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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. «

 بخش های مختلف اقتصادی بریتیش کلمبیا
از پانزدهم ماه جاری به تدریج بازگشایی خواهند شد

مونتریال کانون بحرانی همه گیری کووید-۱۹ در کانادا

 نخســت وزیر جــان هــورگان روز 
چهارشنبه طی یک کنفرانس خبری 
بریتیش  اقتصادی  بازگشــایی  برنامه 
کلمبیا را اعالم کرد. این برنامه از چهار 
فاز تشکیل شــده که البته فاز اول آن 
در حال اجرا اســت. هــورگان در این 
زمینــه گفت :» بریتیش کلمبیا هرگز 
فعالیتهای اقتصــادی را به طور کامل 
تعلیق نکرد و حاال انجام فازهای بعدی 
بستگی به شرایط همه گیری ویروس 
کرونا دارد. در ماه های آینده ما شــمار 
بیزینس هایی که می توانند با رعایت 
پروتکل های بهداشتی فعالیت کنند را 

افزایش خواهیم داد. «

همچنین بــا توجه بــه کاهش قابل 
مالحظه آمار مبتالیــان جدید کووید 
۱۹ در اســتان ، از این پس اجتماعات 
تا شش نفر در مراکز عمومی و تفریحی 
مجاز اعالم می شــود و دوســتان می 
تواننــد در آرامش و بــا حفظ فاصله 

اجتماعی با هم دیدار کنند.
بریتیش کلمبیا فعــال برنامه ای برای 
برگزاری کنســرتها ، مسابقات ورزشی 
حرفه ای و یا کنفرانس ها ندارد تا زمانی 
که واکسن در اختیار همگان قرار گیرد. 
سفرهای بین المللی و توریسم هم در 

حال حاضر محدود شده است.
در حالیکه استان بریتیش کلمبیا آماده 

بازگشایی اقتصادی می شود، مسئوالن 
بهداشت استان می گوید منحنی کووید 
۱۹ تقریبا صاف شده اما مردم هنوز با 

زندگی عادی فاصله دارند .
دکتر بانی هنری اعــالم کرد با اعالم 
ســناریوهای مختلف رعایــت فاصله 
اجتماعی از ســوی مردم و تاثیر آن بر 
میزان ابتال به کوویــد ۱۹ در صورتی 
که مردم تا حد امکان در خانه بمانند و 
برخوردهای اجتماعی در حد ۳5 تا 40 
درصــدی که در دو ماه اخیر بوده باقی 
بماند ، شمار کیس های جدید کووید 
۱۹ در اواســط ژوئن بــه صفر خواهد 

رسید.

او در ادامه خاطرنشــان کرد حتی در 
صورتی که برخوردهای اجتماعی تا 60 
درصد حالت عــادی افزایش پیدا کند 
و پس از بازگشــایی اقتصاد ، همچنان 
میزان همه گیــری کووید ۱۹ حداقل 
باقی می ماند و تنها در صورتی شاهد 
بــاال رفتن آمار مبتالیان هســتیم که 
برخوردهــای اجتماعی به 80 درصد و 

یا بیشتر حالت عادی برسد.
دکتــر هنری تاکیــد کرد مــا هنوز 
نمی دانیم آیا موج دیگری در پاییز در 
راه اســت یا نه ولی باید برای آن آماده 
باشــیم و از همین االن آن را زیر نظر 

داشته باشیم.
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سردبیر و مدیر مسوول: رامین مهجورینشریه اجتماعی فرهنگی
دستیار سردبیر و مدیر اجرایی: فروزان یزدان

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

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

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

مسعود نقره کار

درسهای
یکویروس!

شیوع بیماری کرونا و محدودسازی های ضروری و اجباری 
برای جلوگیری ازگسترِش بیشتربیماری و درمان آن سبب 
اعتراض کسانی که هرنوع کنترل، نظارت، مهار و محدودیت 
را مغایر با آزادی می دانند، شده است. قرنطینه  و جداسازی 
اجباری، رعایت فاصله ها، اجباردراستفاده از ماسک و وسایل 
ضدعفونی، ممنوع و محدود کردن مســافرت و جابجایی، 
کنترل تردد ها و تجمع ها، جریمه و تنبیه کسانی که ضوابط 
ودستور العمل های پیشــگیرانه را رعایت نمی کنند و... را 
عده ای نقض آزادی های فردی و اجتماعی دانسته، وحتی به 
این بهانه با سیاسی و طبقاتی کردن » ویروس کرونا« دست 

به تبلیغ های سیاسی، دینی و ایدئولوژیک زده اند.
بــرای پدیده و مفهوم آزادی بیــش از 200 تعریف، طبقه 
بندی های مختلف، نمود ها و مصادیق گوناگون ارائه شده 
است )ایزیا برلین(، که برخی از آن ها با یک تلنگرطبیعت 
وزندگِی واقعی، متالشی شده اند. به برداشت و تجربه من، 
آنچه از میان تعریف ها به کارآمده و به کارآید این اســت 
که آزادی یعنی هرفرد حق دارد آزادانه درمســیر دلخواه 
خود زندگی کند، مشــروط براین که بــه آزادی دیگری 
دست درازی نکند، و در مسیر دلخواه اش سبب آسیب های 

جسمانی و روانی دیگری نشود.
انســان در طول تاریخ نشان داده اســت، بدون کنترل و 
نظــارت، بدون قانون رنگ آرامش، رفــاه و آزادی را ندیده 
و نخواهد دید، حتی در دموکراتیک ترین و پیشرفته ترین 
جوامع بشــری، بدون نظارت و کنترل، بدون قانون، انسان 
حتی قادربه رانندگی کــردن بدون ایجاد خطر برای خود 
و دیگران نیست چه رسد به هنگامۀ رخدادهائی همچون 

بیماری های کشندۀ اپیدمیک و...
رفتارو کنش فردی، خانوادگی و اجتماعی انســان می باید 
کنترل و نظارت شود. انسان، حتی نوع مدرن اش، آن اندازه 
از بلوغ روانی و ذهنی برخورددار نیست که فارغ از کنترل، 
نظارت و مهار، به ویــژه در زندگی اجتماعی و در رابطه با 
دیگران بدون بروز خطر و آســیب زدن به خود و دیگری 

بتواند ادامه حیات دهد.
عرصه کردار وکنش فردی، خانوادگی و اجتماعی گستره ی 
قانونــی دموکراتیک و عادالنه، و نیازمند نظارت و کنترلی 
دموکراتیک است. اعالمیه های مربوط به حقوق بشر، حقوق 
شهروندی و میثاق های مربوط به آن ها دور از انتزاع و تخیل، 
تعریف و معنای آزادی را از دل زندگی بیرون کشــیده اند. 
دربند چهارم اعالمیه حقوق بشــر وشــهروندان فرانســه 
که به ســال ۱78۹ به تصویب مجلس ملی فرانسه رسید 
)اعالمیــه ای که نظر دارد بــه رخداد های انگلیس به ویژه 
انقالب گالریوس و اعالمیه حقوق انگلیســی ۱688( آمده 
است: » آزادی یعنی توانایی به انجام هر عملی که زیانی را 
متوجه دیگری نکند، به این ترتیب اعمال حقوق طبیعی هر 
انسانی تنها با مرزهایی محدود می شود که ضامن بهره بردن 
ســایر اعضای جامعه از همین حقوق هستند، تعیین این 

مرزها تنها به وسیله قانون می تواند انجام بگیرد«.
در تمامی اعالمیه های حقوق بشری، شهروندی و میثاق های 
الحاقی » قانون« کنترل کننده ی حد و مرز آزادی اســت، 
قانونی که طبق بند 5 و 6 اعالمیه حقوق بشر و شهروندان 
فرانسه » می تواند عملی را منع کند که برای جامعه زیانمند 

باشد و...«.
به نظر می رســد با اتکا به تجربه ها و شواهد موضوع ساده 
تر از آن اســت که برای گشودن گرۀ بحث و نظر نیازی به 

سیاسیدن و فلسفیدن باشد.
علت های کنترل، نظارت و مهار می توانند ویژگی زیستی - 
روانی و رفتاری انسان ها در بُعد فردی، اجتماعی و تاریخی 
باشد که از مهمترین آن ها می توان به عامل درونی یا فردی 
اشــاره کرد، دراین معنا که سرشت انسان پاگرفته برغرائز 

و ســاختار روانی )ذهنی( اش، سرشتی آزاد زیست و خود 
مختار است. او نتوانسته و نمی تواند بسیاری ازخواست ها، 
امیــال و رفتارش را مهار وکنترل کند. او همه چیز را برای 
خودش می خواهد و منافع اش را بر منافع دیگران ترجیح 
می دهد، و اگر بتواند و قدرتی فراتر از دیگری داشته باشد 
به حریم وی دســت درازی و تجاوز می کند و همه ی انواع 
آزادی همنوع و غیرهمنوع اش را سلب خواهد کرد، بنابراین 
وجــود اهرم های کنترل کننده و ناظر بر رفتارش ضروری 
ســت. نحوه و چگونگی این کنترل و نظارت مورد بحث و 
جدل بوده اســت، اما آنچه کنترل و نظارت دموکراتیک و 
قانونی رفتارانســان خوانده شده عملی ترین و قابل قبول 

ترین روش به نظرمی رسد.
متاسفانه ویژگی زیستی - روانی و رفتاری انسان بهانه ای نیز 
برای قدرت های سیاسی، اقتصادی و دینی غیردموکراتیک 
و سوداگر شده است تا سوء استفاده گرانه کنترل و قوانینی 
که منافع غیرمشروع و غیرمتعارف جماعتی خاص را تامین 
می کند، جاری و مرعی سازند. این قدرت ها در عیِن حال از 
روانشناسی اجتماعی و تاریخی ای که نشان دهنده ی انواعی 
از روان رنجوری ها یا روان پریشی های اجتماعی و فرهنگی 
)مذهبــی( در تمامی جوامع - البته به درجه های متفاوت 
- است، نیز به سود خود بهره گرفته اند و محدود کننده ی 
آزادی شــده اند. برای نمونه در جامعه ی ما که استبداد، به 
ویژه اســتبداد دینی ای ریشه دار درتار و پود ذهنیت افراد 
وجامعه حیات دارد، و اســتبداد به پاره ای از فرهنگ بدل 
شده و در روان جامعه و خود آگاه و ناخودآگاه جمعی خانه 
کرده اســت، و بیگانگی با آزادی و آزادی ستیزی، و گریزاز 
اندیشیدن بدل به پاره ای از روان و رفتار جامعه شده، بستر 
مناسبی برای سوء استفادۀ قدرت های غیر دمکراتیک فراهم 

آورده است.
گســتره ی احساس، تخیل و اندیشــه را می باید از عرصۀ 
رفتار، کنش و واکنش اجتماعی انسان جدا کرد. گستره ی 
احســاس، تخیل و اندیشه گســترۀ آزادی مطلق، وآزادی 
بدون حصر و استثنا ست، یعنی گستره ای ست که کنترل 
و نظــارت و مهاردرآن جائی ندارد. اما آنجا که احســاس، 
تخیــل و اندیشــه در بیان جاری می شــود بحث نظارِت 
قانونی دموکراتیک مطرح می شــود. در بارۀ آزادی بیان به 
عنوان یکی از اساسی ترین انواع آزادی ها، یعنی آزادی ابراز 
احساس، تخیل، اندیشه، فکرو عقیده به اشکال گونه گون 
که نوعی جلوه و تجلی عینی احساس، تخیل، اندیشه، فکرو 
عقیده اســت و می تواند به صورت کالمی )گفتارو سخن(، 
قلمی )نوشتار(، تصویری، نمایشی و... باشد اعالمیه حقوق 
بشر و شهروندان در ماده ی ۱۱ تاکید کرده است: »... آزادی 
بیان افکار و عقاید، گرامی ترین حق بشــر است، بنابراین 
همه شهروندان می توانند به آزادی سخن بگویند، بنویسند، 
و نوشــته های خود را به چاپ برسانند. اما در صورت سوء 
اســتفاده از این آزادی، در مــواردی که قانون معین کرده 

باشد، مسئولند. «
اپیدمی و پاندمی بیماری کرونا موضوع کنترل، نظارت، مهار 
و محدودیت آزادی، و نیز ســوء استفاده ازآزادی را به طور 
جدی و حیاتی مطرح کرده است. این ویروس با قدرت تمام 
به انســان حالی کرده است که آزادی دراین معنا که برای 
نمونه در اپیدمی یک بیماری مسری و مهلک هر طور که 
عشق تان کشید سخن بگوئید و رفتار کنید، آزادی نیست، 
خالِف آزادی ست، چرا که با این برداشت از آزادی فقط به 
خود آسیب نمی رسانید، با کالم و رفتاری نادرست می توانید 
باعث بیماری و مرگ دیگران شوید و سالمت و امنیت ملی 
و بین المللی را دچارمخاطره کنید. آزادی فقط و فقط درِک 
منافع فردی و ارضای امیال خود نیست. این درس را این بار 

یک ویروس تکرارکرده است.

اپیدمی و پاندمی بیماری کرونا موضوع کنترل، نظارت، مهار و محدودیت آزادی، و نیز سوء استفاده ازآزادی 
را به طور جدی و حیاتی مطرح کرده اســت. این ویروس با قدرت تمام به انسان حالی کرده است که آزادی 
دراین معنا که برای نمونه در اپیدمی یک بیماری مسری و مهلک هر طور که عشق تان کشید سخن بگوئید و 
رفتار کنید، آزادی نیست، خالِف آزادی ست، چرا که با این برداشت از آزادی فقط به خود آسیب نمی رسانید، 

با کالم و رفتاری نادرست می توانید سالمت و امنیت ملی و بین المللی را دچارمخاطره کنید. 

رهبرآیندهراسپاهانتخابخواهدکرد
ضعف و شــکنندگی جسمانی علی خامنه ای و غیب زدن 
وی از عرصه عمومی در دوران شــیوع کرونا، بسیاری را به 
تامل در باب رهبری آینده جمهوری اسالمی ایران واداشته 
است. ضعف جسمانی و دماغی وی در یکی از سخنرانی های 
اینترنتی او کامال آشکار بود. اعتراضات گسترده در سال های 
اخیر، تحریم ها، تنش های منطقه ای و مدیریت رســوای 
بحران کرونا، به بحران رهبری در کشــور دامن زده است. 
از این رو، رهبر و دســتگاه رهبری آینده سرنوشتی خطی 
و بدون تالطــم را در برابر خویش ندارند. رهبرســازان از 
امروز در حال تعیین نقشه سیاسی و جابه جا کردن مهره ها 
برای کیش و مات اقشار اجتماعی و حتی نهادهای رسمی 
جمهوری اسالمی ایران، مثل خبرگان و دیگر عوامل موثر 

هستند.

اسلوب برون یابی- هنگامی که به تبیین و توصیف آینده 
می رســیم، باالخص آینده سیاسی کشورها، کار تحلیلگر 
و پژوهشــگر نه پیش بینی اســت و نه حدس و گمان، نه 
ذهن خوانی و نه رفتار گزینشــی با اطالعات و داده ها، و نه 
ارائه دیدگاه های اخر الزمانی و نه ســناریوهای نابودی همه 
چیز. پژوهشگر تالش می کند تا روندها و فرایندهای موجود 
را با قراردادن قطعه های جورچین در کنار هم، به درستی 
بفهمد و منحنی تغییرات را تا حدی در چارچوب یک انگاره 
قابل فهم عرضه کند. بر اساس این چارچوب، بسیار ساده 
می توان چند گام بعدی را برون یابی یا فرایابی کرد. با این 
مقدمه، در مورد رهبر آینده جمهوری اســالمی ایران )اگر 
نظام تا مرگ خامنه ای دوام بیاورد( و چگونگی تعیین وی، 

چه می توان گفت؟

میزان توانایی دخالت جامعه- جامعه ایران در دو ســال و 
نیم اخیر با سیل های پی در پی، تورم های پنجاه درصدی، 
سه موج اعتراضات دی ۹6، آبان ۹8 )پس از گرانی بنزین(، 
و دی ۹8 )پس از ســقوط هوپیمای اوکراینی(، و شــیوع 
ویروس کرونا در سراســر کشور با بیش از ده هزار مرگ و 
صدها هزار مبتال روبه رو بوده اســت. فالکت در حال بسط 
اســت. افســردگی در میان ایرانیان بیداد می کند و امید 
به آینده در پایین ترین ســطح خود قــرار دارد. در چنین 
شرایطی، جامعه حتی به عنوان یکی از حلقه های همیشه 
ضعیف در حکومت های دیکتاتوری )که باید لحاظ شود، اما 
تعیین کننده نیست(، توان چندانی برای دخالت در تعیین 
رهبر آینده نخواهد داشت. نهادهای موجود، نقشی به مراتب 

تعیین کننده تر در این زمینه خواهند داشت.

بی خاصیتی مجلس خبرگان- مجلس خبرگانی که بعد 
از مــرگ خمینی، خامنه ای را بــه رهبری برگزید، هم در 
میان اقشــار مذهبی سنتی و هم در میان پیروان خمینی 
مشــروعیت داشــت، چون اعضای آن اکثــرا روحانیون 
شناخته شــده در منطقه خود یا مدرســان شناخته شده 
حوزه های شــیعی بودند. انتخاب خامنه ای از سوی آن ها، 
مورد قبول برخی از پیروان خمینی )باالخص عالقه مندان 
به حسینعلی منتظری( واقع نشد، اما آن ها در مشروعیت 
مذهبی/ایدئولوژیــک مجلس خبرگان شــک و تردیدی 

نداشتند.
اما امروز به مجلس خبرگان رهبری که محصول سه دهه 
نظارت اســتصوابی شــورای نگهبان، انتخاب ائمه جمعه 
و جماعات توســط دفتر خامنه ای و ســه دهه ســرکوب 
روحانیون مخالف و منتقد است، نگاه کنید: اکثرا روحانیون 
دست آموز »بیت«، بدون هچ گونه پایگاه اجتماعی مستقل 
کــه با یک حکم خامنه ای یا منصوبان وی باال می روند و با 
حکمی دیگر، به شهروندی ناشناخته برای دیگران تبدیل 
می شوند. همچنین، بســیاری از اعضای مجلس خبرگان 
به دلیل حضور در کســب و کارهای تجاری و شرکت های 
»خصولتی«، با فساد و امتیازات دولتی درگیرند و حتی میان 
افراد مذهبی، خوشنام نیسند. از این رو، می توان با اطمینان 
گفت که اعضای مجلس خبرگان به نحو مستقل انتخاب 
کننده رهبر آینده نخواهند بود، بلکه با یک مکالمه تلفنی از 
سوی افراد دارای رتبه های باال در نهادهای امنیتی و نظامی، 
مثل بلبل انتخاب آنها را در مجلس خبرگان تعیین رهبری 
اعالم خواهند کرد. آنها چون می دانند که نهادهای امنیتی و 
حفاظت اطالعات نهادهای نظامی و انتظامی پرونده هاشان 
را در اختیار دارند، بــه حرف مقامات موثر گوش خواهند 
کرد. روحانیون شیعه به رانت خواران حکومتی و امتیاز گیران 
تبدیل شده اند و نه توزیع کنندگان رانت ها در سرچشمه. از 

این رو، اهرم های قدرت در جای دیگری است.
اشــتباه نکنید. نام رهبر آینده از مجلس خبرگان بیرون 
خواهد آمد؛ همان طور که به ظاهر قوانین کشور از مجلس 
بیرون می آیند، و تصمیمات توسط دولت گرفته می شود، یا 
احکام زندان و اعدام را قضات صادر می کنند، اما تصمیمات 
در جایی دیگر گرفته می شود. اعضای مجلس خبرگان به 
نحوی آزاد و مستقل و بدون تهدید و پاداش بیرونی، تصمیم 
نخواهند گرفت. آنها آخرین حلقه این تصمیم گیری، و تنها 

اعالم کننده آن خواهند بود.

دانشگاه و بازار و اهل فرهنگ هم توان دخالت نخواهند 
داشــت- با حذف روحانیت شیعه از صحنه انتخاب رهبر 
آینده، چه نهادها و اقشــاری ســخن اول و آخر را در این 
زمینه خواهند زد؟ دانشگاه و دانشجویان دو دهه است که 
نفوذ سیاسی و مرجعیت فکری خود را در جامعه از دست 
داده اند. مدارک قالبی و فارغ التحصیل شدن میلیون ها نفر 
در دانشگاه های بدون کیفیت، پنبه تحصیالت دانشگاه به 
عنوان عامل اقتدار اجتماعی را زده است. دست بازاریان در 
دو دهه اخیر در معامالت و کســب و کارها در دست سپاه 
بوده است و این قشر نیز از لحاظ سیاسی نفوذ چندانی در 
جامعه ندارد. کارکنان بخش دولتی و حکومتی، از معلمان 
گرفته تا کارکنان ارتش نیز با گذران دشوار معیشتی خود 
درگیر بوده اند و صــدای چندانی در جامعه ندارند. بخش 
فرهنگ در ایران به زائده دستگاه تبلیغاتی تبدیل شده است 

که در دست سپاه و روحانیت همراه با آن قرار دارد.

نهادی که سرنخ ها را در دست دارد

تنها نهادی که باقی می ماند، سپاه است. چرا سپاه است که 
رهبر آینده را انتخاب خواهد کرد؟ چهار روند نشان می دهد 
که فرماندهان سپاه نقش تعیین کننده را در شکل دادن به 

رهبری آینده خواهند داشت:
۱. قدرت اقتصادی. در ســه دهه اخیر سپاه پاسداران هر 
روز از لحاظ اقتصادی قدرتمندتر و ثروتمندتر شده است. 
ســپاه و قرارگاه ها و پیمانکارانش امروز در همه بخش های 
اقتصادی کشــور حضور دارند و صدها هزار نفری که برای 
آن کار می کنند، گوش به ســخنان فرماندهان سپاه برای 

جهت گیری سیاسی کشور دارند؛
2. نقش تعیین کننده در سیاســت خارجی. در سه دهه 
حکومت خامنه ای، سپاه به تدریج نفوذ خود را در منطقه 
افزایش داده است و تعیین کننده سیاست خارجی کشور 
در منطقه است. رهبر آینده بدون آن که با سیاست خارجی 
سپاه همراه باشد، اصوال در مقام رهبری قرار نمی گیرد؛ چه 

برسد به این که در مجلس خبرگان نامزد شود؛
۳. دستگاه تبلیغاتی. سپاه امروز هم گروه تئاتر و موسیقی در 
اختیار دارد و هم فیلم تولید می کند، هم روزنامه دارد هم 
چند خبرگزاری، هم رمان و داستان کوتاه منتشر می کند 
و هم قدرتمندترین نهادهای تبلیغات تجاری و مذهبی در 
اختیار آن است. این امکانات در سه دهه اخیر فراهم آمده 
است. نمی شود کسی را در فضای سیاسی داخل کشور به 
مقام و رتبه ای رســاند، بدون آن که فرماندهان سپاه با وی 

موافق باشند؛ که اگر نباشند، وتو خواهند شد؛
4. رام ســازی قوای قهریه. هر فــردی که به رهبری آینده 
انتخاب شود، برای حفظ نظام به سازمان سرکوب قبراق و 
خوش بودجه موجود در نظام نیاز دارد. این سازمان، توسط 
ســپاه و نهادهای امنیتی و قضایی که هر دو بدون ســپاه 
آب نمی خورند، اداره می شود. رهبر آینده جمهوری اسالمی 
ایران برای ماندن در قدرت، ناگزیر از ادامه ســرکوب های 
موجود است و این امر، بدون سپاه ممکن نیست. از همین 
جهت اســت که فرماندهان سپاه خواهند گفت چه کسی 
رهبر خواهد بود. حتی اگر در چند ســال آینده به فرض 
اندک، سپاه تضعیف شــود و نهادهای دیگری قدرت پیدا 
کنند، باز رهبر آینده از میان نامزدهای سپاه انتخاب خواهد 

شد.
تصور این که ســپاه از همه اهرم ها و ابزارهای فوق برای بر 
تخت نشاندن کسی که منتخب قشری یا اقشاری دیگر باشد 
و منافع آنها را تامین کند یا احتماال مدیریت و سیاست های 

موجود را تغییر دهد، بسیار دشوار است.
ســپاهیان باید اطمینان کافی از تامین منافع خود داشته 
باشند، یا حداقل مطمئن باشند که فرد انتخاب شده توسط 

خبرگان، منافع آنها را مخدوش نخواهد کرد.
مجید محمدی
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from May 1 to June 1, 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, $22 AMVIC, $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)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul 
EX IVT (SK843L) with a selling price of $34,912/$27,712/$22,762/$24,812 at 0%/0%/0.99%/0.99% for 84/48/60/60 months for a total number of 84/48/60/60 monthly payments of $416/$577/$389/$424 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$617. ‡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. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a 
discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5, Soul (excluding EV models), Sportage and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are 
from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period 
and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a 
cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers are available on vehicles delivered between May 1 and June 1, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are 
subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. 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. ΣUVO IntelligenceTM 
is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from 
the day the vehicle was first registered. Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *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. °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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/ 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 May 1 to June 1, 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, $22 AMVIC, $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)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul 
EX IVT (SK843L) with a selling price of $34,912/$27,712/$22,762/$24,812 at 0%/0%/0.99%/0.99% for 84/48/60/60 months for a total number of 84/48/60/60 monthly payments of $416/$577/$389/$424 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$617. ‡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. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a 
discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5, Soul (excluding EV models), Sportage and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are 
from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period 
and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a 
cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers are available on vehicles delivered between May 1 and June 1, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are 
subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. 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. ΣUVO IntelligenceTM 
is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from 
the day the vehicle was first registered. Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *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. °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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رئیسخزانهداریکانادا:اقتصادکشور
خیلیزوددوبارهقدرتمندمیشود

مداد- ژان-ایو دوکلو )رئیس هیات مدیره خزانه داری فدرال( می گوید اطمینان 
خاطر باالیی دارد که کانادا می تواند با موفقیت از رکورد موقت ناشی از همه گیری 

کووید-۱۹ خارج شود.
بــه گزارش گلوبال نیوز، این مقام مالی فدرال اعالم کرد که اگر دولت نســبت 
به ارائه کمک هزینه ها و مساعدت های مالی به شهروندان و کسب وکارها اقدام 
نمی کرد، ممکن بود کشــور به سمت رکورد بلندمدت برود. او همچنین بر این 
باور است که در صورت تعلل دولت، نرخ بیکاری از میزان کنونی باالتر می رفت، 
دســتمزدها کاهش می یافت و کسری بودجه و بدهی با افزایش شدیدی روبرو 

می شد.
آقای دوکلو در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است دولت برای تامین کسری 
بودجه خوداقدام به افزایش مالیات ها در آینده کند گفت که دولت در حال حاضر 
تمام توان خود را بر ارائه تسهیالت مالی به مردم قرار داده و بنابراین، برای پاسخ 

به این پرسش کمی زود است.
رئیس هیات مدیره خزانه داری فدرال با اشــاره به اینکه اقتصاد کانادا پیش از 
همه گیری در وضعیت بسیار خوبی قرار داشت گفت: »به خاطر قدرت وضعیت 
مالی و نیز قدرت اقتصادمان پیش از بحران، اطمینان بالیی داریم که بتوانیم با 

سرعت به وضعیت قدرتمند اقتصادی سابق مان بازگردیم.«

درصورتحفظفاصلهاجتماعی،
اواسطژوئنشمارمبتالیانجدید
بهکووید19دربریتیشکلمبیا

بهصفرخواهیدرسید
ایرونیا- در حالیکه اســتان بریتیش 
کلمبیا همچون دیگر اســتانها آماده 
اقتصــادی می شــود،  بازگشــایی 
مســئوالن بهداشت استان می گوید 
منحنی کووید ۱۹ تقریبا صاف شده 
اما مردم هنوز با زندگی عادی فاصله 

دارند .
دکتر بانی هنــری اعالم کرد با اعالم 
فاصله  ســناریوهای مختلف رعایت 
اجتماعی از ســوی اهالی و تاثیر آن 
بر میــزان ابتال بــه کووید ۱۹ گفت 
در صورتــی که اهالی اســتان تا حد 
امکان در خانه بمانند و برخوردهای 
اجتماعی در حد ۳5 تا 40 درصدی 
کــه در دو ماه اخیر بوده باقی بماند ، 
شمار کیس های جدید کووید ۱۹ در 

اواسط ژوئن به صفر خواهد رسید.
او در ادامه خاطرنشــان کرد حتی در 
صورتی که برخوردهای اجتماعی تا 
60 درصــد حالت عادی افزایش پیدا 
کنــد و پس از بازگشــایی اقتصادی 
مردم به فروشــگاه ها بیشتر مراجعه 
کــرده و به روال عادی بــه خرید از 
ســوپرمارکتها بپردازنــد ، همچنان 
میزان همه گیری کووید ۱۹ حداقل 
باقی می ماند و تنها در صورتی شاهد 
باال رفتن آمار مبتالیان هســتیم که 
برخوردهای اجتماعی به 80 درصد و 

یا بیشتر حالت عادی برسد.
به گفته دکتر هنــری رعایت فاصله 
اجتماعی در بریتیش کلمبیا موجب 
شــده تا “ترمز کووید ۱۹ در استان 
کشیده شــود” ولی هنوز حرکت آن 

کامال متوقف نشده اســت:» ما باید 
روابط اجتماعــی مان را حفظ کنیم 
ولی این کار را باید به شیوه ای کنترل 
شــده و امن انجام دهیم. حاال هدف 
این است که زندگی کردن در حضور 
این ویروس را یــاد بگیریم. ما هنوز 
نمی دانیم آیا موج دیگری در پاییز در 
راه است یا نه ولی باید برای آن آماده 
باشیم و از همین االن آن را زیر نظر 

داشته باشیم.
دکتر هنــری همچنین در کنفرانس 
خبری خود اشــاره کرد اکثر افرادی 
که در استان تست مثبت کووید ۱۹ 
داشــته اند ، بین ۳0 تا 60 سال سن 
دارند. اما نکته جالب اینجاست با این 
که تنها 42 درصــد از افراد مبتال به 
ویروس کرونا در اســتان بی سی را 
مردان تشکیل می دهند ، 67 درصد 
از افرادی که بخاطــر ابتال به کووید 
۱۹ در بیمارستان بستری شده اند را 
iroonia.ca!مردان تشکیل می دهند

پیامدهایمخربهمهگیریکووید-19بروارداتوصادراتکانادا
مداد- به گزارش سی بی سی، اداره آمار 
کانادا روز سه شنبه، 5 می گزارشی از 
وضعیــت تراز تجاری کشــور در ماه 
مارس 2020 را منتشر کرد. بر اساس 
این گزارش، کسری تراز تجاری کانادا 
طی این ماه به ۱/4 میلیارد دالر رسید 
که دلیل آن نیز تاثیر منفی همه گیری 

کووید-۱۹ بر واردات و صادرات بود.
اداره آمار کانادا روز سه شنبه اعالم کرد 
که ارزش صادرات کاال از کشور طی 
ماه مارس به 46/۳ میلیارد دالر رسید 
که کمترین میزان از ژانویه 20۱8 به 
این سو به شــمار می رود. همچنین 
ارزش واردات کاال نیز به 47/7 درصد 
افت کرد که آن هم کمترین میزان از 
اکتبر 20۱7 تاکنون بوده است. میزان 
صــادرات و واردات کاال در ماه مارس 
حدود ۱0 درصد کمتر از ماه مشــابه 

سال پیش است.
در این ماه صادرات خودرو و قطعات 
خودرو بــا ۱4 درصــد، محصوالت 
هوافضا مثــل هواپیما با 25 درصد و 
نفت خام با 8 درصد کاهش روبرو شد. 

میزان صــادرات خدمات کانادا نیز با 
افتــی 7/2 درصدی به ۱0/4 میلیارد 
دالر رســید. کانــادا همچنین ۱۱/4 
میلیارد دالر خدمــات وارد کرد که 
افتی ۱۱/5 درصدی را نشان می دهد.

یکی از مواردی کــه بر آمار خدمات 
تاثیر گذاشته، به صنعت گردشگری 
مربوط می شــود. بسته شدن مرزها و 

کاهش ســفرها از جمله دالیل آمار 
مربوط به صادرات و واردات خدمات 

به شمار می رود.
از ســوی دیگر، صادرات محصوالت 
کشــاورزی، شــیالت و محصوالت 
غذایی با رشد خوبی روبرو بود که البته 
بخشی از این رشد مدیون بازگشایی 
خطوط ریلی مسدود شده از ماه فوریه 

زمانبندیبازگشایی
بخشهایمختلفاقتصادیبریتیشکلمبیااعالمشد

ایرونیا- نخست وزیر جان هورگان روز 
چهارشنبه طی یک کنفرانس خبری 
برنامه بازگشــایی اقتصادی بریتیش 
کلمبیا را اعالم کرد. این برنامه از چهار 
فاز تشکیل شده که البته فاز اول آن 
در حال اجرا اســت. هورگان در این 
زمینه گفت :» بریتیش کلمبیا هرگز 
فعالیتهای اقتصادی را به طور کامل 
تعلیق نکرد و حاال انجام فازهای بعدی 
بستگی به شرایط همه گیری ویروس 
کرونا دارد. در ماه های آینده ما شمار 
بیزینس هایی که می توانند با رعایت 
پروتکل های بهداشتی فعالیت کنند را 

افزایش خواهیم داد. «
همچنیــن با توجه بــه کاهش قابل 
مالحظه آمار مبتالیان جدید کووید 
۱۹ در استان ، از این پس اجتماعات تا 
شش نفر در مراکز عمومی و تفریحی 
مجاز اعالم می شــود و دوستان می 
تواننــد در آرامــش و با حفظ فاصله 

اجتماعی با هم دیدار کنند.
بریتیش کلمبیا فعال برنامه ای برای 
برگزاری کنسرتها ، مسابقات ورزشی 
حرفه ای و یا کنفرانــس ها ندارد تا 
زمانی که واکســن در اختیار همگان 
قرار گیرد. ســفرهای بیــن المللی و 
توریســم هم فعال محدود شده . اما 
برنامه  طبق اعالم مقامات اســتانی 
بازگشایی اقتصادی در ماه های آینده 

به این صورت است :

۱5 ماه می :
عملهای جراحی ضروری

دندانپزشــکی ، فیزیوتراپی ، ماساژ ، 
کایروپرکتر

خرده فروشی ها
آرایشــگاه های مردانه و زنانه و سایر 

سرویس های شخصی
مشاوره حضوری

رستورانها و کافه ها در صورت حفظ 
فاصله اجتماعی

موزه هــا ، کتابخانه ها و گالری های 
هنری

دفاتر کاری
برخی از مراکز ورزشی و ورزشهای کم 

برخورد فضای آزاد
اکثر پارکهای استانی
سیستم حمل و نقل

مهدکودک ها

ماه جون :
هتل ها و مراکز اقامتی
کمپ ها و باقی پارکها

فعالیت های سینمایی و تلویزیونی

ماه جوالی : ســینماها و کنســرت 
موسیقی کالسیک . برگزاری کنسرتها 
با حضور جمعیت زیاد مقدور همچنان 

مقدور نیست.
سپتامبر: بازگشایی مدارس

بود. صادرات این محصوالت با رشــد 
۱2 درصدی مواجه شد.

پیــش از انتشــار ایــن گــزارش، 
انتظار کســری 2/5  اقتصاددان هــا 
میلیون دالری تراز تجاری را داشتند 
کــه نتیجه اعالمی، مالیم تــر از این 
پیش بینی بود. امــا موضوع کاهش 
ارزش پول کانادا عامل دیگری بود که 
به کم شدن این شکاف انجامید. ارزش 
دالر کانادا طی ماه مارس حدود ۳/6 
درصــد در برابر دالر آمریکا افت کرد 
و بدترین ماه را برای پول ملی کشور 

طی 5 سال گذشته رقم زد.
بخش قابل توجهی از مراودات کانادا با 
دالر ایاالت متحده صورت می گیرد و 
به همین دلیل، اگر کاهش ارزش پول 
ملی نبود، شکاف تراز تجاری بیشتر 
می شد. اگر با دالر آمریکا به محاسبه 
ایــن میزان بپردازیــم، می بینیم که 
صادرات کشــور با افت ۹/2 درصدی 
روبــرو بود، در حالی که با دالر کانادا، 
این میزان 4/7 درصد ارزیابی شــده 

است.
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مداد- به گزارش سی بی سی، موسسه 
 )C.D. Howe Institute( سی دی  هو
هفته گذشته اعالم کرد که مشکالت 
ناشی از همه گیری کووید-۱۹ سبب 
شده دوره رکود اقتصادی کانادا آغاز 

شود.
شورای چرخه کســب وکار موسسه 
ســی دی هو که به پایش دوره های 
رکود و بازیابــی در کانادا می پردازد، 
در مــاه فوریــه و پیــش از آغــاز 
محدودیت های کنونی، اعالم کرده بود 

که اقتصاد کانادا روند صعودی دارد.
در بیانیه این شورا آمده است: »اعضا 
اتفاق نظر داشــتند که با پیاده سازی 
الگوی مورد استفاده شورا بر داده های 
موجــود، می توان دید کــه کانادا در 
سه ماهه نخست سال 2020 وارد یک 

دوره رکود شد.«

دوره رکود چطور تعیین می شود؟

واقعیت این اســت کــه هیچ فرمول 

دورهرکوداقتصادیکانادا
بهدلیلمشکالتناشیازهمهگیریکووید-19آغازشد

واحدی برای شناســایی دوره رکود 
وجود نــدارد. با این وجود، بیشــتر 
اقتصاددان هــا بر ایــن باورند که اگر 
اقتصاد یک کشــور طی دو دوره سه 
ماهه متوالی با کاهش روبرو شود، آن 

ایرونیا- بیش از هفت میلیون کانادایی 
برای دریافت کمک نقدی اضطراری 
دولت ثبــت نام کرده انــد اما طبق 
اطالعاتی که ســی بی ســی بدست 
آورده ، برخــی از آنها واجد شــرایط 

نیستند.
این گروه با دریافت پولی که شرایط 
آن را دارا نیستند در واقع آینده مالی 
خود را به خطــر انداخته اند. یکی از 
کارمندان اداره مالیات کانادا در همین 
رابطه به سی بی ســی گفت :» من 
بارها به افرادی برخورده ام که شرایط 
دریافت کمک نقدی را نداشته اند ولی 
بهر حال آن را دریافت کرده اند. برای 
مثال فرد مســنی که کمک دولتی 
دریافت می کنــد برای خودش و دو 
فرزند معلولش که تحت حمایت مالی 
دولت هستند درخواست کمک نقدی 
2000 دالری داده و هر ســه آنها که 
دریک آدرس هم زندگی می کنند، دو 
بار این مبلغ را دریافت کرده اند یعنی 
ظرف یــک روز ۱2 هزار دالر کمک 
نقدی به آنها پرداخت شده در حالیکه 

آنها اصال واجد شرایط نبوده اند.
در برخی مــوارد افــرادی که واجد 
شــرایط نبوده اند ، به تشویق فامیل 
و دوســتان درخواست خود را ارسال 
کرده اند. از این جملــه افراد برخی 

هشداروزیرفدرالکانادا:دریافتکمکهاینقدیتوسطافرادفاقدشرایط،
کالهبرداریمحسوبمیشود

کشور وارد رکود شده است.
شورای چرخه کســب وکار موسسه 
سی دی هو این قاعده را قبول ندارد و 
در مقابل، رکود را به صورت »کاهش 
مشخص، پیوسته و شدید در مجموعه 
فعالیت های اقتصادی« تعریف می کند 
کــه البته آمارهای مربــوط به تولید 
ناخالص ملی )GDP( و نیز بازار کار، 

نقش موثری در این محاسبه دارند.
هنوز دو ماه هم از شــیوع گســترده 
کروناویروس در کانادا نمی گذرد، ولی 
شورای چرخه کســب وکار موسسه 
ســی دی هو می گوید کاهش رشــد 
اقتصادی به قدری سریع و عمیق بوده 
که می توان با اطمینان گفت که مدتی 

است دوره رکود آغاز شده است.
در بخشــی دیگر از بیانیه این شورا 
آمده است که شدت انقباض اقتصادی 
صورت گرفته به اندازه ای شدید بوده 
که احتمال نادرست بودن پیش بینی 
صورت گرفته در زمینه ورود به دوره 

رکود، بسیار پائین است.

رکودهای قبلی در کانادا

موضوعی  رکــود همیشــه  اعــالم 
بحث برانگیــز بوده اســت، زیرا هیچ 
فرمول ثابتی برای محاسبه آن وجود 
دارد. اگــر فرمول رایج یعنی دو دوره 
سه ماهه متوالی افت اقتصادی را مد 
نظر قرار دهیم، کانادا در اواخر 20۱4 
و اوایــل 20۱5 با رکود روبرو شــد. 
گفتنی است در این دوره، قیمت نفت 
با افت شدیدی در بازار روبرو شده بود.

اما جالب اســت بدانید که شــورای 
چرخه کســب وکار موسسه سی دی 
هو می گوید ایــن بازه با معیارهایش 
در زمینه رکود همخوانــی ندارد. بر 
اساس دیدگاه این شورا، دوره کنونی 
اولین رکــود اقتصادی پس از بحران 

مالی ســال 2008 به شمار می رود. 
همچنین داده ها گویای این است که 
رکود کنونی بدتر از رکود قبلی خواهد 

بود.
آمارهای اشتغال نشانگر از دست رفتن 
یک میلیون شغل در ماه مارس دارد. 
همچنین گزارش اولیه اداره آمار کانادا 
هم از کاهــش ۹ درصدی اقتصاد در 

همان ماه حکایت می کند.

وضعیت در آوریل، به مراتب وخیم تر 
است

با وجــود اینکــه آمارهــای مارس 
اقتصاددان ها  نگران کننده هســتند، 
انتظار دارند که در ماه آوریل با آماری 
به مراتب بدتر روبرو باشیم که دلیلش 
نیز تدابیر محدود کننده ای است که 
ســبب شد بســیاری از فعالیت های 

اقتصادی تعطیل شوند.
دکتر استفن گوردون )استاد اقتصاد 
دانشــگاه الوال و از اعضای این شورا( 
می گوید وضعیــت کنونی به خوبی 
نشــان می دهد که فرمول »دو دوره 
پیاپی افت اقتصادی« برای شناسایی 

رکود، ایده  ناپخته ای است. 
او در یک سری توئیت اعالم کرد که 
اگر افت اقتصــادی به جای مارس از 
آوریل شــروه می شد، دیگر سه ماهه 
اول ســال به حســاب نمی آمــد. از 
آنجا کــه احتمال بهبود اقتصادی در 
تابستان دور از ذهن نیست، به خاطر 
افت اقتصادی در یک دوره سه ماهه، 
ایــن وضعیت دیگر رکود محســوب 

نمی شد.
به هر حال، شــاید بهتر باشد تا روز 
2۹ می که تخمین رســمی از تولید 
ناخالص ملی برای مــاه مارس و نیز 
سه ماهه اول 2020 منتشر می شود، 

منتظر بمانیم.

زندانیان در شــهر تروا ریویه استان 
کبک هستند که همگی کمک های 
مالی را به صورت چک دریافت کردند 
ولی چک ها توسط مسئولین زندان 

توقیف شدند!
دولت فــدرال برآورد کــرده هزینه 
کمک های نقــدی اضطراری چیزی 
حدود ۳5 میلیــارد دالر خواهد بود 
ولی مشخص نیست چه تعداد از این 
کمک ها سواســتفاده خواهند کرد. 
کارال کوالترو وزیر اشــتغال و توسعه 
محل کار دولت فدرال در این زمینه 

گفت :» من هم شنیده ام برخی از این 
برنامه سواســتفاده می کنند ولی در 
مقابل اکثریت کانادایی ها افراد شریف 
و با صداقتی هستند. شیوه اجرای این 
برنامه راه کالهبرداری را برای برخی 
باز گذاشته بود. ما از ابتدا می دانستیم 
با ســرعتی که قرار است صالحیت 
دریافت این کمک نقدی برآورد شده 
و پرداخت شود ، احتمال کالهبرداری 
می رود. ولی ما تصمیم گرفته بودیم 
ایــن کمک ها را در کوتاه ترین زمان 
به میلیونها کانادایی نیازمند برسانیم . 

بنابراین ریسک را پذیرفتیم و سخت 
تالش کردیم تا از طرف ما این کار به 
درســتی انجام شود. به نظر ما میزان 
کالهبرداری در این برنامه حدود یک 

درصد است .«
کوالترو در مورد برخورد با افراد متخلف 
گفت :» راه های زیادی برای مقابله با 
این کالهبرداری ها و سواســتفاده از 
سیســتم وجود دارد. نیروهای ما در 
دولت فدرال با استفاده از سین نامبر 
براحتــی پرداختهای موازی و متعدد 
را بررسی می کنند تا مشخص شود 
که هر نفر تنها از یک سیستم کمک 
نقدی دریافت می کند. همچنین در 
زمان پر کردن برگه های مالیاتی سال 
آینــده ، اگر فردی مدعی شــود که 
طی این مدت درآمدی نداشــته و یا 
درآمدش را کمتر از ۱000 دالر مرقوم 
کند ، واقعیت به سرعت مشخص می 
شود. من شرایط خیلی از افرادی که 
دست به این کار زده اند را درک می 
کنم. آنها می خواستند برای شرایط 
وخیم اقتصادی خود را بیشتر آماده 
کنند و در حالیکه صالحیت دریافت 
کمک را نداشتند ، درخواست دادند. 
ولی این ریسک شخصی سرانجامی 
که آنها تصور می کننــد را نخواهد 
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Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

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

همزمانبابازگشاییاقتصادیبرخیاستانها،
نخستوزیرترودوازمردمخواستفقط
برایکارهایضروریازخانهخارجشوند

ایرونیــا- در حالیکــه اولیــن فاز از 
برخــی  در  اقتصــادی  بازگشــایی 
اســتانهای کانادا در جریان اســت ، 
نخست وزیر جاستین ترودو از مردم 
خواست تنها در صورتی از منزل خارج 

شوند که مجبور باشند.
او در بخشــی از پیام روزانه اش برای 
مردم کانادا گفت :» می دانم هوا بهتر 
شــده ولی ما نیاز داریم که همچنان 
مراقب نــه تنها افراد مســن تمامی 
اطرافیانمان باشیم. بنابراین فقط در 
صورتی بیرون بروید که مجبور باشید. 
اگر هــم بیرون رفتید ســعی کنید 
همیشــه فاصله دو متر از دیگران را 

رعایت کنید. «
نخســت وزیــر همچنیــن از مردم 
خواســت با مانــدن در منــازل به 
کارکنان بیمارستان که در صف اول 
مقابله با گسترش کووید ۱۹ هستند 
کمک کننــد . او همچنین از افرادی 
که مــواد غذایی و ســایر اقالم مورد 
نیاز افراد مســن را در این شرایط به 

درب منازلشــان می رســانند تقدیر 
کرد و گفت :» شــما با این کارها در 
واقــع به کل جامعه کمک می کنید. 
همه ما باید در نظر داشته باشیم که 
باید دست هایمان را مرتب بشوییم و 
سایر اقدامات بهداشتی را رعایت کنیم 
چون در غیر این صورت کشور با موج 
دوم گسترش ویروسی مواجه می شود 
که برای دو مــاه زندگی عادی را در 

کانادا مختل کرده است . «
نخســت وزیر همچنین اشــاره کرد 
میلیاردها دالر ظرف هفته های اخیر 
در قابل کمک های نقدی در اختیار 
کارمندان و کارگران و بیزینس ها قرار 
گرفته و این کمک ها در صورت نیاز 
می تواند تداوم داشته باشد ولی کشور 
در مسیر خوبی قراردارد و در صورتی 
که مردم دستورات بهداشتی را رعایت 
کنند ، همراه با باز شــدن تدریجی 
بخشهای مختلف ، اقتصاد کشور به 
تدریج فعال شده و تحرک به جامعه 

iroonia.ca .بازمی گردد
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خدمات مهاجرتی مون الیت
عضو رسمی شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

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

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

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

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
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ایرونیا-در حالیکه اکثر استانهای کانادا 
برنامه خود برای بازگشایی اقتصادی را 
ارائه کرده اند و روند تدریجی بازگشت 
به کار از هفته اول می آغاز می شود 
، نظرسنجی موسســه نانوس نشان 
می دهد هنوز اســتفاده از دستکش 
و ماســک در فضاهــای عمومی در 
کشور همه گیر نشده و کمتر از نیمی 
از مــردم از این امکانات برای کاهش 
شانس ابتال به کووید ۱۹ استفاده می 

کنند.
ترزا تام مدیر بهداشت عمومی دولت 
فدرال از اوایل ماه آوریل بر اســتفاده 
از ماســک در زمان خریدهای روزانه 
و یا اســتفاده از ســرویس حمل و 
نقل عمومی تاکید داشته اما در نظر 
ســنجی اخیر موسســه نانوس 57 
درصــد کانادایی ها گفتنــد هنوز از 
ماسک یا دستکش در بیرون از خانه 
استفاده نمی کنند . در بین استفاده 

تنها43درصدکاناداییها
ازماسکیادستکشدرفضایعمومی

استفادهمیکنند

کنندگان هم تنها ۱4 درصد از ماسک 
و دستکش هر دو استفاده می کنند و 
۱۹ درصد هم فقط ماسک می زنند. 
در بین گروه های سنی هم افراد باالی 
54 ســال بیشتر از سایر گروه ها این 

موضوع را رعایت می کنند .
در بین ســاکنان استانها اهالی کبک 
کمتر از همه افدام به استفاده از ماسک 
و دستکش می کنند و انتاریویی ها از 

همه بیشتر.
به نظر می رسد یکی از اقدامات الزم 
برای بازگشــایی اقتصادی ، تاکید بر 
استفاده از ماسک و دستکش در کنار 
حفظ فاصله اجتماعی باشد چرا که با 
بازشــدن مراکز تجاری ، شاید برخی 
این تصور را داشته باشند که ریسک 
ابتال کاهش یافته و نیازی به مراقبت 
نیست در حالیکه ویروس همچنان در 
جامعه وجود دارد و می تواند خطرناک 
باشد. نخست وزیر جاستین ترودو هم 
روز گذشته گفت دولت فدرال درحال 
تشکیل شورای تامین اقالم مربوط به 
کووید ۱۹ است تا شرکتهای صنعتی 
و تجــاری بتوانند در کنــار دولت از 
تامین ماسک و دستکش و سایر اقالم 
مــورد نیاز برای ادامه مقابله با کووید 
۱۹ در فضاهــای تجــاری و صنعتی 

مطمئن باشند.
در اواســط آوریل دولت فدرال زدن 
ماســک غیرطبــی را در هواپیماها 
اجباری کرد ولی اجباری شــدن این 
قضیه در سایر بخشــهای تجاری و 
صنعتی امری اســت کــه به گفته 
نخســت وزیر ترودو بــه تصمیمات 

دولتهای استانی بستگی دارد.
پرین بیتی مدیر عامل اتاق بازرگانی 
کانادا هم تاکید کرد پس از بازگشایی، 
بیزینس هــا بایــد از پروتکل های 
بهداشتی برای کارمندان شان اطالع 
داشته باشند و اگر نیاز است اقدام به 
خرید اقالم برای آنها کنند تا کمبودی 
iroonia.ca .در حین کار ایجاد نشود

کوتاهیدولتفدرالدرپرکردنانبارلوازممحافظتشخصی
قبلازآغازهمهگیریکووید-19

منابع موثق از آژانس سالمت عمومی 
کشــور به گلوب اندمیل گفته اند که 
انبارهای دولت فدرال قبل از تعطیلی 
سراسری کشــور خالی مانده بود و 
هفته ی  یک  نیازهای  اندازه  به  فقط 
اســتان های کشور ذخیره  از  یکی 
مثل  شــخصی  حفاظت  تجهیزات 
ماسک، دســتکش و گان و محافظ 

صورت داشت.

مداد- منابع موثق از آژانس سالمت 
عمومــی کشــور بــه گلوب اندمیل 
گفته اند که انبارهــای دولت فدرال 
قبل از تعطیلی سراسری کشور خالی 
مانده بود و فقط به انــدازه نیازهای 
یک هفته ی یکی از استان های کشور 
ذخیره تجهیزات حفاظت شــخصی 
مثل ماسک، دستکش و گان و محافظ 
صورت داشت. همین منابع افزوده اند 
که به انبار فدرال نه دستور داده شده 
بــود و نه بودجه ای در بســاط بود تا 

خریدی انجام شود.
طبق همین اطالعات، آژانس سالمت 
عمومــی کانادا در آســتانه تعطیلی 
سراسر کشــور که حدود دو هفته ای 
پس از شــروع بیماری چند کانادایی 
اتفاق افتــاد، نه می دانســت که در 
انبار استان ها به چه میزان تجهیزات 
حفاظت شــخصی وجــود دارد و نه 
خودش ایــده ای از حجم تجهیزات 
مورد نیاز داشــت و نه بقیه دولت را 
آگاه کــرده بود. این اتفاقات علی رغم 
ایــن موضــوع رخ داده کــه پس از 
همه گیری ســارس در سال 200۳، 
دولت برنامه ذخیــره ملی تجهیزات 
حفاظت شخصی و ایجاد زنجیره امن 

تامین کاال داشته است.
گفته می شــود در دوازدهــم فوریه 
که یــک ماه قبــل از آن بــوده که 
کروناویروس، دولت فدرال را مجبور 
به تعطیلی سراسری کشور کند، در 
انبار فدرال فقط 540 دستگاه کمک 
تنفســی، ۹4 هزار ماسک جراحی، 
۱00 هزار ماسک N95، حدود 400 
هزار محافظ صورت و 500 هزار گان 
و دو میلیون دستکش وجود داشت. 
این اقالم حدودا مصرف یک هفته ی 
اســتان کبــک در دوران همه گیری 

است.
این اتفــاق در حالی رخ داد که کانادا 
قبل از اینکه کامال بــا کروناویروس 
درگیر شود، شــاهد قدرت و وسعت 
همه گیری در کشورهایی نظیر چین، 
ایران، اســپانیا و ایتالیا بوده و فرصت 
کافی در اختیار داشــته تــا برای پر 

کردن انبارهای خود اقدام نماید.
طبق قانون، »انبار اضطراری فدرال« 
برای زمان هایی که یک یا دو اســتان 

کشور با فاجعه ای طبیعی نظیر سیل 
یا بیماری روبرو می شوند، برنامه ریزی 
و طراحی شده اســت. این در حالی 
اســت که امروز شاهدیم، همه گیری 
کووید-۱۹ کل کشور را درگیر خود 

نموده است.
از دیگــر ســو موضــوع همه گیری 
کووید-۱۹ برخالف دیگر فجایعی که 
بشــر تا امروز با آن دست به گریبان 
بوده، یک همه گیری جهانی اســت 
و بــازار تجهیزات مراقبت شــخصی 
را بــه قول کریســتیا فریلند، معاون 
نخست وزیر، به »غرب وحشی« تبدیل 
نموده اســت. می گویند یکی دوتا از 
محموله های خریداری شــده توسط 
کانادا در فرودگاه شــانگهای به دلیل 
پرداخــت قیمت باالتر توســط یک 
مشتری دیگر، درست قبل از بارگیری 
در هواپیمــا، تغییر مســیر داده و به 

کشور دیگری ارسال شده است.
دکتر دیوید باتلر جونز، رئیس آژانس 
ســالمت عمومی کانادا به خبرنگار 
گلوب اندمیل توضیح داده که وظیفه 
انبار ذخیره اضطراری فدرال قرار نبوده 
که منبع شماره یک کشور باشد. این 
وظیفه بر عهده هر استان بوده است. 
این انبار صرفا قرار بوده به عنوان یک 
انبار اضطراری برای کمک به یک یا 
دو اســتان عمل نماید. وظیفه ای که 
این انبار نتوانســت از عهده آن برآید 
و به همین دلیل دکتر جونز می گوید 
اینها درس هایی اســت که ما از این 
همه گیری باید بیاموزیم تا این مشکل 

دیگر تکرار نشود.
ظرف چند ســال گذشــته بودجه و 
حجم انبار اضطراری فدرال کانادا به 
شکل قابل توجهی کاهش یافته است. 
یازده انبار  سال 20۱۱ حاال به هشت 
انبار رسیده و بودجه نگهداری انبارها 
که در ســال 20۱۱ حدود هشــت 
میلیون دالر بوده االن در حدود 5/2 

میلیون دالر است.

گفته می شود تا امروز بیشتر تمرکز 
انبار اضطــراری دولت کانــادا روی 
ذخیره ســازی داروهای ضد ویروسی 
بوده و تجهیزات حفاظت شــخصی 
در اولویت این انبار نبوده اســت. در 

ماه ژانویه و زمانیکه کروناویروس در 
مرکز توجــه جهانی قرار گرفت، انبار 
اضطراری دولت شروع به سفارش کاال 
کرد اما کل دنیــا با کمبود این اقالم 

روبرو شده بود.

ضربهسختکرونابهصنعتنفتکانادا
ایرانیان کانادا- کانادا احتماالً به سمت 
بدترین رکود در تاریخ پیش می رود و 
دورنمای آن در ماه مه تیره تر خواهد 
بود. منابع آمــاری و تحلیل گران در 
این ماه تصویــر کامل تری از فاجعه 
اقتصادی به وجود آمده توسط همه 
گیری ویروس کرونا و اقدامات اتخاذ 
شده برای مهار گسترش آن خواهند 
داشــت. سقوط قیمت نفت به خاطر 
کاهش تقاضا در اثر شــیوع ویروس 
کرونــا و جنگ یک ماهه قیمت بین 
عربســتان و روســیه بر فعالیت های 
اقتصادی کانادا فشــار مــی آورد. 5 
درصــد از این فعالیت های اقتصادی 

مربوط به بخش نفت و گاز می شود.
 صنعت نفت کانادا که 77.4 میلیارد 
دالر معــادل 5.6 درصــد از تولیــد 
ناخالص داخلــی این کشــور را در 
20۱۹ تشکیل می داد، ضربه سختی 
از شــوک عرضه و تقاضا طی دو ماه 
گذشته خورده و یکی از قربانیان نزاع 

بین عربستان و روسیه بوده است.
 بهبــود صنعت نفت کانــادا پس از 
گذشــتن از این شوک بسیار آهسته 
خواهد بود، چون عرضه بیش از حد 
نفت تمام ذخایر موجود را تا اواســط 
ماه مه پر کرده و بسیاری شرکت ها 
از این سقوط قیمت جان سالم به در 

نمی برند.
 بــه خاطر اهمیت صنعــت نفت در 
اقتصاد و تجارت کانادا، سرعت بهبود 
اقتصادی در این کشــور کندتر از آن 

چیزی خواهد بود که تحلیل گران در 
ابتــدا پیش بینی کرده بودند و حتی 
آهســته تر از اقتصادهای دیگری که 

تولیدکننده بزرگ نفت نیستند.
 نظرسنجی از 25 اقتصاددان در پایان 
مــاه آوریل نشــان داد اقتصاد کانادا 
احتماالً در سه ماهه اول سال جاری 
میالدی ۹.8 درصد کوچک شــده و 
۳7.5 درصد در سه ماهه دوم سقوط 

می کند.
موسســه آمار کانادا تخمین می زند 
کــه اقتصاد این کشــور ۹ درصد در 
ماه مارس کوچک شــده باشــد که 
تولید  ماهانــه  کاهش  ســریعترین 
ناخالص داخلی از ۱۹6۱ است. بیش 
از یک میلیون نفر در ماه مارس شغل 
خود را از دست داده اند و نرخ اشتغال 
۳.۳ درصــد پایین آمــده و به 58.5 
درصد رسیده است یعنی پایین ترین 

حد از آوریل ۱۹۹7.
اکثر شــرکت های نفت و گاز کانادا 

شوک فعلی را بدتر از سال های 2008 
و 20۱5 می بینند چون دسترسی به 

منابع مالی سخت تر شده است.
 دولت فدرال کانادا 7۱7 میلیارد دالر 
کمک برای پیمانکاران بخش خدمات 
میادین نفتی در نظر گرفته اســت تا 
جلوی بیکاری ۳500 نفر در صنعت 
نفت گرفته شود، آن هم در شرایطی 
که بســیاری از کارگــران این بخش 

شغل خود را از دست می دهند.
پیش  بینی می شود تولید نفت کانادا 
۱4٪ نســبت به ۳.5 میلیون بشکه 
در روز تولید شــده در 20۱۹ کاهش 
یابد که دلیل آن مســائل مربوط به 
همه گیــری ویروس کرونــا، کاهش 
تقاضا و سقوط قیمت نفت است. اکثر 
تحلیلگران عقیده دارند شرکت های 
نفت کانادا طی ماههای آینده مجبور 
می شوند حداقل یک میلیون بشکه 

در روز از تولید خود را کاهش دهند.



77 Issue 1475 Friday May 8, 2020شماره ۱475 جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

دارالـترجـمه  رسـمی
آرش  انــدرودی

عضو رسمى جامعه مترجمان بریتیش کلمبیا
مترجم رسمى دادگسترى ایران

مترجم معتمد دادگاه هاى پناهندگى و اداره مهاجرت و شهروندى کانادا

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

تلفن : 604-36۵-6۹۵2
Email:aandroudi@gmail.com

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

ایرونیا- شیالن گ. ساکن مترو ونکوور 
معتقد است اگر نه سه بار؛حداقل دو 
بار به ویروس کرونا مبتال شده است . 
او به خبرنگار ســی تی وی می گوید 
اولین بار اواسط ماه مارس نشانه های 
ابتال را داشت و با شماره 8۱۱ تماس 
گرفت و بعد در بخش مراقبتهای ویژه 
بســتری شد. اولین تســت او منفی 
بود ولی به او گفتند 72 ســاعت بعد 
برگردد و سه بار دیگر تست گرفتند 
که یک بار مثبــت ، یک بار منفی و 

یک بار هم نامشخص بود.
بخاطــر نشــانه هــای بیمــاری به 
بیمارســتان منتقل شــد و پس از 
گرفتن عکس از سینه مشخص شد 
ریه هایش عفونت کرده . او طی یک 
هفته درمان شد و در بازگشت به خانه 
دختر ۱2 ساله و خواهرزاده اش مبتال 

شدند.
در اوایل آوریل او فکر می کرد مشکلی 
برای نزدیک شدن به آنها ندارد چون 
یک بار بیماری را گرفته و درمان شده 
. اما ظرف چند روز نشانه ها برگشتند: 
سرفه ، تب و تنگی نفس. او قانع شد 
که بیماری برگشته چون نشانه های 
بار اول را داشت . این بار دوره بهبودی 
چهار روز بود. او برای بار دوم تســت 
نشد و زمانی که خوب شد ، خواهرش 

این بار مبتال شد.
او کــه از خواهرش مراقبت می کرد ، 
اواخر هفته گذشته متوجه شد برای 

بار سوم نشانه های بیماری در او بروز 
کرده و این بار برای انجام تست کووید 
۱۹ مراجعه کرد و تست او مثبت بود!

دکتر برایان کانــوی از متخصصین 
بیماریهای عفونــی درباره این کیس 
گفــت :» به نظرم این بیشــتر یک 
استثنا اســت تا یک قاعده در مورد 
کووید ۱۹ و ممکن اســت که او بعد 
از درمان بار دیگر ویروس گرفته باشد. 
او به همه توصیه کرد در صورتی که 
نشانه های بیماری آنها بازمی گردد ، 
حتما تست بدهند و فاصله فیزیکی را 
با سایرین حفظ کنند و سایر پروتکل 
ها را رعایت کنند چون درمان از این 
ویــروس هیچ تضمینی بــرای عدم 

iroonia.ca .ابتالی مجدد ندارد

بیمارایرانی-کانادایی
طییکماهدستکمدوباربه
ویروسکرونامبتالشدهاست!

صافشدننمودار،
پایانراهنیست

مداد- از بین رفتــن روند صعودی و 
آغــاز روند نزولی تعــداد مبتالیان و 
نیز جان باختــگان، خبر خوبی برای 
کاناداســت. با این وجود، بسیاری از 
کارشناســان بر این باورند که اقدام 
برای حذف ناگهانی محدودیت هایی 
نظیر فاصله گیری اجتماعی، پیامدهای 
ناگوار سنگینی را برای کشور به همراه 
دارد. ســه متخصص حوزه سالمت و 
درمان در مقاله ای در سی بی ســی به 

تشریح این موضوع می پردازند.
چند روز پیش بود که جاستین ترودو 
در کنفرانس خبری روزانه خود گفت: 
»تدابیری که اتخــاذ کردیم تاکنون 
جواب داده است. در واقع، در بسیاری 
از نقاط کشــور، شــاهد افقی شدن 
نمودار هســتیم.« با وجود اینکه این 
خبر بسیار خوب است، اما واقعیت این 
است که هنوز به پایان راه نرسیده ایم. 

ولی چرا؟
برای درک این چرایی، می توانیم یکی 
از ساده ترین و قدیمی ترین شیوه های 
مدلسازی بیماری های عفونی را به کار 

گیریم. این مدل SIR نام دارد.
حرف S به معنای تعداد افراد مستعد 

)Susceptible( به عفونت است؛
حرف I به معنای تعداد افرادی است 
که اکنــون مبتال و گرفتــار عفونت 

)Infectious( شده اند؛
حــرف R هم نشــانگر تعــداد افراد 
بهبودیافته )Recovered( از بیماری 

است.
با بررسی تعداد کانادایی هایی که در هر 
کدام از این سه دسته قرار می گیرند، 
می توانیم تصویــر خوبی از وضعیت 
شیوع ویروس در کشور داشته باشیم 
که این به ما برای پیش بینی آینده هم 

کمک شایانی خواهد کرد.
در ابتــدای همه گیــری کووید-۱۹، 
۳7 میلیون کانادایی در دســته افراد 

مستعد به ابتال )S( قرار می گرفتند.
تعداد باالی ایــن افراد، دلیل مهمی 
بــرای انجــام اقداماتی بــه منظور 
جلوگیری از ابتالی آنها شــد. مبتال 
شدن شمار زیادی از مردم مردم سبب 
هجوم تعداد زیادی از بیماران به مراکز 
درمانی می شد که البته بسیاری از آنها 
فاقد امکانات کافی برای پذیرش همه 
این افــراد بودند و در نتیجه، با مرگ 
گسترده شهروندان روبرو می شدیم. به 
همین دلیل اقداماتی نظیر قرنطینه، 
تعطیلی  اجتماعــی،  فاصله گیــری 
مدارس و محدودیت های سفر اجرایی 

شد.
دقیقا به همین دلیل اســت که برای 
تصمیم گیــری بــرای بازگردانــدن 

اوضــاع به حالت عادی و برداشــتن 
محدودیت هــای اخیر، نباید فقط به 
نمودار و صاف شدن آن دقت کنیم، 
بلکه تعداد افرادی که همچنان مستعد 
بیمار شدن هستند را نیز باید مد نظر 

قرار داد.
بــا فرض اینکه افراد بهبــود یافته از 
کووید-۱۹ در برابر آن ایمن شده اند، 
می کنیم  نتیجه گیــری  گونــه  این 
کــه هر قدر کانادایی های بیشــتری 
مبتال شده و سپس بهبود یابند، نیاز 
کمتری بــه فاصله گیری اجتماعی و 

محدودیت های دیگر داریم.
آمارها تا روز 28 آوریل نشان می دهد 
ابتالی بیــش از 4۹ هزار کانادایی به 
کووید-۱۹ به صــورت قطعی تائید 
شده اســت. از این تعداد، 2766 نفر 
فوت کردند و بقیــه نیز یا همچنان 
گرفتار بیماری هســتند یــا بهبود 
یافته اند. با فرض درســت بودن این 
آمارهــا، اندکی کمتــر از یک هزارم 
جمعیت کانادا با این بیماری درگیر 
بوده اند. به این ترتیب، همچنان بیش 
از ۹/۹۹ درصد از کانادایی ها مستعد 

ابتال به کووید-۱۹ هستند.
بــه کالمی دیگــر، می تــوان گفت 
که اکثریت قابل توجــه کانادایی ها 
همچنان مستعد ابتال به کووید-۱۹ 
هســتند. این بــدان معناســت که 
کانادایی هــا همچنــان در موقعیتی 
قرار دارند که در ابتدای ماه مارس با 
آن روبرو بودند و به شــدت به تدابیر 

محدودکننده نیاز دارند.
اما روی دیگر ســکه این اســت که 
وضعیت ما اکنون بــا وضعیت یکی 
دو ماه پیش یکســان نیست. منابع 
دارویــی، تجهیــزات حفاظتی و نیز 
درآمد خانواده ها با وضعیت وخیمی 
روبروست. اقتصاد با ضربه بزرگی روبرو 
شده که سبب می شود فشار بیشتری 
بــر کانادایی ها و نظام ســالمت وارد 
شود. به همین دلیل، اقدامات بعدی 

باید با هشیاری تمام صورت گیرد.
تدابیــری کــه کانادا تاکنــون برای 
جلوگیری از شیوع ویروس در پیش 
گرفته شاید توانسته باشد جلوی سیر 
صعــودی نمودار را بگیــرد، اما نباید 
فراموش کنیــم که اکثریت قریب به 
اتفاق جامعه همچنان مستعد بیمار 
شــدن هســتند و در صورت فراهم 
نشدن موارد زیر، همچنان این خطر 

آنها را تهدید می کند.
- کاهش درصد کانادایی های مستعد 

بیماری )واکسن(
- اطمینان از اینکــه افرادی که یک 
بار مبتال شدند، دیگر مبتال نمی شوند 

)تست پادتن(
- درمان موثر افراد مبتال به کووید-۱۹ 

)دارو(
- قطع زنجیــره انتقــال )رهگیری 

گسترده تماس های فردی(
تا وقتی که ترکیبی از این چهار راهکار 
اجرایی نشده یا همه گیری ویروس به 
هر نحوی در کانادا از بین نرفته، نباید 
نتیجه گیری کنیــم که وقت کاهش 
تدابیر در پیش گرفته شده فرا رسیده 

است.
بــا وجود اینکه اکثریــت قابل توجه 
کانادایی هــا همچنان مســتعد ابتال 
هســتند، خبر خوب این است که با 
اقدامات صورت گرفته، برای خودمان 
وقت خریده ایم تا بتوانیم نظام سالمت 
و درمان کشــور را برای رویارویی با 
افزایش تعداد مبتالیان، تقویت کنیم. 
همچنین فرصتی برای تقویت زنجیره 
تامین برای موج احتمالی بعدی هم 
فراهم شده است. تجربیات کشورهای 

دیگر، درس های خوبی برای کانادا به 
همراه داشته است.

آقای تــرودو چنــد روز پیش گفته 
بــود: »منحنــی صاف شــده، ولی 
ماجرا هنوز تمام نشــده است. ما در 
میانه جدی ترین موقعیت اضطراری 
ســالمت عمومــی در تاریــخ کانادا 
هستســیم و اگر محدودیت ها را به 
شکلی ســریع برداریم، ممکن است 
همه پیشــرفت های اخیر را از دست 

بدهیم.«
به عبــارت دیگر، نباید وقتی را که از 
طریق فاصله گیری اجتماعی و تدابیر 
ســالمت عمومی خریده ایم، با اعالم 
پیروزی زودهنگام و یا بی توجهی به 
کمبودهای موجود در زمینه تجهیزات 

پزشکی و نیز دارو، هدر بدهیم.
باید از زمان باقیمانده برای پیشگیری 
راهبردی از شیوع ویروس و حفاظت 
اقشــار جامعه  آســیب پذیرترین  از 

استفاده کنیم.

خدمات حسابداری،
حسابرسی و مالیاتی

فرانک خادمی    عضو رسمی انجمن حسابداران خبره بریتیش کلمبیا
* کلیه امور خدمات حسابداری
* مالیات اشخاص و شرکت ها

* خدمات حسابداری حقوق و دستمزد
* مشاوره امور مالیاتی

Tel: 778-772-2886

Faranak Khademi, CPA

.  Accounting & Bookkepping

. Taxation

. Payroll Services

. Consulting

faranakcpa@shaw.ca

ایرانیان کانــادا- والدین کانادایی که 
تاکنون کمک هزینه حمایتی فرزندان 
 )CCB) Canada Child Benefit
را دریافت می نمــوده اند، در ماه مه 
با افزایشــی ۳00 دالری در واریزی 
خود مواجه خواهند گشــت، که به 
گفته دولت، تنها همین یک بار بوده و 
به منظور کمک به والدین در جبران 
هزینه های مالی مازاد خود در طول 
اپیدمی کووید-۱۹ صــورت خواهد 

گرفت.
نخست وزیر ترودو در روز یکشنبه طی 
کنفرانسی مطبوعاتی در محوطه محل 
سکونت خود در اتاوا، اظهار داشت این 
پول جهت رفع نیازهای والدین اعم از 
آموزش های مجازی یا خرید خواروبار 
در نظر گرفته شده است. وی درواقع 
توجه اعظم خود را به کودکانی که در 
حال تماشــای این کنفرانس بودند، 
معطوف نموده و ابراز داشت سختی ها 

کمکهزینهحمایتیفرزنداندرکانادابرایماهمهافزایشیافت

و دشــواری های این اپیدمی و تاثیر 
فاصله گذاری های ملزومه را بر آنان 
درک نموده و آنان را تشویق به برنامه 
ریزی اوقات پــس از اپیدمی خود با 
دوستان و انجام تکالیف و وظایف خود 
نموده و از آنان بابت کمک هایشــان 
در کارهــای منزل و کمک به والدین 
تشــکر کرده و تاکید نمــود که این 

اوضاع برای همیشه پایدار نخواهد بود. 
ناگفته نماند که ۳00 دالر مذکور به 
ازای هر کودک واریز خواهد گشت، در 
نتیجه خانــواده های دارای 2 کودک 
600 دالر و خانــواده هــای دارای ۳ 
کــودک ۹00 دالر دریافت خواهند 

نمود.
شــرط الزمه برای دریافت این طرح 

داشــتن کودک یــا کودکانی تحت 
قیومــت و بازپرداخت مالیات 20۱8 

خانوار می باشد.
در حال حاضر، طبق داده های دولت 
از جــوالی 20۱۹ تاکنــون بیش از 
2۱.5 میلیارد نفر از طرح CCB خارج 
گشته و سه میلیون خانوار در سراسر 
کانادا واجد شرایط دریافت CCB در 

ماه مه می باشند. 
شایان ذکر است که این افزایش یک 
باره در طــرح کمک هزینه حمایتی 
فرزندان تنها طــرح حمایتی دولت 
کانادا به شــمار نرفته و تاکنون طرح 
های مختلفی توسط این دولت ارائه 
و اجرا گشته اســت، و به تازگی نیز 
پارلمان کانــادا بودجه ۱64 میلیارد 
دالری جهت کمک به طرح حمایت 
اضطراری، طــرح پرداخت اضطراری 
یارانه و طرح حمایتی از دانش آموزان 

کانادا را تصویب نموده است.
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وقتاجرای»حداقلدرآمدتضمینشده«فرارسیدهاست
چند ســال پیش، اجرای آزمایشی 
طرح حداقل درآمد تضمین شده در 
از شهرهای منیتوبا نشان داد  یکی 
که نه تنها این کمک مالی به از دست 
رفتن انگیزه افــراد برای کار کردن 
منجر نشــد، بلکه با افزایش سطح 
سالمت روان و کاهش آمار خشونت 
خانگی، برخی شهروندان را به سمت 

استفاده بهتر از وقت شان سوق داد.

موضوع ارائه تامین تضمینی نیازهای 
اولیــه خانواده ها کــه حداقل درآمد 
تضمین شــده خوانده می شود، چند 
اقتصاددانان،  توســط  اســت  سالی 
سیاســت مداران و پژوهشگران مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرد. بحران 
کووید-۱۹ و فشــار اقتصادی شدید 
به خانواده ها سبب شده این موضوع 
یک بار دیگر مــورد توجه قرار گیرد. 
به بررسی  سی بی سی در گزارشــی 
دیدگاه هــای موجود و نکات مثبت و 
منفی اجرای چنین طرحی از سوی 

دولت می پردازد.
کمک های مالی دولت به شهروندان 
در دوره هــای بحران اقتصادی )نظیر 
وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم( 
می تواند تا حد زیادی از بار مشکالت 
اقشــار آســیب پذیر بکاهد. اما چه 
می شــود اگر این کمک ها به شکلی 
هوشمندانه و به طور دائم در اختیار 
نیازمندان قرار گیرد تا همه خانواده ها 
قــادر به تامین نیازهــای اولیه خود 

باشند؟
رون هیکل )پژوهشگر علوم سیاسی( 
می گوید: »کامال مشــخص است که 
تقریبا همه مردم جامعه دوست دارند 
که افراد دارای پائین ترین میزان درآمد 
از قدرت خرید کافی برای تهیه غذا و 
نیز پرداخت اجاره مســکن برخوردار 
باشــند. با توجه به اثرات گســترده 
کروناویروس، کامال مشــخص است 
که اگر این افراد در این قشر از جامعه 
نتوانند از عهده تامین مخارج زندگی 
خــود برآیند، کل اقتصاد به شــدت 
آسیب دیده و به نقطه توقف می رسد«
نگاهی به آمارها نشــان می دهد که 
میلیون ها نفر در کانادا، اکنون با چنین 
وضعیتی روبرو شده اند. بیش از یک 

میلیون شغل از اقتصاد کانادا حذف 
شــده اســت و حدود هفت میلیون 
نفــر نیز برای دریافت بســته کمک  
 CERB اضطراری دولت موســوم به

ثبت نام کرده اند.
اولن فورگت )اقتصاددان( هم می گوید: 
»دنیا پیش از همه گیری، برای بسیاری 
از افراد، چندان هم امیدبخش نبود. اما 
اکنون کسانی که تا همین چند ماه 
پیش از امنیت شغلی باالیی برخوردار 
بودند، ناگهان متوجه شدند که برای 
تامین مخارج خود به کمک نیاز دارند. 
هیچ چیــزی همانند همه گیری یک 
بیماری نمی توانست به ما نشان دهد 
که زندگی همه ما انسان ها بهم متصل 

است.«

حداقل درآمد تضمین شده

هر دوی این پژوهشگران و نیز برخی 
از رهبران کشورهای مختلف بر این 
باورند که باید به سراغ حداقل درآمد 
تضمین شــده برویم. حداقل درآمد 
تضمین شــده به این معناســت که 
میــزان پولی که یک خانــواده برای 
تامین نیازهای اولیــه اش نیاز دارد را 
شناسایی کنیم و اگر درآمد خانواده از 
این مقدار کمتر بود، دولت کسری آن 

را به خانواده بدهد.
در دهــه 70 میــالدی، برنامه ای با 
همین هدف در اســتان منیتوبا اجرا 
شد که مدیریت اجرایی آن بر عهده 
رون هینکل قرار داشت. در این پروژه  
آزمایشی، حدود ۳0 درصد از جمعیت 
شــهر داوفین در این اســتان تحت 
پوشــش حداقل درآمد تضمین شده 

قرار گرفتند.
شــاید اولین چیزی که به ذهن تان 
برسد این باشد که پس از اجرای آن، 
دیگر کمتر کسی تمایل به کار کردن 
داشت، زیرا در هر صورت، دولت قرار 
بود خرجــش را بدهد. اما نتایج چیز 
دیگری را نشان می داد. آقای هینکل 
می گوید تاثیر اجــرای این پروژه بر 
»عرضه کار« بسیار جزیی و کمتر از 

۱0 درصد بود.
اما این همه ماجرا نبود. بررسی های 
بیشــتر نشــان داد که اثــرات این 
طــرح، مــوارد دیگری را هــم در بر 
می گرفت. برای نمونــه، آمار مربوط 
بــه خشــونت های خانگی بــه طرز 
چشــمگیری کاهش یافت و کیفیت 
سالمت روان شهروندان هم با افزایش 
قابل توجهی روبرو شد. همچنین افراد 
شــاغلی که پس از اجرای این طرح 
دیگر به ســر کار خود بازنگشتند نیز 
به استفاده موثرتر از وقت خود )برای 
مثال بــا نگهداری از بچه ها و یا ادامه 

تحصیل( پرداختند.
آقای فورگــت می گوید بــا در نظر 
که  هزینه های ســنگینی  گرفتــن 
مساله سالمت روان روی دوش دولت 

می اندازد، به نظر می رسد که حداقل 
درآمد تضمین شــده می تواند اثرات 
سودمند زیادی برای جامعه به همراه 

داشته باشد.

آیا کمک دولت باید نقدی باشد؟

آقای هینکل بــه پیامدهایی که ارائه 
کمــک دولت در قالب پــول نقد به 
همراه دارد اشاره می کند. البته برنامه 
کنونی کمک هزینه دولت برای کمک 
به شهروندان )CERB( نیز انتقادات 
مشابهی را در بر داشته است. برخی 
کارفرمایان در سراسر کانادا می گویند 
که عده ای از کارکنان شــان ترجیح 
می دهد که این پول را دریافت کنند 
تا اینکه بخواهند به کار خود بازگردند.

ریکا هدسل که در دانشگاه استنفورد 
به صــورت تخصصــی روی موضوع 
حداقل درآمد کار می کند بر این باور 
است که مشــکل اصلی، در اقتصاد 
کانادا در دوره پیش کرونا نهفته است. 
او می گویــد: »نیروهــای کار جوان 
و بــا تخصص پائیــن و نیروهای کار 
پاره وقت به شدت از بحران کووید-۱۹ 
آسیب دیدند. این افراد حتی پیش از 
همه گیری نیز از درآمد کافی برخوردار 
نبودند.« از نظر خانم هدســل، هیچ 
جــای تعجبی نــدارد کــه این عده 

نخواهند به کار خود بازگردند.
با این وجود، اگر دولت بتواند موازنه ای 
در این میان برقرار کند، این مســاله 
حل شــود. طرح های واریز مســتمر 
مقدار ثابتی پول ممکن اســت به از 
دســت رفتن انگیزه افــراد برای کار 
کردن بیانجامد و از سوی دیگر، کمک 
دولت باید به قدری باشــد که بتواند 
هزینه های اولیه خانواده را پوشــش 
دهد. خالصه اینکه دولت نباید به یک 
نفر بیشــتر از حد نیازش و به فردی 

دیگر بیشتر از نیازش کمک کند.
به نظر می رســد ایده حداقل درآمد 
تضمین شــده بتواند این مساله را تا 

حدی حل کند.
گروهی متشکل از 50 سناتور در کانادا 
از دولت خواسته اند که طرح حداقل 
درآمد تضمین شــده را اجرایی کند. 
دولت اسپانیا نیز طرح مشابهی را در 
دست اجرا دارد و حتی پاپ فرانسیس 

نیز از این طرح حمایت می کند.
بحران کوویــد-۱۹ ثابــت کرد که 
خانواده های زیادی می توانند به خاطر 
پیامدهای ناشــی از آســیب اقتصاد 
کالن، با مشکالتی جدی روبرو شوند. 
به نظر می رســد پیش از اینکه کانادا 
یک بار دیگر با بحران مشابهی روبرو 
شــود، باید طرحی ایــن چنینی را 
برای تامین حداقل های زندگی اقشار 

آسیب پذیر جامعه اجرا کرد.

سپهر صادقی )مداد(

پــرژن میرور- بازار مســکن کانادا با 
وجود اینکه بحران اقتصادی بیماری 
کوویــد-۱۹ بر روی اغلب بخش های 
اقتصادی و مالی تأثیر گذاشته و باعث 
بوجود آمدن خسارات گسترده مالی 
به دولت و مردم کانادا شده است، به 
نظر می رسد که در برابر این ویروس 
مقاوم بوده و بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی بر این عقیده هســتند که 
پس از پایان بحران کرونا، باید منتظر 
رشد ســریع قیمت مسکن در کانادا 

بود.
در گــزارش پیــش بینــی وضعیت 
اقتصادی که توسط بانک تی دی در 
همین هفته منتشر شده، آمده است 
که با توجه به اینکه همزمان با شروع 
بحران کرونــا در کانادا میزان فروش 
مسکن به شدت کاهش یافته است، 
اما متوســط قیمت مسکن در پایان 
سال جاری نســبت به سال گذشته 
حــدود 6،۱ درصــد افزایش خواهد 

یافت.
نویسنده این گزارش، ریشی ساندی 
اقتصاددان بانک تی دی اظهار داشته 
اســت: » با اینکه احتمــال افزایش 
درآمد ها در طول بحران کرونا ضعیف 
است، اما وقتی به قیمت مسکن نگاه 
می کنیم قدرت خرید نیز روز به روز 

در حال بدتر شدن است.«
وی ادامه داده است: » میزان فروش 
مسکن رو به کاهش است، اما همزمان 
میــزان عرضه نیز در حــال کاهش 
می باشد و این به معنی این است که 
تعادل بازار خیلی تغییر نکرده است.«

ریشی ساندی به نشریه هافینگتون 
پست کانادا گفت: » بسیاری از مردم 
یا به دلیل نگرانی های موجود درباره 
ویروس کرونا و یا نگرانی از ســالمت 
بازار مســکن از قرار دادن خانه خود 

پیشبینیبانکتیدیکاناداتراست:
متوسطقیمتمسکنکانادا6درصدافزایشپیداخواهدکرد

در بازار برای فروش امتناع می کنند. 
فروشــندگان و خریداران با سرعت 
یکسان به حاشیه بازار مسکن حرکت 

می کنند.«
گزارش بانک تی دی چند فرضیه را 
در نظر گرفته است، یکی از آنها این 
اســت که اســتان های کانادا در ماه 
آینــده قدم هایی را برای بازگشــایی 
اقتصاد خود بر خواهند داشت. فرضیه 
دیگر، این است که با توجه به اینکه 
بانک ها برنامه تعویق پرداخت وام های 
مســکن را به اجرا درآورده اند، انتظار 
نمی رود که شــاهد افزایش ناگهانی 
فروش مســکن به دلیل عدم توانایی 

در بازپرداخت وام های مسکن باشیم.
امــا میلیون ها کانادایی به دلیل همه 

گیری ویروس کرونا شــغل خود را از 
دست داده اند، آیا مشکالت پیش آمده 
برای آنها بر روی قیمت مسکن تأثیر 

نمی گذارد؟
ریشی ســاندی اقتصاددان بانک تی 
دی مانند تعدادی دیگر از کارشناسان 
اقتصادی بر این باور است که این امر 
در حدی که تصور می شــود بر روی 
قیمت مسکن تأثیر گذار نخواهد بود. 
به عقیده این کارشناســان، بیکاری 
پیش آمده بــه دلیل بحران کرونا به 
طور نامتناسبی افراد شاغل در بخش 
خدمات را تحت تأثیر قرار داده و این 
گــروه از افراد به طــور قابل توجهی 

اجاره نشین هستند.
فیل ســوپر، رییــس و مدیر اجرایی 

آژانس خدمات امالک رویال لوپژ در 
گزارشــی که اوایل ماه جاری منتشر 
کرد گفــت: » در حالی که بســیار 
ناراحت کننده است که این بیکاری 
بیشتر بر روی جوانان و کارگران پاره 
وقت تأثیر گذاشته، اما تأثیر از دست 
دادن شغل های پاره وقت بر روی بازار 
مسکن بسیار محدود است، چراکه این 
گروه از افراد قدرت کمی در خرید و 

فروش امالک دارند.«
در گــزارش دیگــری کــه در روز 
چهارشــنبه منتشــر شــد، شرکت 
خدمــات امالک آلتوس گروپ پیش 
بینی کرده اســت که بیــن ماه های 
آوریــل تا ژوئن امســال بیش از 50 
درصد فروش مســکن کاهش یابد. 
همین گزارش پیش بینی کرده است 
که تا پایان سال جاری فروش مسکن 
حدود ۱0 درصد کمتر از میزان فروش 

در سال گذشته خواهد بود.
پیتــر نورمــن اقتصاددان ارشــد به 
هافینگتون پست گفته است: » اگرچه 
طیف گســترده ای از وقایــع در این 
اوضاع غیر مطمئن ممکن است اتفاق 
بیافتد، اما احتمال مشــاهده کاهش 
قابل توجه در قیمت مسکن بسیار کم 

خواهد بود.«
وی پیش بینی کرده است: » قیمت 
مسکن امسال بین 5 الی ۱0 درصد 
رشــد خواهد کرد، و دلیــل این امر 
این است که بسیاری از خریداران به 
محض برداشته شدن مقررات فاصله 
گیری اجتماعی و بازگشایی اقتصاد 
آمــاده خرید خواهند بــود. ما تصور 
می کنیم که این رکود اقتصادی عمیق 
ولی زود گذر است، و اقتصاد به محض 
برطرف شدن نگرانی های بهداشتی با 
سرعت هر چه بیشتر خود را بازیابی 

خواهد کرد.«

شمارمعامالتمسکنمتروونکوور
بهپایینترینمیزانازسال1982رسید

ایرونیا- همانطور که انتظار می رفت ، یکی از مهمترین بازارهای مسکن کانادا 
در ماه آوریل به حالت نیمه تعطیل درآمد و مترو ونکوور بدترین آمار معامالت 
مسکن را در ۳8 سال اخیر تجربه کرد. بنا به تازه ترین آمار تنها ۱۱0۹ ملک در 
ماه آوریل معامله شد و مشاور امالکی چون دیوید هاچینسون که 5 لیستینگ 
فعال دارد در کل ماه تنها یک تماس تلفنی داشــت . او در مورد این شــرایط 
استثنایی می گوید :» مردم کنار نشسته اند و اخبار را دنبال می کنند. آنها نمی 
دانند در این شرایط باید دست به چه کاری بزنند و همه چیز در حالت سکون 

است . آنها منتظر مانده اند تا ببینند در ماه های بعد چه می شود. «
البته این تنها خریداران نیستند که حاشیه نشین شده اند بلکه فروشندگان هم 
شرایط مشابهی دارند. در ماه آوریل 2۳۱۳ ملک در مترو ونکوور لیست شده بود 
که نسبت به زمان مشابه سال قبل 5۹.7 درصد و نسبت به ماه مارس امسال 

47.۹ درصد کاهش داشت .
کیت روی از دیگر مشــاوران امــالک مترو ونکوور در ایــن زمینه می گوید 
:»فروشــندگان محتاطتر از خریداران شده اند چون احتمال باخت آنها بیشتر 
است و خانه شان را که تمام سرمایه شان شاید باشد ارزان تر از آنچه باید ازدست 
می دهند. ولی من نمی توانم تصور کنم ماه می از ماه آوریل بدتر باشد. مردم 
شروع کرده اند از خانه ها بیرون بیایند و نگاهی به لیستینگ ها بیاندازند و به 
نوعی تحرک در جامعه دیده می شود. ولی به نظرم در کوتاه مدت خانه هایی 
که در دوران قبل از همه گیری ویروس کرونا لیست شده اند ، با قیمتی کمتر در 
حدود 8 تا ۱0 درصد در بازار عرضه می شوند ولی در بلند مدت واقعا هیچکس 

iroonia.ca »!نمی داند چه اتفاقی رخ خواهد داد
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202
Email: 2500202@gmail.com

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

kinman Mulholland

دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056
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مشاوره اولیه رایگان

»نسلسی«زندگیآفرینیبهسبککرونایی!
مــداد- در دانش جمعیت شناســی 
)یــا دموگرافی(، متولدیــن بازه های 
مختلف زمانی ممکن اســت عناوین 
متفاوتی داشته باشند.  متولدان نسل 
 )baby boomers( انفجار جمعیت 
به کســانی گفته می شود که پس از 
پایان جنگ جهانی دوم که زاد و ولد 
به شکلی گسترده افزایش یافته بود، 

متولد شدند.
 با توجه بــه تاثیر گســترده ای که 
روندهای  بر  همه گیری کروناویروس 
مختلــف اقتصــادی و اجتماعی در 
سراسر کشورهای دنیا به همراه داشته، 
حــاال عده ای به این فکر افتاده اند که 
نامی را برای نسلی که زمینه تولد آنها 
در ایــن هفته ها و ماه های قرنطینه و 
خانه نشینی فراهم شده انتخاب کنند.

یک نظرســنجی در ایــاالت متحده 
نشان می دهد که بیشــتر افراد روی 
 Generation( »عبارت »نسل ســی
C( اتفاق نظــر دارند که البته حرف 
»سی« اول واژه »کروناویروس« است.

این نظرســنجی با مشارکت بیش از 

هــزار آمریکایی صــورت گرفت. 20 
درصد از این افراد بر این باور بودند که 
»نسل سی« نامی اید ه آل برای کسانی 
که اســت که زمینه تولدشان در این 
روزهای کرونایی فراهم می شــود و 
حدود ۹ ماه بعد به دنیا می آیند. عبارت 
»نســل کیو« )Generation Q( نیز 
رتبه دوم را از دیدگاه این افراد داشت. 
 )Quaranteenies( قرنطینه ای هــا 

۱۹ درصــد از آرا را به دســت آورد و 
۱۱ درصد نیز از عبارت »پندمیال ها« 

)Pandemials( استقبال کردند.
البته عبارت هــای دیگری هم وجود 
داشت که از سوی این شرکت کنندگان 
 )Epidemials( »رد شد. »اپیدمیال ها
و »ویرنیال هــا« )Virennials( هــر 
کدام دو درصد رای آوردند. »نســل 
وی« )Generation V( هم فقط دو 

استفادهنیمیازکاناداییها
ازمهلتجدیدتکمیلاظهارنامهمالیاتی

به گزارش فایننشــال پست، یک نظرسنجی جدید نشان می دهد 45 درصد از 
کانادایی ها هنوز اظهارنامه مالیاتی سال 20۱۹ خود را تکمیل نکرده اند.

مهلت تکمیل اظهارنامه مالیاتی مربوط به ســال گذشته، معموال تا ۳0 آوریل 
اســت. اما به خاطر شرایط خاص کنونی، دولت مدتی پیش تصمیم گرفت این 
مهلت را تا اول ژوئن تمدید کند. بر اساس یک نظرسنجی جدید، 45 درصد از 

مردم هنوز این اظهارنامه را تکمیل نکرده اند.
نتایج این نظرسنجی با اطالعات اداره درآمد کانادا نیز همخوانی دارد. بر اساس 
این اطالعات، ۱5/5 میلیون نفر، اظهارنامه مالیاتی 20۱۹ را تکمیل کردند، حال 
آنکه این مقدار در سال گذشــته 28/4 میلیون نفر بود. جالب است بدانید در 
نظرسنجی صورت گرفته، ۱0 درصد از کل پاسخ دهندگان اصال از تمدید مهلت 

مذکور اطالع نداشتند.

درصد از آرا به خود اختصاص داد.
انتخاب عنوان برای یک نسل، از هیچ 
فرمول خاصی پیــروی نمی کند. در 
گزارشــی در بیزینس اینسایدر آمده 
که نام هــای انتخابی برای نســل ها 
معموال وقتی فراگیر می شود که نسل 
مورد نظر، کامال از نسل پیشین مجزا 
می شــود و رفتارهایی متمایز از خود 
نشان می دهد و ویژگی هایی دارد که 
در رســانه های رایج به خوبی نمایش 

داده می شود.
همان طور که گفتیم، نســل انفجار 
جمعیت به خاطر آمار بــاالی زاد و 
ولد پس از جنگ جهانــی دوم، این 
عنــوان را دریافت کرد. نســل هزاره 
)Millennials( در ابتــدا نســل وای 
)Gen Y( نامیده می شــد، اما پس از 
آغاز هزاره ســوم و هنگامی که این 
افراد به نوجوانی رسیدند، این عنوان 
را دریافــت کردند. همین اتفاق برای 
نسل زد )Gen Z(  هم افتاد و با ورود 
آنها به دوره نوجوانی، این عنوان برای 

آنها جا افتاد.
هنوز مشخص نیست آیا عبارت »نسل 
سی« یا هر کدام از عبارت های دیگر 
می تواند برای توصیف کسانی که در 
اواخر سال جاری متولد می شوند به 
کار رود یا خیر. احتماال باید ســال ها 

منتظر پاسخ این سئوال بمانیم!

بابهرهبرداریازشیوعکووید19
بالغبریکمیلیوندالرازشهروندانکانادا

کالهبرداریشدهاست

بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، خالفکاران و مجرمان سایبری 
طی دو هفته اخیــر با بهره برداری از 
بحران کووید۱۹ بیش از یک میلیون 
و دویســت هزار دالر سر شهروندان 

کانادایی کاله گذاشته اند.
جف تامسون تحلیلگر ارشد اطالعات 
ژاندارمری ســلطنتی کانــادا و عضو 
با کاله بــرداری کانادا  آژانس مبارزه 
اعالم کرد این مرکز از ششــم مارس 
تا کنــون 7۳۹گزارش درباره اقدام به 
کاله بــرداری در ارتباط با همه گیری 
کرونا دریافت کرده است. وی تصریح 
کرد از این تعداد، ۱78مورد اقدام به 
کاله برداری با موفقیــت همراه بوده 
است. این مرکز همچنین اعالم کرد 
کاله برداران اینترنتی تالش می کنند 
با سوءاستفاده از همه گیری کووید۱۹ 
رایانه های کاربران را به بدافزارها آلوده 

کنند و سر آن ها شیره بمالند.
و  ســاده  کاله بــرداران  کار  روش 
نگران کننده اســت. بــه گفته جف 
تامســون، در اغلب مــوارد قربانیان 
پیام هایــی دریافــت می کنند که به 
آن ها هشــدار می دهد بــا فردی در 

ارتباط بوده اند که مشــخص شده به 
کووید۱۹ مبتال اســت بنابراین الزم 
اســت که یک پرسشــنامه در قالب 
اکسل پر کنند. اما به محض این که 
کاربر روی پرسشنامه کلیک می کند، 
رایانه وی به یک بدافزار آلوده می شود. 
تامسون افزود کاله برداران برای فریب 
دادن مردم روش های کاری خود را با 
شرایط بحرانی و اضطراری کنونی وفق 
داده اند. احســاس نگرانی و اضطراب 
شــهروندان و همچنین انزوا به علت 
قرنطینه، آن هــا را در برابر خطر این 
نوع کاله برداری ها آسیب پذیرتر کرده 
است. اتیین بیرام سخنگوی دولت نیز 
هشدار داد هر گونه ارتباط مستقیمی 
که کانادایی هــا در رابطه با تقاضای 
دریافت  فدرال  اضطراری  کمک های 

کنند، کاله برداری است.
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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
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 
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ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانــادا، داگ فورد وزیــر اول انتاریو 
تاکید کــرد دولت فــدرال به جای 
این که ســالح های گرم را از دســت 
مالکان قانونی آن ها خارج کند، باید با 
قاچاقچیان اسلحه و همچنین گروه ها 
و باندهای گانگستری که با سالح های 

غیرقانونی آدم می کشند، مقابله کند.
داگ فــورد کــه بعد از ظهر شــنبه 
2می در کنفرانسی مطبوعاتی سخن 
می گفت، تاکید کرد: »تصور می کنید 
که قانون جدید به کاهش خشونت در 
انتاریو کمــک خواهد کرد؟ من فکر 
نمی کنم که با گرفتن سالح های گرم 
قانونی از صاحبان قانونی آن ها بتوانیم 
در جهت کاهش خشونت گام برداریم. 
من بر خالف دولت فدرال معتقدم که 
تحت فشارگذاشتن دارندگان قانونی 
ســالح های گرم هیچ مشکلی را حل 
نخواهد کرد. دولت فدرال باید بداند 
که فشار بر دارندگان قانونی سالح های 
گرم مشکلی را حل نخواهد کرد و راه 
حل معضل سالح های گرم مقابله با 
باندهــای خیابانی و قاچاق اســلحه 
است.« وزیر اول انتاریو به قانون جدید 
فدرال واکنش نشــان می داد که به 
موجب آن هر گونه سالح گرم از نوع 

نظامی در کانادا ممنوع است.
شمار سالح های گرم سال به سال در 
تورنتو افزایش می یابد. ســال 20۱۹ 
بیش از 460مورد تیراندازی در تورنتو 
ثبت شــد که یک رکورد محســوب 

می شود.
داگ فــورد تاکید کــرد: »به عقیده 
مــن آن چه به کاهش خشــونت و 
محافظت بیشــتر از شــهروندان در 
تورنتو کمک خواهد کــرد به زندان 
انداختن تبهکاران، تشــدید مجازات 
آن ها و سخت تر کردن هر چه بیشتر 
آزادی به قید وثیقه و آزادی مشروط 

جنایتکاران است. مجازات های فعلی 
فقط مایه خنده تبهکاران می شود.«

اتهاممحافظهکارانبهترودو:
ممنوعیتهایجدید

برایسالحهایگرمفرصتطلبیاست
در پی اعالم ممنوعیت ســالح های گرم از نوع نظامی توسط دولت فدرال، 
محافظه کاران لیبرال ها را متهم کردند با فرصت طلبی از کشتار اخیر در نوا 
اسکوشیا و همچنین بحران همه گیری کووید۱۹ در کشور تالش می کنند 

برنامه های سیاسی خود را به پیش ببرند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، هم اندرو شییر رئیس مستعفی حزب 
محافظــه کار کانادا و هم پیتر مک کای نامزد اصلی ریاســت این حزب از 
تصمیم دولت ترودو در این زمینه به شدت انتقاد کردند. اندرو شییر جمعه 
اول مه با انتشار بیانیه ای در توئیتر تاکید کرد: »جاستین ترودو با استفاده 
از فرصتی که همه گیری کووید۱۹ در کشور به وجود آورده و همچنین با 
بهره برداری از کشتار وحشتناک اخیر در نوا اسکوشیا تالش می کند دستور 
کار ایدئولوژیک لیبرال ها را به اجرا گذارد و در سیاست های کشور در زمینه 

سالح گرم تغییرات عمده ایجاد کند.«
پیتر مک کای نامزد جانشینی اندرو شییر نیز در پیامی ویدئویی تاکید کرد: 
»در شرایطی که کل جامعه کانادا هنوز در غم از دست دادن 22 شهروند 
بیگناه در مرگبارترین تیراندازی تاریخ کانادا در استان نوا اسکوشیا سوگوار 
است، ترودو می خواهد از این فاجعه و تاثرات ناشی از آن در جامعه در جهت 
تحقق سیاست های حزب خود بهره برداری کند و وعده دیرین خود را مبنی 
بر اصالح قوانین مرتبط با سالح گرم در کشور تحقق بخشد. برهه زمانی که 

ترودو برای این کار انتخاب کرده، نامناسب و غیرقابل درک است.«

هشداردرموردهجومزنبورهایکشندهدربریتیشکلمبیا
پرژن میرور- زنبورهای ســرخ که ) 
هورنِت( نامیده می شــوند و از آنها به 
عنوان زنبورهای قاتل نیز یاد می شود، 
وارد آمریکای شمالی شــده اند. این 
زنبورها تابستان گذشته در بخش هایی 
از بریتیش کلمبیا دیده شده بودند اما 
بــه تازگی حضور خــود در آمریکا و 

کانادا را افزایش داده اند.
سوزان کوبی، پرورش دهنده زنبور در 
بخش حشره  شناسی دانشگاه ایالتی 
واشینگتن در آمریکا در خبرنامه ماه 
آوریل این دانشگاه گفته است: » این 
زنبورها با چهــره زرد و نارنجی خود 

شبیه هیوالهای کارتونی هستند.«
در ماه مارس ســال جاری، مقامات 
استان بریتیش کلمبیا پس از اینکه 
در قسمتی از این استان و بخش هایی 

از ایالت همجوار واشینگتن در آمریکا، 
تعدادی از این زنبورهــا را در حالت 
خواب زمستانی مشاهده کردند نسبت 
به هجوم آنها در فصل بهار و تابستان 

هشدار دادند.
در یکی از بولتن های استانی بریتیش 
کلمبیــا آمــده اســت: » زنبورهای 
 Vespa( آســیایی  غول آســای 
 mandarinia – Asian giant
hornet( بــه عنــوان شــکارچیان 
می شوند.  رده بندی  عسل  زنبور های 
زنبورهای غول آســای آسیایی برای 
تأمین غذای خود حشــره ها را شکار 
می کنند و عالقه ای به انسان، حیوانات 
خانگی و دام ندارند. اما وقتی النه آنها 
از بین برود، با نیش های دردناک خود 
حمله خواهند کرد که برای سالمتی 

انسان خطرناک خواهد بود.«
به گــزارش ســی.تی وی، النه این 
زنبورهــای قاتــل نخســتین بار در 
آگوســت 20۱۹ در بریتیش کلمبیا 
مشاهده شد – اگرچه گفته می شود 
به طور غیر قانونی با یک کشتی باری 
از آسیا وارد شده اند – و در ماه بعد از 
آن عده ای از پرورش دهندگان زنبور 
عسل در جزیره ونکوور یک النه بزرگ 
این زنبورهای غول آسای آسیایی را از 
بین بردند. ملکه این زنبورهای سرخ 
می تواند بیش از 5 ســانتی متر رشد 
کند در حالی که اندازه دیگر زنبورهای 

هورنت معموالً ۳،5 سانتی متر است.
تاد موری، کارشناس حشره  شناسی 
در دانشگاه ایالتی واشینگتن می گوید: 
» این زنبورهــای هورنِت تعجب آور 
هستند. برای ســالمتی خطرناک و 
مهمتر از همه اینکه یک تهدید بزرگ 

برای زنبورهای عسل می باشند.«
ایــن زنبورهای ســرخ ) هورنِت( به 
کندوهای عســل حمله می کنند و 
ظرف چند ســاعت تمام زنبورهای 
کندو را از بین می برند. دانشــمندان 
نگران این هســتند که اگــر آنها در 
آمریکای شــمالی جای پــای خود 
را محکــم کنند، پایــداری جمعیت 
زنبورهای عسل را از بین خواهند برد 

که در پی آن باعث اختالل در تولید 
محصوالت غذایی خواهند شــد. این 
زنبورهای قاتل از آنجایی که بزرگترین 
نوع زنبور در جهان هســتند، به طور 
ویژه از حشرات دیگر تغذیه می کنند.

ایــن زنبورهای هورنِت هر ســاله در 
کشــور ژاپن نزدیک بــه 50 نفر را 
می کشــند. بــا داشــتن چند نیش 
زهر آگین توانایی این را دارند که یک 

انسان را بکشند.
روز شــنبه روزنامه نیویــورک تایمز 
گزارشــی را منتشــر کرد که در آن 
جزییــات حمله زنبورهــای هورنت 
به کندو های عســل و تلنبــاری از 
زنبورهای عسل کشته شده را نشان 
می دهد. هنوز مشخص نیست که این 
زنبورهای قاتل چطور وارد آمریکای 
شمالی شده اند، اما خبرنامه دانشگاه 

ایالتی واشینگتن اظهار داشته است 
که معموالً اینگونه حشرات از طریق 
حمل بار بین المللی با کشــتی و در 
بعضی اوقات عامدانه و برای آســیب 
رساندن به کشاورزی و چرخه محیط 
زیست کشورهای دیگر حمل و نقل 

می شوند.
محل اصلی تولید و زندگی زنبورهای 
غول آسای آسیایی در شرق و جنوب 
شــرقی آسیا اســت، این زنبورها به 
طور معمول به طرف انســان حمله 
نمی کننــد، اما همانند انــواع دیگر 
حشــرات اگر مزاحمتی بــرای آنها 
ایجاد شــود به انسان و دام های زنده 
حمله خواهند کرد. بر اساس گزارش 
نیویورک تایمز، افرادی که این زنبورها 
آنها را نیش زده اند گفته اند که نیش 

آنها شبیه به بریدگی با چاقو است.

بهداشتتورنتوفقرومحرومیت
راازعواملخطرناکموثردرشیوع

کووید19میداند
ایلین دو ویا Eileen de Villa مسئول ارشد بهداشت عمومی تورنتو اعالم 
کرد نتیجه بررســی های اولیه حاکی از آن است که کووید۱۹ به برخی 

گروه های اجتماعی و اقتصادی بیشتر از دیگر گروه ها لطمه زده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، دکتر ایلین دو ویا روز سه شنبه 5 
می در کنفرانس مطبوعاتی خود در تورنتو اعالم کرد از بررسی های اولیه 
چنین اســتنباط می شود که ظاهرا آن دسته از شهروندان تورنتو که در 
محله های فقیر، کم درآمد، با نرخ باالی بیکاری یا مهاجرنشین زندگی 

می کنند، بیشتر از دیگران تحت تاثیر بحران کووید۱۹ قرار گرفته اند.
به گفته مسئول ارشد بهداشت عمومی تورنتو بررسی های اولیه همچنین 
حاکی از آن اســت که ظاهرا بحران کووید۱۹ و پیامدهای آن به شکلی 
ناهمگون و غیرمتناسب برخی گروه های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده 
اســت با این حال ترسیم یک تابلو کامل و دقیق بر مبنای این اطالعات 

کاری دشوار است.
وی افزود ما به منظور افزایش توانمندی خود در حل این معضل، مسائل 
اجتماعی و جمعیتی را نیز در روند تحقیقات خود وارد خواهیم کرد. به 
این ترتیب افرادی که آزمایش کووید۱۹ آن ها مثبت درآمده است باید به 
سواالتی درباره تعلقات نژادی، میزان درآمد، وضعیت خانه و خانواده خود 

و این که آیا از اقوام اولیه کانادا هستند یا خیر، پاسخ دهند.
بهداشــت عمومی تورنتو روز سه شــنبه اعالم کــرد از آغاز همه گیری 

کووید۱۹ تا کنون 46۹نفر بر اثر این بیماری جان باخته اند.
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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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81میلیونلیواِنشانسِیتیمهورتونز
ازدورخارجشد

هفتــه- کمپانــی صاحــِب تیــم 
معروف  زنجیــره ای  هورتونز،کافــه   
کانادایــی از بازیافــت ناگهانــی 8۱ 
میلیــون فنجان ســالم و اســتفاده 
 Roll Up نشده مشــهور خود به نام
The Rim To Win پرده برداشــت.   
در گزارش مالی ســه ماهه اول سال 
2020 مبلغ نامعلومی بابت این کار به 

عنوان زیان شرکت اعالم شده است.
 این کار در سه ماه اول اپیدمی کرونا 
و به منظور  حفظ سالمت مشتریان 

صورت گرفته است.
 Roll Up The فنجان های کاغــذی
Rim To Win در تیم هورتونز طوری 
طراحی شده اند که فرد بعد از نوشیدن 
قهوه، قسمت باالیی آن را جدا کرده و 
اگر خوش شانس باشد، یک جایزه را 

برنده می شود.  
دلیل این مسأله از طرف تیم هورتونز، 
مســئولیت پذیری باالی این شرکت 
در قبال ســالمتی مردم و کارمندان 
اعالم شــده اســت. آنها گفته اند ما 
نمی توانســتیم بخاطر نفع خودمان 
بنشینیم و ببینیم که مردم در دوران 
اپیدمی، قســمت باالیی لیــوان را با 
دهان خــود جدا می کننــد و برای 

گرفتن جایزه به افراد دیگر می دهند. 
تیم هورتونز امســال مانند هرسال، 
پروموشن بزرگی را برای این فنجان ها 
در نظــر گرفته بود؛ امــا کرونا باعث 
شــد که روز 8 مارچ استفاده از آنها 

را متوقف کند و بعد با اعالم قرنطینه 
عمومی در ۱۳ مارچ برای همیشــه 
پرونده آنها در ســال 2020 را ببندد 
و بــرای از دور خارج کردن و بازیافت 

آنها اقدام کند.
مدیــران این شــرکت فقــط برای 
یادگاری تعــدادی از این فنجان ها را 
برای اعضای خانواده نگه داشــته اند. 
هنوز معلوم نیست که این فنجان ها 
در سال 202۱ بازهم تولید بشوند یا 

نه.
سهام تیم هورتونز از ابتدای همه گیری 
ویروس کرونا  ۱0درصد سقوط کرده 
 و تمامی پروموشن های آن به صورت 
آنالین درآمده است. اگر همچنان از 
این  عالقه مندان به دریافــت جوایز 
فنجان ها هســتید از اپ مخصوص 

proll برای این کار استفاده کنید .

عزمغولمخابراتیکبکبراینجات
»سیرکآفتاب«

مداد- به گزارش سی تی وی، شرکت 
کبکــور )Quebecor( کــه یکی از 
بزرگ تریــن شــرکت های مخابراتی 
کانادا به شمار می رود اعالم کرده که 
حاضر است با کمک مالی به »سیرک 
آفتاب« )Cirque du Soleil( کمک 
کند تا از تنگناهای کنونی خارج شود. 
ایــن غول مخابراتی با این حال اعالم 
کرده که به اطالعات مالی ســیرک 
آفتاب دسترســی نــدارد و در واقع، 
موانعی برای این دسترسی ایجاد شده 
است. شــرکت کبکر می گوید حاضر 
است صدها میلیون دالر برای نجات 

سیرک آفتاب بپردازد.
سیرک آفتاب که یکی از مشهورترین 

گروه های ســیرکی در دنیا به شمار 
می رود، به خاطر نوآوری هایش در این 
حــوزه، از محبوبیت زیادی در کبک، 
کانادا و نیز سایر نقاط جهان برخوردار 
است. با این وجود این مجموعه یک 
بدهــی ۹00 میلیــون دالری دارد و 
به خاطــر محدودیت های ناشــی از 
همه گیری کووید-۱۹، چندی پیش 
مجبور شد ۹5 درصد از نیروهایش را 
اخراج کند. گفتنی است 60 درصد از 
سهام سیرک آفتاب به یک مجموعه 
سرمایه گذاری آمریکایی، 40 درصد به 
یک شرکت چینی و 20 درصد نیز به 

صندوق مستمری کبک تعلق دارد.

پزشکانمهاجر،کروناونظامسالمتکبک
این روزها و همزمان با به اوج رسیدن 
همه گیری کووید۱۹ در سطح استان 
کبک، اخبار نگران کننده ای از کمبود 
شدید پرســنل کادر درمان به گوش 
می رسد تا جاییکه نخست وزیر کبک 
از کمبود نه هزار و پانصد کارمند در 

بخش درمانی استان سخن می گوید.

در چنین وضعیتی اما، به نظر می رسد 
درها به روی پزشــکان مهاجری که 
همه شرایط الزم برای خدمت دارند 
بسته شده و درخواست های مکرر آنها 
برای پیوستن به سایر همکارهاشان 

ندیده گرفته شده است.
به همین دلیل به ســراغ دکتر امیر 
بشــارتی، فوق تخصص بیماری های 
تنفسی کودکان رفتیم. دکتر بشارتی 
از پزشــکان  ســخنگوی گروهــی 
مهاجری هســتند که تا این لحظه 
همــه تالش های انها برای به خدمت 
گرفته شدن در این اوضاع آشوب زده 
بی پاسخ مانده تا ببینیم صدای دهل 
شــنیدن از دور چقدر خوش است و 
یک پزشــک مهاجر برای ادامه کار 
به عنــوان یک پزشــک در مملکت 
جدیدش چه موانعی را باید پشت سر 

بگذارد

برای شروع، لطفا درباره دلیل تشکیل 
این گروه و نتایجــی که تاکنون به 

دست آوردید، توضیح بفرمایید.
ما بــه دنبال پاندمــی کووید-۱۹، با 
همت خانه ایران یک کار مشــترک 
را شروع کردیم و به ارائه مشاوره های 
آنالیــن به صــورت 24 ســاعته به 
ایرانی تباران و فارسی زبانان پرداختیم. 
کمک کردن به دیگران جزو وظایف 
انسانی یک پزشک است و این حس 
در وجود هر پزشــکی عجین شــده 
اســت. وقتی وضعیت آسایشگاه های 
سالمندان کبک را دیدیم و مخصوصا 
وقتی  در روز ۱5 آوریل نخست وزیر 
کبــک اعالم کــرد که به نیــرو نیاز 
دارند و از متخصصان خودشان برای 
کمک دعوت می کنند، ما هم نامه ای 
نوشــتیم و به آنها گفتیــم که ما به 
عنوان پزشکانی که امتحانات ضروری 
از نظر دولــت را گذرانده ایم، به زبان 
فرانســه صحبت می کنیم و معادل 
پزشــکی کبک را هــم داریم و فقط 
در انتظار ورود به رزیدنسی هستیم، 
آماده کمک هستیم. البته برخی از ما 

سابقه فعالیت پزشکی در سایر مناطق 
کانادا را نیز دارا هستیم. این نامه را در 
۱5 آوریل فرستادیم. جمع ما حدودا 
شامل بیست نفر است که واقعا دوست 
داریم در این ماجرا در آسایشگاه های 
ســالمندان بر اساس مدلی که دولت 

تعیین کرده، خدمت کنیم.

تــا جایی که می دانــم، کبک االن 
بــا کمبــود نیــروی خدماتی در 
آسایشگاه های سالمندان روبروست. 
اعالم شــده حتی کسی نیست به 
موقع به این ســالمندان غذا بدهد 
یا آنها را تمیز کند. در نتیجه، شاید 
نیازی به مدرک پزشکی شما نباشد. 
اگر کسی اندکی آشنایی با وضعیت 
بیمارستانی و مراکز خدماتی داشته 
باشــد، باید درها بــر روی او برای 
خدمت در این مراکز باز شــود. چرا 

این اتفاق اینجا نمی افتد؟
بله. همه ما با دانستن اینکه قرار است 
نیازهای اولیه سالمندان را رفع کنیم، 
اعالم آمادگی کردیم و گفتیم در کنار 
این کار، می توانیم نقش پزشک را نیز 
ایفاء کنیم. ولی در کل، پرداختن به 
مسائل سالمندان با دید یک پزشک، 
متفاوت خواهد بود. خود من حتی به 
یکی از این مراکز نگهداری سالمندان 
رفتم و برخی دیگر از دوســتان نیز 
با ایمیــل و تلفن با مدیــران مراکز 
نگهداری ســالمندان تماس گرفتند. 
اما واقعیت این اســت که این مراکز 
هم با محدودیت هایی در به کارگیری 
نیرو روبرو هســتند. ما همچنین در 
وب سایت اعالم آمادگی برای کمک 

به سالمندان کبک هم ثبت نام کردیم. 
من خودم پنج بار در این وب ســایت 
ثبت نام کردم. بعد از دفعه پنجم با من 
تماس گرفتند و گفتند که برای کمک 
در یکی از مراکز نگهداری سالمندان 
در کوت-د-نژ به کمکــم نیاز دارند. 
من هم استقبال کردم و قرار شد که 
فرم های مربوطه را برایم بفرستید که 
هنوز منتظر دریافت این فرم ها هستم. 
سایر دوستان هم منتظرند. فقط یکی 
از دوســتان مان دیروز ایمیلی حاوی 
چند فرم دریافت کرده که باید آنها را 
پر کند که البته از جزئیاتش اطالعی 

ندارم.

 از البه الی حرف هایتان متوجه شدم 
ایران  در  تحصیل کرده  پزشک  یک 
هستید و سال ها سابقه کار در آنجا 

دارید.
بلــه. دقیقا. فکر می کنــم در نهایت 
منظورتــان این اســت که بــا این 
وضعیت، چرا شما را به کار نمی گیرند. 
اجازه بدید ابتدا از یک زاویه دیگر به 
قضیه نگاه کنیــم. آمدن ما به کبک 
بر اســاس اعالم نیاز دولت در زمینه 
کمبود پزشــک بــود. در ایران، یک 
پزشــک عمومی تا 7 ســال و یک 
پزشــک فوق تخصص هم تا ۱5 سال 
درس می خواند و آزمون های مختلف 
ورودی و خروجی هر مقطع را پشت 
ســر می گذارد. خود من در ایران سه 
سال به عنوان پزشک عمومی و سه 
سال به عنوان متخصص کودکان کار 
کردم. وقتی وارد کبک می شویم، ابتدا 
باید آزمون های مد نظر دولت کبک 
بــرای ارزیابی دانش پزشــکی مان را 
بگذرانیــم. همچنین بســیاری از ما 
می توانیــم به زبان فرانســه صحبت 
کنیم و پیش نیاز زبان فرانســه را هم 
داریم، کما اینکه زبان فرانســه اصال 
جزو پیش شرط های دانشگاه مک گیل 
برای دوره رزیدنسی نیست. همه ما در 
مرحله ای هستیم که همه این کارها 
را انجام داده ایم و فقط منتظریم که 
ما را برای شرکت در دوره رزیندنتی 
دعوت کنند. اما فقط یکی از دوستانم 
را امسال برای این دوره دعوت کردند.

تعداد زیادی از افراد را می شناســم 
که با سابقه کار در کشورهایی نظیر 
ایاالت متحده، آلمان و فرانسه وارد 
کبک شــدند و هنوز موفق به ادامه 
شغل خود به عنوان پزشک نشده اند. 
به نظر می رسد مهاجران پزشک یا 
پرستار، با موانعی جدی برای کار در 

کبک روبرو باشند.
بلــه. البتــه پرســتاران وضعیتــی 
متفــاوت دارند. پرســتاران هم باید 
مراحلی مشابه را بگذارنند، اما وقتی 
مدارک شــان تائید شد، حتما با آنها 
مصاحبه صورت گرفته و پس از قبولی 

در مصاحبه، دوره ای شش ماهه یا یک 
ســال )دقیقا نمی دانم( را در یکی از 
کالج ها می گذارنند و سپس آزمونی را 
می گذارنند که در صورت قبولی، اجازه 
کار به عنوان یک پرســتار مستقل را 

می یابند.
ماجرا درباره پزشــکان فرق می کند. 
برخــی از مــا حتــی فوق تخصص 
هســتیم، اما حاضریــم در اینجا به 
عنوان پزشــک خانــواده کار کنیم، 
چون بعدا می توانیم از تجربیاتمان در 
حیطه ای که قبال در آن فعال بودیم 
استفاده کنیم. این دوره رزیدنتی دو 
ساله اســت و هدفش هم آشنایی با 
نظام بهداشت و درمان استان کبک 
اســت که البته هدف خوبی به شمار 
می رود. اما مشکل جای دیگری است. 
امسال ۳6 جای خالی برای رزیدنسی 
پزشکی خانواده در استان کبک وجود 
داشت، ولی انبوهی از پزشکان مهاجر 
حائز شــرایط برای آن وجود داشت، 
اما متاسفانه اصال از ما برای مصاحبه 
دعوت هم نشد. واقعیت این است که 
بودجه و جای خالی وجود دارد و افراد 
متقاضی با شرایط خوب برای حضور 
در آن وجــود دارد، اما نمی دانیم چرا 
این مولفه هــا به خوبی به هم ارتباط 

نمی یابد.

به جای خالی و عدم مصاحبه اشاره 
کردیــد. منظورتان این اســت که 
اولویت بــا فارغ التحصیالن کبکی 
است و فرصت برابری برای پزشکان 

مهاجر فراهم نیست؟
متاسفانه همین طور است. در کبک 
هر ســاله حدود 400 جــای خالی 
برای رزیدنتی پزشک خانواده وجود 
دارد کــه هر ســال بخشــی از این 
تامین نمی شود. امسال  جای خالی، 
حــدودا ۳6 جای خالــی وجود دارد 
کــه برایش بودجه هم هســت، ولی 
از ما دعوت نمی شــود. این در حالی 
اســت که اســتان به این نیروها نیاز 
دارد. خیلی از شنوندگان شما احتماال 
پزشــک خانواده ندارند و کسانی که 
به آنها پزشــک خانــواده اختصاص 
می یابد، بســیار خوشحال می شوند. 
حتی بســیاری از کبکی های قدیمی 
هم پزشک خانواده ندارند. متاسفانه 
مشــکلی در این سیستم وجود دارد 
که دلیلــش را نمی دانــم. به همین 
دلیل، نمی توانیم به ســر کار برویم و 
تجربیات مان را در اختیار دیگران قرار 
بدهیم. جالب اینجاست که نه تنها این 
آزمون ها برای پزشکان مهاجر خیلی 
گران هستند، هر سال باید بین هزار 
تا دو هزار دالر برای درخواســت این 

مصاحبه خرج کنیم.

شما یک پزشک تازه مهاجر هستید و 
با سایر پزشکان مهاجر در ارتباطید. 
پزشکانی با این وضعیت که قادر به 
کار در حرفه اصلی خود نیستند، در 

اینجا چه کار می کنند؟ 
من به همــه همکارانی که با من در 
زمینه مهاجــرت صحبت می کنند، 
می گویم که باید ابتدا شرایط اینجا را 
به خوبی بررسی کنند و سپس به فکر 
مهاجرت بیفتند. جالب است بدانید 
وضعیت جاهای خالی کبک نسبت به 
سایر استان ها، خیلی بهتر است. کل 
جاهای خالی رزیدنتی کبک دو برابر 
مجموع استان های دیگر است. به هر 
حال اگر کسی قصد حضور در اینجا را 
داشته باشد، باید با این وضعیت آشنا 
شود و بداند که چه مسیری را پیش 

رو دارد.

شهرام یزدان پناه )مداد(

استارتاپبرادرانایرانیجدیدترینیونیکورنکانادا
»اپالیبرد«1.4میلیارددالرارزشدارد

ایرانیان کانادا- استارتاپ »اپالی برد« 
)Applyboard( کــه ۳ برادر ایرانی 
موسس آن هستند موفق شد با وجود 
بحران کرونا 75 میلیون دالر سرمایه 
جذب کنــد و با بیش از یک میلیارد 
دالر ارزش، به کلوپ اســتارتاپ های 
ملحق  آموزشــی  فناوری  یونیکورن 

شود.
اگر دانشــجو هســتید و قصد ادامه 
تحصیل در خارج از کشــور را دارید، 
حتماً نام اپالی برد به گوشتان خورده؛ 
سایتی که سال 20۱5 توسط برادران 
ایرانی ســاکن کانادا تأسیس شده و 
از آن زمــان تاکنون به دانشــجویان 
بین المللی بــرای گرفتن پذیرش از 

دانشگاه ها کمک می کند.
 ایــن ســایت در مدت پنج ســال 
فعالیتش به بیش از ۱00 هزار دانشجو 
از ۱۱0 کشور دنیا برای اخذ پذیرش 
از دانشگاه ها کمک کرده و می گوید 

سال گذشته ۳00 میلیون دالر درآمد 
داشته است.

حاال این اســتارتاپ 75 میلیون دالر 
سرمایه جذب کرده و با ارزش گذاری 
جدیــد ۱.4 میلیارد دالری، به کلوپ 
فناوری  یونیکــورن  اســتارتاپ های 
آموزشــی )Edtech( پیوسته است. 
»مارتین بصیری«، هم موسس اپالی 

بــرد به »تک کرانــچ« می گوید راند 
سرمایه گذاری اواخر ماه مارس و در 
بحبوحه بحران کرونا در کانادا انجام 
شده و نشــان می دهد استارتاپ های 
فناوری آموزشی با وجود بحران کرونا 
می توانند عملکرد قابل قبولی داشته 

باشند.
بیشتر استارتاپ های یونیکورن فناوری 

 ،Duolingo و Udemy آموزشی مثل
در فضــای کســب و کار به مصرف 
کننده )B2C(  فعالیت می کنند، ولی 
موفقیت اپالی برد نشان می دهد که 
این قبیل استارتاپ ها در مدل کسب 
و کار بــه کســب و کار )B2B( نیز 

می توانند درامد باالیی کسب کنند.
همه گیری کرونا میلیون ها دانشجو را 
وادار کرده تا از راه دور درس بخوانند 
و شــرکت های فنــاوری را نیز برای 
امــکان تحصیــل از راه دور به تکاپو 
انداخته است. بصیری می گوید ثبت 
نام مدارس و دانشگاه ها در اپالی برد 
رشد ماه به ماه 200 درصدی داشته 

است.
این راند ســرمایه گذاری به رهبری 
 »Drive Capital« شــرکتی به نام
انجام شــد. اپالی برد 400 کارمند 
دارد و قصــد دارد ۱00 نیروی جدید 

استخدام کند.
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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«

اعالمشرایطمهاجرتبهکانادا
درپیپاندمیکووید-19

با  ایرانیان کانــادا- وزیــر مهاجرت 
شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ 
به ســواالت مطرح شده در خصوص 
نحوه تاثیر کرونا بر سیستم مهاجرت 

کانادا در آینده نزدیک، پاسخ داد.
در این جلســه 60 دقیقــه ای وزیر 
مهاجرت در مــورد موضوعاتی مثل 
نیروهای کار موقت  تعداد مهاجران، 
خارجی، و دانش آموزان بین المللی 

صحبت شد. 
مارکو ماندیسینو، وزیر مهاجرت گفت 
»مهاجرت قطعا راه حل اصلی ما برای 
موفقیت و بازیابی اقتصادمان اســت. 
مهاجرت ســتاره قطبی ما در تعیین 
سیاســت ها و یک محرک اقتصادی 
اســت، و مــا همچنان بــر آن تکیه 

خواهیم کرد.«
ماندیســینو می گوید که کووید-۱۹ 
وضعیت جمعیتی کانادا را در طوالنی 
مدت تغییر نخواهد داد. نسبت نیروی 
کار به افراد بازنشسته در کانادا در حال 
کم شــدن است، که به این معناست 
که کانادا برای پیشرفت اقتصادی به 

مهاجران نیاز خواهد داشت.
او همچنین گفت کــه این اولین بار 
نیســت که کانادا با یــک پاندمی و 
چالش اقتصادی مواجه شده است، با 
این حال، کانادا با وجود همه چالش 
ها به رشــد خود ادامه داده است، که 
بخشی از این را مدیون ورود مهاجران 

است.
وزیر مهاجرت اعــالم کرد که دولت 
فدرال برای مشــخص کردن تعداد 
مهاجــران ورودی بــا بخــش های 
مختلفی که در این امــر تاثیر گذار 

هستند مشورت خواهد کرد.
مشــغول  مهاجرت  وزارت  نیروهای 
دورکاری هســتند که بر توانایی این 
دپارتمان برای پردازش درخواســت 
های مهاجــرت تاثیر میگذارد. با این 
حال این وزارت امکان دسترســی به 
ابزارهای مورد نیــاز برای نیروهایش 
را فعال کرده اســت. این موقعیت اما 
باعث شده که وزارت مهاجرت بتواند 
فرایند هایش را از برخی نظرها بهبود 

بخشد.
 وزیر مهاجــرت اعالم کرد که وزارت 
مهاجــرت در تمــاس نزدیــک بــا 
کارفرمایان بخش کشاورزی و غذای 
دریایی است تا زنجیره تامین غذایی 

کشور قوی شود. 
وی گفت »آیــا میتوانیــم اقدامات 
بیشتری انجام دهیم؟ قطعا. ما همیشه 
به دنبال راهکارهایی جدید برای کم 
کردن موانع و افزایش انعطاف پذیری 

مجوزهای کار هستیم.«
 ماندیســینو همچنین اشاره کرد که 

یکی از بزرگترین چالش ها شــرایط 
کشــور مبدا مهاجران است. دومین 
موضوعــی نیز که خــارج از کنترل 
وزارت مهاجرت است، نیاز بازار است، 
که وزیر پیشــبینی میکند در بخش 
های خاص کاهش تقاضا را شــاهد 

باشیم.
وزیر مهاجرت از بخش های مختلفی 
کــه راجع به تنظیم شــرایط جدید 
مناســب با پاندمی کرونــا به دولت 
فــدرال کمک کرده اند تشــکر کرد. 
Post- او بــه تغییــرات جدیــد در

Graduation Work Permit اشاره 
کرد که به دانش آموزان بین المللی 
کــه به صورت آنالیــن در کالس ها 
شرکت میکنند اجازه میدهد همچنان 

واجد شرایط PGWP باشند.
او همچنین اشــاره کرد کــه وزارت 
موسســات  با  ارتباطش  مهاجــرت 
آموزش عالی را برای مشخص کردن 

شرایط دانشجویان ادامه خواهد داد.

مسمومیتباموادضدعفونیکنندهدرکانادابهشدتافزایشیافتهاست

پــرژن میرور- ایجاد مســمومیت از 
طریق مواد تمیز کننده و ضد عفونی 
کننده مانند سوزش چشم و مشکل 
تنفسی در افراد بزرگسال و کودکان از 
زمان شروع همه گیری ویروس کرونا 
افزایش قابــل توجهی در میان مردم 

کانادا داشته است.
شبکه خبری ســی بی سی گزارش 
داده اســت که بر اســاس اطالعات 
وزارت بهداشــت کانادا، تعداد موارد 
مسمومیت مرتبط با مواد تمیز کننده، 
ســفید کننده، ضد عفونــی کننده، 
ژل های ضد عفونی کننده دســت و 
گازهای کلر و کلرامیــن در ماه های 
فوریه و مارس ســال جاری نســبت 
به مدت مشــابه در سال گذشته، 58 

درصد افزایش داشته است.
مســمومیت با مواد ســفید کننده 
شایع ترین نوع مســمومیت بوده، به 
طــوری که ۳8 درصــد از کل موارد 
تمــاس با مراکز مســمومیت در ماه 

مارس را تشکیل می دهد.
آژانس بهداشــت فدرال کانادا عمده 
عوامل افزایش مسمومیت را اینگونه 

ذکر کرده است:
استفاده زیاد از محصوالت تمیز کننده 
در منازل جهــت ضد عفونی محیط 

منزل.
تماس بیش از حد با مواد تمیز کننده 
به دلیل ضد عفونی کردن منازل در 
حالی که مردم بیشتر وقت خود را در 

خانه و تمیز کردن صرف می کنند.
صرف زمان بیشتر در منزل بخصوص 

با فرزندان.

جیم چان پیش از بازنشســتگی، ۳6 
سال به عنوان بازرس بهداشت عمومی 
شهرداری تورنتو مشغول به کار بوده و 
در طول دوران کاری خود مواردی را 
مورد بازرسی قرار داده که افراد بدون 
آگاهی مواد شــیمیایی تمیز کننده 
را بــا یکدیگر ترکیب کــرده و دچار 
مسمومیت می شدند. آقای چان چند 
سال پیش بازنشسته شده و اکنون به 
عنوان مشاور بهداشت عمومی مشغول 

به کار است.
به گفته وی: » بعضی از افراد ســرکه 
و مایع ســفید کننده حاوی کلرین 
را به منظور تمیز کردن پیشــخوان 
آشپزخانه با یکدیگر ترکیب می کنند 
و سر از بیمارستان در می آورند، چراکه 
با این عمل خود مقدار بسیار زیادی 
گاز کلرین تولیــد می کنند که برای 
سالمتی انســان خطرناک است. در 
موارد بسیار جدی، این عمل می تواند 

منجر به مرگ بشود.«
وزارت بهداشــت کانادا به همراه پنج 
مرکز مسمومیت منطقه ای از سراسر 
کانــادا آخرین آمار مــواردی که در 
ماه  های فوریه و مارس سال 2020 در 
مقایسه با همین مدت زمان در سال 
20۱۹ در معرض مواد ســّمی تمیز 
کننده قرار گرفتند را در اختیار شبکه 

سی بی سی قرار داده است.
بر اساس این داده ها، در سال 20۱۹ 
تعداد موارد مسمومیت با مواد تمیز 
کننده در دو ماه فوریه و مارس ۹54 
مورد بوده در حالی که در همین بازه 
زمانی در ســال 2020 این تعداد به 

۱506 مورد افزایش پیدا کرده است.
نظر آقای چان بر این اســت که این 
آمار به احتمال زیاد بیش از این است 

چراکه بســیاری از مــردم موارد کم 
خطر مســمومیت را به مراکز رسمی 
اعالم نمی کنند و یا اینکه عالیم همراه 
با مســمومیت مواد تمیــز کننده را 

تشخیص نمی دهند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری  
در آمریکا دســتور العملی را منتشر 
کرده کــه نحوه نظافت و ضد عفونی 
ایمن را نشان می دهد، از جمله طرز 
تهیه ایمن مایع سفید کننده با ترکیب 
کردن یک ســوم فنجان مایع سفید 

کننده با ۱6 فنجان آب.

وزیرسابقدادگستریکانادا:
ریاستقوهقضاییهدلیلبرآوردهنشدنخواسته
کانادادرپروندهسرنگونیهواپیمایاوکراینی

ایندیپندنت فارسی- وزیر سابق دادگستری کانادا با اشاره به نقش ابراهیم 
رئیسی در اعدام های تابستان ۱۳67 در زندان، دلیل برآورده نشدن خواسته 
کانادا در پرونده ســرنگونی هواپیمای اوکراینی را ریاســت رئیسی بر قوه 

قضاییه جمهوری اسالمی اعالم کرد.
 اروین کاتلر به سی بی سی گفت: »کسی که در واقع خودش باید به دلیل 
آنچه که انجام داده در زندان باشــد، اکنون مسئول تصمیم گیری در مورد 

اقداماتی است که باید در مورد این پرونده انجام شود.«
کاتلر می گوید، از شخصی مانند رئیسی که خود از عدالت فرار کرده نمی توان 

انتظار برقراری عدالت را داشت.  
وی در بخش دیگــری از اظهارات اش از وضعیت حقوق بشــر در ایران و 
زندانیان سیاسی و صدور حکم های سنگین برای فعاالن حقوق بشر مانند 

نسرین ستوده و نرگس محمدی انتقاد کرد.
این وکیل و مدافع حقوق بشــر که در دوران نخســت وزیری پاول مارتین 
لیبرال، وزیر دادگستری کانادا بود، وکالت شماری از زندانیان کنونی و سابق 

ایرانی را بر عهده داشته است.
کانادا به عنوان یکی از پنج کشوری که شهروندان اش در این پرواز جان خود 
را از دست داده اند، به دنبال روشن شدن ابعاد این پرونده و تحویل گرفتن 

جعبه سیاه از ایران است.

دراستانهاینیوبرنزیکویوکانتمام
مبتالیانبهکروناویروسبهبودیافتهاند

ایرانیان کانادا- روز شنبه 2 مه، استان نیوبرانزویک اعالم نمود که تمامی 
۱۱8 مورد بیمار این استان که تست کروناویروس آنان مثبت اعالم شده 
بود، به طــور کامل بهبود یافته و طی ۱4 روز گذشــته نیز هیچ مورد 
کرونایی جدیدی گزارش نشــده است. با این حال به گفته دکتر جنیفر 
راســل، گرچه این بازه ۱4 روزه موفقیت بزرگی به شمار رفته اما رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی همچنان امری مهم تلقی گشته و افراد بایستی 
همچنان به قرنطینه و اســتفاده از تجهیزات بهداشــتی نظیر ماسک و 

دستکش ادامه دهند.
روز جمعه اول ماه  مه نیز اســتان یوکان، بهبودی کامل ۱۱ مورد بیمار 
کرونایی این اســتان را تایید نمود. دکتر برندن هیلی، رئیس ســازمان 
سالمت یوکان ضمن تشــکر و قدردانی از تمامی فعاالن جبهه مقدم و 
شهروندان نیوبرانزویک، اعالم داشت ریشه یابی موارد بیماری این منطقه 
به خود منطقه بازگشته، بدان معنا که نشانی از شیوع و گسترش ویروس 
وجود نداشته، اما به عقیده وی، بازگشایی سریع اماکن عمومی، بدترین 

تصمیم ممکن خواهد بود.
از ۱۱8 مورد گزارش شده در استان برانزوویک، 66 مورد مربوط به موارد 
مسافرتی، 42 مورد مربوط به تماس نزدیک و ۱0 مورد نیز به دلیل نقل 
و انتقــاالت صورت گرفته، که تنها ۱۳ مورد از بین تمامی این موارد در 

بیمارستان بستری شده اند. 

همچنین توصیه شده است که برای 
نگهــداری مواد تمیــز کننده و ضد 
عفونی کننده در منزل، این مواد را در 
قفسه های باال قرار دهند تا از دسترس 

کودکان به دور باشد.
آقای چان گفته اســت که مردم باید 
اطمینان حاصل کنند که توصیه های 
بهداشــتی را از منابــع قابل اعتماد 
مانند وب ســایت های دولتی دریافت 

می کنند.
آقای چان همچنین توصیه کرده است 
که همه افراد پیش از استفاده از مواد 
تمیز کننده و ضد عفونی کننده حتماً 
برچسب روی این مواد را مطالعه کنند 
تا نحوه استفاده از این مواد شیمیایی 
را به دقت متوجه بشوند. وی توصیه 
کرده اســت که افراد بــرای ترکیب 
کردن محصوالت تمیز کننده حتماً 
در فضایی که جریان هوا وجود دارد 
این کار را انجام دهند و از دســتکش 

استفاده کنند.
آقای چان درباره مصرف تصادفی مواد 
تمیز کننده بخصوص توسط کودکان 
گفت: » هر چه میــزان الکل در این 
مواد بیشتر باشد خطر بیشتری فرد 
را تهدید می کنــد. مصرف تصادفی 
بخصوص توســط کودکان، می تواند 
بســیار خطرناک باشــد. مردم باید 
هشیار باشند چون برخی از ژل های 
ضد عفونی کننده کــه حاوی مقدار 
باالیــی الکل هســتند بوی بســیار 
مطبوعی دارنــد و باعث جلب توجه 

کودکان می شوند.«
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Refinance & Renewals
Construction Mortgages
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Equity Take out
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Self Employed

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7۹3۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

* وام مسکن، تجاری، ساختمان سازی
* وام برای مهاجرین تازه وارد

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

پیشیگرفتنارزش»شاپیفای«ازرویالبانک
مداد- ببه گزارش نشــنال پست، با 
افزایش ثبت نام کســب وکارها برای 
آغاز فروش محصوالت و خدمات خود 
به صورت آنالین از طریق شاپیفای، 
ارزش این پلتفرم آنالین همچنان باال 

می رود.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی 
این شرکت کانادایی مستقر در اتاوا، 
درآمــدی 470 میلیــون دالری )بر 
حسب دالر آمریکا( در سه ماهه اول 
سال 2020 نصیب این شرکت شده 
اســت. گفتنی اســت میزان درآمد 
شــاپیفای در دوره مشابه سال قبل 

۳20 میلیون دالر بود.
شــاپیفای یک زیرســاخت تجارت 
الکترونیک اســت کــه راه حل های 
دیجیتالــی متنوعــی را در اختیار 

صاحبان کسب وکار قرار می دهد.
سهام شــپایفای در بورس تورنتو  با 
اقبال گسترده ای روبرو شده و ارزش 
این شــرکت از ابتدای آوریل دو برابر 
شد. سهام شــاپیفای ۱0 درصد در 
روز چهارشــنبه )6 می( رشد کرد و 
هر ســهم به مبلغ ۱0۳4 دالر خرید 

و فروش شد.
به این ترتیب، ارزش این شــرکت به 
باالی ۱2۱ میلیارد دالر رســید. این 
میزان به قدری باالست که شاپیفای 
را بــا ارزش ترین شــرکت در کانادا 

می ســازد. در واقع با افت 26 سنتی 
ارزش سهام رویال بانک کانادا در روز 
چهارشنبه و رسیدن ارزش سهامش 
به 62 /84 دالر و کل ارزش ســهام 
۱20 میلیارد دالری، شاپیفای توانست 
رتبه اول ارزشمندی را به دست آورد.

)مدیرعامل شــاپیفای(  لوتک  توبی 
می گویــد: »همه گیــری کووید-۱۹ 
دوره سختی را برای کارآفرینان رقم 
زده است. ما می کوشیم با بهینه سازی 
ابزارهایمــان هــر چه ســریع تر به 
کارآفرینان کمک کنیم تا خودشان را 

با شرایط جدید هماهنگ کنند.«
آمازون رقیبی جدی برای شاپیفای به 
شمار می رود که می تواند مانعی جدی 
برای پیشرفت های بعدی این شرکت 

ایجاد کند.

مونترال،
یکتراژدیکرونایی

هرچند نمودار تعداد بیماران کرونایی و مرگ و میر ناشی از آن در کانادا مسیر 
کاهشــی را در پیش گرفته است اما به نظر می رسد مونترال در حال نواختن 
سازی متفاوت است. ماجرا چیست و چرا این شهر زیبا ناگهان به کانون بحرانی 

همه گیری کروناویروس تبدیل شده است؟

از هر یکصدهزار مونترالی ۸۲۲ نفر به کروناویروس آلوده شده اند که تقریبا 
پنج برابر آمار کشور کانادا است که در آن از هر یکصدهزار نفر فقط ۱۶۴ 

نفر به بیماری کووید۱۹ مبتال شده اند.

مداد- چرا مونترال به این روز افتاد و 
چگونه شد که این شهر آرام و زیبا به 
قربانگاه نخست کروناویروس در کانادا 

تبدیل شده است؟
مارس  مــاه  تعطیــالت  کبکی هــا 
 )March break یا Spring break(
را زودتر از بقیه کشور می گیرند. امسال 
این تعطیالت در بیســت و هشــتم 
فوریه یعنی زمانی که تازه مسئوالن 
بهداشتی کشور داشــتند نسبت به 
همه گیــری کروناویروس جدی فکر 
می کردنــد، آغاز شــد. کبکی ها هم 
توریســت های معروفی هســتند و 
محبوب ترین مقاصد گردشگری آنها 
نیویورک، فلوریدا، فرانســه و ایتالیا 
اســت که کمی بعد مشــخص شد 
همگــی کانون های به شــدت آلوده 
در  کوویــد۱۹  همه گیری  شــده ی 
جهان شده اند. جدای از این بخشی از 
تازه مهاجران مثل اعضای کامیونیتی 
ایرانیان نیــز از فرصت تعطیلی برای 
ســفر به ایران اســتفاده کرده بودند 
که در آن زمان مشــخصا یک کانون 
همه گیری بــود. وقتی تعطیالت ماه 
مارس تمام شد و گردشگران کبکی 
به خانه هایشــان بازگشتند، مرزهای 
کشــور همچنان کامال باز بود و هیچ 
کنترلی صورت نمی گرفت و اخطاری 

داده نمی شد.
زمانی کــه  و  مــارس  یازدهــم  در 
سازمان بهداشــت جهانی کووید۱۹ 
را همه گیــری جهانی اعــالم کرد، 
توریست های کبکی از سفر بازگشته 
بودند و مدتی هم بود که به سر کار و 
تحصیل خود می رفتند. اما چرا از بین 
همه شهرهای استان کبک، مونترال 

دچار بحران شده است؟
دلیل اول به تجمع جمعیتی در این 
شهر باز می گردد. تقریبا یک چهارم 
جمعیت اســتان کبک در کالنشهر 
مونترال زندگی می کنند. تجمع بیشتر 
جمعیت به مفهوم تماس بیشــتر و 
انتقال آســان ویروس است. از طرفی 
مونترال مرکز چند دانشــگاه مهم با 
انبوهی از دانشجویان که با هم ارتباط 
زیادی داشــتند و زندگی اجتماعی 
مثال زدنی مثل فرهنگ کافه نشینی 
و رســتوران و بار در کل کانادا است. 
همه ی ایــن خصوصیت هــا که در 
حالت عادی نقطه مثبت شهر قلمداد 

می شــدند، در هنگامــه همه گیری 
ویروسی به پاشنه آشیل شهر تبدیل 

شدند.
این شــد که ویروس کرونــا، چراغ 
خاموش و بی سر و صدا در جان های 
بســیاری النه گزید و از این خانه به 
خانه بعدی رفت تــا اینکه قربانیان 
واقعی خود را در خانه های سالمندان 
یافت، آنهــم از حدود دو هفته بعد و 
زمانیکه بــرای هرگونه اقدامی خیلی 
دیر شده بود. ســالمندان و بیمارانی 
که برای طوالنی مدت با یک گرفتاری 
پزشــکی دســت به گریبان هستند 
به شــکل طبیعی آســیب پذیرترین 
اقشار جامعه در برابر هرگونه آلودگی 
ویروســی یا باکتریایی هستند. این 
اتفاق در ماجرای تبدیل شدن مونترال 
به کانون بحران کروناویروس در کل 

کشور نیز بی تاثیر نبوده است.
ورود زودهنــگام ویــروس به شــهر 
مونترال قبل از اینکه توجه مسئوالن 
بهداشتی کشــور به آن جلب شود و 
دوره نهفته طوالنی مدت این ویروس 
و فرهنگ ارتباط نزدیک مونترالی ها 
باعث شــد تــا امروز شــاهد درگیر 
شــدن حداقل ۱۳5 خانه نگهداری 
طوالنی مدت از بیماران و سالمندان 

با همه  گیری کروناویروس باشیم.
امــا این تمام ماجرا نبود. در اســتان 
کبک کارکنان چنیــن خانه هایی با 
حداقل دســتمزد کاری سخت انجام 
می دهند. کاری که هم از نظر جسمی 
و هم از نظر روحی انرژی باالیی الزم 
دارد. ایــن کارکنان معمــوال مزایای 
طبیعی یک شغل مثل بیمه بیکاری 
و غیره را نیز ندارند و بنابراین طبیعی 
اســت وقتی کووید۱۹ روی سرشان 
خراب شــد، خیلــی از آنها به همان 
ســادگی که آمده بودند، رفتند. حاال 
ویــروس کرونا تعداد زیــادی قربانی 
ضعیف و آســیب پذیر داشت که به 
حال خود رها شده بودند و شروع به 

قتل عام کرد.
اما مشکل خانه های ســالمندان در 
همانجا باقی نماند. این مشکل خیلی 
زود خــودش را به بیمارســتان ها و 
اتاق های اورژانس شــهر کشاند و در 
حالی که سایر بیمارستان های کشور با 
70 تا 80 درصد ظرفیت خود مشغول 
ارائــه خدمت به بیمــاران کووید۱۹ 

هستند، بیمارستان های مونترال آنقدر 
از بیمار پر شــده که از روز سه شنبه 
دستور داده شده تا بیماران اورژانس 
به ســایر شــهرهای نزدیــک مثل 
بیمارستان شهر Trois-Rivières در 
۱50 کیلومتری شمال شرقی مونترال 

فرستاده شوند. اما چرا؟
چون وضعیت سالمتی سالمندان یا 
بیمارانی که دچار بیماری های مزمن 
هستند و در چنین خانه هایی زندگی 
می کنند با ابتال به کووید۱۹ زود حاد 
می شود و باید به اورژانس و بیمارستان 
منتقل شوند و وقتی هم به بیمارستان 
آمدند حتی در صورت بهبود نسبی و 
پایداری شرایط نمی توانند مانند سایر 
بیماران به منزل خود فرستاده شوند و 
باید تا پایان دوره بهبودی )اگر حاصل 

شود( در بیمارستان باقی بمانند.
تمام این داســتان ترســناکی که تا 
اینجا خواندید در شــرایطی رخ داده 
که استان کبک در تعطیلی سراسری 
به ســر می برد و تماس های فیزیکی 
بیشتر مردم با هم در کم ترین میزان 
خود قرار دارد. اما چه خواهد شد اگر 
درها باز شوند و مردم به سر کارهای 

خود بازگردند؟
از دوشنبه تعدادی از کسب وکارهای 
غیرضــروری در خارج از کالنشــهر 
مونتــرال، کرکره هــای خــود را باال 
کشــیدند و کار خود را دوباره و البته 
با محدودیت هایی آغاز کردند. اگر این 
بازگشایی موجب موج دوم همه گیری 
شود، صدای آن حدود دو هفته دیگر 
درخواهد آمــد. اما قبل از آن که این 
تشــت به زمین بیفتــد و صدایش 
شنیده شود، قرار اســت از دوشنبه 
آینــده مدارس ابتدایــی و مهدهای 
کــودک نیــز در خــارج از محدوده 
کالنشهر مونترال باز شوند. همزمان 
برخی از کسب کارها مثل کارخانجات 

و کارگاه های ساختمانی در محدوده 
مونترال و یک هفته بعد مدارس و ….
فرانســوا لوگو بارها اعــالم کرده که 
علی رغم برنامه ی اعالم شــده برای 
بازگشایی کســب و کارهای کبکی، 
همیشه گوشه چشــمی به نمودارها 
دارند و به محض اینکه ببینند استان 
مشغول وارد شدن به پیک دوم است، 
دوبــاره حجم فعالیت هــای مجاز را  

محدود تر خواهند کرد.
اما مونترال با 5 درصد جمعیت کشور 
اکنون ســی درصد آمار مبتالیان به 
کووید۱۹ را در خود جای داده است. 
بنابراین آقای لوگو بهتر است هنگامی 
که لبه دره مشــغول رقص با نمودار 
تعداد بیماران و باز و بسته کردن شیر 
فعالیت های اقتصادی اســتان است، 

حسابی مراقب جای پای خود باشد.

بنابرنتایجیکنظرسنجی،
مردمکانادانیازبهکمکهایمالی

بیشتریدارند
نتایج یک نظرســنجی جدید نشان 
می دهد که بیشــتر مردمــان کانادا 
معتقدند که افراد و مشــاغل آسیب 
دیده از کووید۱۹ نیاز به حمایت های 

مالی بیشتری دارند.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، 60 
درصد از پاســخ دهندگان معتقدند 
حداقل تا قبل از بازگشت امور به حالت 
عادی نیاز به کمک های مالی بیشتری 
دارند. یک دهم آنها نیز عنوان کرده اند 
که این کمک ها بیش از نیازشــان و 
یک چهارم افراد نیز میزان کمک های 

دولت را مناسب خواندند.
تا زمان تهیه این گزارش دولت کانادا 
بیش از هفت میلیون درخواست برای 
دریافــت )CERB( دریافــت و 25 
میلیارد دالر نیز به مــردم پرداخت 

کرده است.
پارلمان نیز با اعطای ۹ میلیارد دالر به 
دانشجویانی که در طی شیوع بیماری 
برای پیدا کردن شغل و کمک خرج 

مشکل دارند تصویب کرده است.
نیک نانوس، مسئول این نظرسنجی، 
گفت: این نظرسنجی با هدف بررسی 
دیدگاه مردم در رابطه با شرایط پس 
از شیوع طراحی و اواخر ماه آوریل از 
۱04۹ فرد بالغ کانادایی انجام شــده 
نشان می دهد که مردمان کانادا منتظر 
تاثیرات بدتری از این بیماری هستند 
و با وجود دریافت کمک های دولتی 
هنوز معتقدند کــه باید کمک های 

بیشتری دریافت کنند.
وی افــزود: تقریبــا می شــود گفت 

مردمان کانــادا در رابطه با همه چیز 
منتظر اتفاقات بد هســتند معتقدند 
شــیوع بیماری هم ســالمت و هم 
اقتصاد کشــور را دچار مشکل کرده 
و آنهــا همواره در معــرض اخبار بد 

هستند.
نتایج نظرسنجی نانونس در رابطه با 
بازگشایی مشاغل شگفت انگیز است 
چراکه تعداد اندگی از مردمان کانادا 
خواســتار بازگشــایی فوری مشاغل 

بوده اند.
40 درصــد از پاســخ دهنــدگان از 
جدول بازگشــایی مشاغل بی اطالع 
بودند درحالیکه یک ســوم آنها زمان 
بازگشــایی ها را دو مــاه و حدود 28 
درصد آن نیز حــدود یک ماه دیگر 
می دانستند. در واقع تعداد آن دسته 
از مردمــان کانادا که اعتقاد یا انتظار 
داشتند مشــاغل در کوتاه مدت باز 

شوند زیاد نیست.
بنابر این نظرسنجی مردمان کانادا در 
رابطه با فاصله گذاری فیزیکی و بستن 

مرزها متفق القول هستند.
بر همین اســاس ۹5 درصد پاســخ 
اعالم  نظرســنجی  ایــن  دهندگان 
کرده انــد که به رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی پایبند هســتند و ۹2درصد 
نیز از بسته بودن مرز کانادا و آمریکا 
برای سفرهای غیرضروری تا زمانی که 
تعداد موارد جدید بیماری در مرزهای 
جنوبی کاهش چشــمگیر داشــته 
حتی طی چندین ماه آینده حمایت 

کرده اند.
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سرانجامسهاستراتژیاصلیآیتاهللخامنهای

»دیپلماتبرجسته«
چگونهایرانراادارهمیکند؟

وزارت  »عباس موسوی«، سخنگوی 
خارجه جمهــوری اســالمی ایران، 
آیت اهلل »علی خامنه ای« رهبر نظام 
را »از دیپلمات های برجســته دنیا و 
یک استراتژیســت« خوانده است و 
گفته »دنیا هم بــه آن اذعان دارد.« 
او شــنبه ۱۳ اردیبهشــت در برنامه 
تلویزیونی »شــبگرد« درباره آیت اهلل 
خامنه ای گفت: »اعتقاد دارم ایشــان 
یکی از دیپلمات های برجسته دنیا و 
فوق العاده هستند  استراتژیست  یک 
که دنیا نیز بــه آن اذعان دارد. همه 
این موضوع را قبــول دارند که رهبر 
انقالب فردی است که دنیا، مناسبات، 
قدرت هــا و نقاط ضعف کشــورها و 
افراد را می شناســد و تصمیم گیری 

می کنند.«
آیت اهلل خامنه ای با ســی ویک سال 
رهبری یکی از قدیمی ترین رهبران  
حال حاضر در جهان اســت. اساس 
قــدرت و ثروت موجــود در ایران در 
اختیار اوست و رییس جمهور که قانون 
اساسی او را نفر اول اجرایی در کشور 
می داند، بــدون موافقت رهبر حتی 
قادر به پذیرش  یک ســند آموزشی 
از یونسکو )سازمان آموزشی، علمی و 

فرهنگی ملل متحد( نیست.
در چنیــن وضعیتــی کــه آیت اهلل 
خامنــه ای قدرت و ثــروت مطلق را 
در اختیــار دارد، می توانــد اجــرای 
سیاســت ها و اســتراتژی خود را به 
مجموعه مدیریتی کشور تحمیل کند. 
فــارغ از اینکه هزینه و نتیجه چنین 
سیاســت هایی چیســت، در اختیار 
داشــتن قدرت به او امکان می دهد 
آنچه را کــه می خواهد بــه اولویت 

حکومت تبدیل کند.
در سی سال گذشته آقای خامنه ای 
چند اولویت و به بیان عباس موسوی 
که  داشــته  اصلــی  »اســتراتژی« 
مهم ترین آن ها در سه بخش سیاسی 
شکل دادن یک گروه سیاسی وابسته 
به خود بــرای امور اجرایی، در بخش 
نظامی تقویت نهــاد حامی و یافتن 
جایگزین برای کمبود ادوات نظامی 
و در بخش علمی دستیابی به چرخه 

سوخت اتمی بوده است.
آیت اهلل خامنه ای در شرایط ناپایداری 
رهبــری خود را آغاز کــرد. به دلیل 
نداشتن عنوان مرجعیت ابتدا انتخاب 
او موقــت بود و برخــی از روحانیون 
مجلــس خبرگان با شــرط اینکه او 
را از نظــر فقهی کمک خواهند کرد، 
به رهبــری او رای دادنــد. خودش 
در جلســه خبرگان خطاب به اعضا 
گفته بود رهبری او به دلیل نداشتن 
مرجعیت یــک رهبــری »صوری« 

خواهد بود.
در دهه اول حکومت، آیت اهلل خامنه ای 
بیت رهبری را کــه در دوره آیت اهلل 
خمینی از جمع کوچکی تشــکیل 
شــده بود چنان وســعت داد که به 
یک دولت موازی که اختیار نهادهای 
نظامی، رســانه ای و قوه قضاییه را در 
اختیار دارد، تبدیل شد. دفتر رهبری 
از یــک بیت کمتر از صدنفره به یک 
نهاد عریض و طویــل در دوره آقای 
خامنه ای تغییر پیدا کرد که به منابع 

مالی تازه ای برای اداره احتیاج داشت. 
تامین این مقدار ثروت، عامل دیگری 
بود که قدرت نهاد تازه ساز را افزایش 
داد. علیرغم گذشت بیش از سی سال 
از رهبری او هنوز مشخص نیست که 
این نهاد چه مقدار ســهم از بودجه 
ساالنه کشــور دارد و به چه نحوی و 

کجا آن را هزینه می کند.
آیت اهلل خامنه ای با این تشــکیالت و 
تقویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
قــدرت خود را تثبیت کرد. »ســپاه 
از سپاه پاسداران  ولی امر«، شاخه ای 
که وظیفه او حفاظت از رهبر، دفتر و 
تشکیالت وابسته به اوست، در همین 
دوره تاســیس شــد. پس از تجربه 
ریاســت جمهوری »اکبر هاشــمی 
رفسنجانی« و »محمد خاتمی«، یعنی 
بیش از دو دهه پس از شروع رهبری، 
آیت اهلل خامنه ای »استراتژی« اصلی 
خود را مطرح کرد که سامان دادن به 
یک طیف سیاسی وابسته به خود بود.

با  اســتراتژی اول: شکست خورده 
هزینه های گزاف برای نظام

»اصولگرایان« که نه محافظه کار بودند 
و نه اصالح طلب از همین جا متولد و 
»محمود احمدی نژاد« نماد آن شد. 
آیت اهلل خامنه ای در بیستمین سال 
رهبری اش یعنی ســال ۱۳88 که به 
نتیجه انتخابات به نحوه بی سابقه ای 
از سوی شهروندان اعتراض شده بود، 
تعارفات مرسوم خود را کنار گذاشت 
و تمام قد از احمدی نژاد حمایت کرد و 
دوستان و همکاران سابقش را از خود 
راند یــا روانه زندان و حصر خانگی و 

انزوا کرد.
محمــود احمدی نــژاد کــه آیت اهلل 
خامنه ای تمام اعتبــار خود را خرج 
او کــرده بود و تصور می شــد گروه 
سیاسی تازه ای خلق کرده که از صدر 
تا ذیل وابســته و مدیون رهبر است، 
دو ســال پــس از انتخابات جنجالی 
بنای ناسازگاری با آیت اهلل خامنه ای 
گذاشت و چنان مغضوب شد که رهبر 
از او خواست دیگر در انتخابات ریاست 
جمهوری شرکت نکند اما او برخالف 
خواسته خامنه ای این کار را انجام داد 
که البته از ســوی شورای نگهبان رد 

صالحیت شد.
احمدی نژاد در این ســال ها یکی از 
صریح ترین منتقدان آیت اهلل خامنه ای 
بوده. بدون اینکه شــخص او را هدف 
قرار دهد منصوبان او همچون »صادق 
الریجانــی« را »دیکتاتــور« خوانده 
و گفته »شــیوه اداره کشور را قبول 

ندارد.«
 سرانجام استراتژی آیت اهلل خامنه ای 
در ســاخت یــک گــروه سیاســی 
»خودی« به جایی رسیده که اطرافیان 
او از بازماندگان هاشــمی رفسنجانی 
و خاتمی نگرانی کمتری نســبت به 
احمدی نژادی ها دارند. بازداشتی های 
زیاد، افراد در حصر، مســایل مربوط 
به کشته شدگان اعتراضات انتخابات 
۱۳88 باعث شــده که موضوع برای 
افکار عمومی همچنان مفتوح باشد. 
در برابر طیفی از سیاســتمدارانی که 

هنوز به رهبر وفادار هستند، مجوز و 
مصونیت قضایی پیدا کرده اند دست 
به هر نوع فســاد اقتصــادی بزنند. 
»محمدباقر قالیباف« نماد این دست 

افراد پیرامون آیت اهلل خامنه ای است.
استراتژی رهبری در پرورش نیروی 
سیاسی وابســته به خود، با هزینه و 
خســارات فراوان، به چنین نتیجه ای 
رسیده و به طور کامل شکست خورده 

است.

هزینه های  تحمیل  دوم؛  استراتژی 
زیاد و نامشخص بودن هزینه و فایده

دومیــن اســتراتژی آیــت اهلل علی 
خامنــه ای در دوره رهبری اش تالش 
برای افزایش قدرت نظامی جمهوری 
ایران بوده اســت. اساس  اســالمی 
تمرکز این سیاست بر طراحی و تولید 
موشک با بردهای متنوع بوده است. 
علت آن ناتوانی جمهوری اســالمی 
ایران در خرید هواپیماهای نظامی و 

پایین رفتن قدرت هوایی بوده است.

در نبــود امکان خرید جنگنده و دور 
از دســترس بــودن ســاخت آن در 
نیروهای  خامنــه ای  آیت اهلل  داخل، 
تحــت امرش را بــر طراحی و تولید 
موشک های متنوعی متمرکز کرد که 
فناوری ســاخت آن از کره شمالی و 

چین قبال به داخل آورده شده بود.
 در این سال ها جمهوری اسالمی ایران 
هرکجا احساس خطر کرده از توانایی 
موشکی خود گفته، آزمایش و مانور 
انجام داده و از »شهرهای زیرزمینی 

موشکی« رونمایی کرده است.
تاکیــد روزانه بر برنامه موشــکی، به 
آن  دربــاره  بین المللی  حساســیت 
منجــر شــده به نحوی که شــورای 
امنیت ســازمان ملل متحد در سال 
۱۳8۹ در قطعنامه ای این فعالیت ها 
را ممنوع کرد و از جمهوری اسالمی 
ایران خواست به فعالیت موشک های 

بالستیک خود خاتمه دهد.
بــا صرف هزینه هــای فــراوان، این 
ممنوعیت در جریان مذاکرات اتمی 
به محدودیت تبدیل شــد اما در این 

ســال ها با رفتارهای تحریک آمیزی 
چون درج شــعار نابودی کشــورها 
بر روی موشک ها، شــلیک آن ها به 
خاک عراق، ارایه تســلیحات سبک 
و ســنگین به گروه های شبه نظامی 
غیردولتی در لبنان، غزه، یمن، عراق، 
سوریه، افغانستان، سودان و تاسیس 
پایگاه های موشکی در خاک سوریه و 
در نزدیکی اسراییل، برنامه موشکی 
ایران را که می توانست ماهیتی دفاعی 
به جبران نبود کافی جت های جنگنده 
باشد، به موضوع مخالفت مداوم اروپا و 

آمریکا بدل کرده است.
یکی از دالیــل اصلی کــه »دونالد 
ترامپ« برای خروج از توافق برجام و 
بازگرداندن همه تحریم های رفع شده 
عنوان کرد، برنامه موشکی جمهوری 

اسالمی ایران بود.
ازاین جهت، استراتژی موشکی آیت اهلل 
خامنه ای با چالش های جدی روبه رو 
اســت و ابعاد هزینه و فایده آن برای 
نظام حاکم بر ایران هنوز به طور کامل 

روشن نشده است.

اســتراتژی ســوم؛ ادامه تحمیل 
هزینه هــای نــاالزم بــه زندگی 

شهروندان ایرانی

ســومین اســتراتژی اصلی آیت اهلل 
خامنه ای در طول ســی ویک ســال 
رهبری اش، دســتیابی بــه فناوری 
حساسیت برانگیز چرخه سوخت اتمی 
در داخل ایران بوده اســت. به دلیل 
اطالع از حساسیت های بین المللی بر 
روی این بخش، ایران سال ها به طور 
مخفیانه دست به تحقیق و توسعه بر 
روی روش های مختلف غنی ســازی 

اورانیوم زد.
افشــای این مخفی کاری و ســپس 
تالش در ارایه نکردن اطالعات صحیح 
به آژانــس بین المللی انرژی اتمی به 
بحرانی پیچیده بدل شد که بیش از 
سال ۱۳8۳ تاکنون جمهوری اسالمی 
ایران و شهروندان ایرانی را درگیر خود 
کرده اســت. به بیان دیگر عمده دوره 
رهبری آقای خامنــه ای در درگیری 
با بحران هسته ای ســپری شده اما 
هزینه پیگیری غیراصولی این برنامه، 
خسارت مادی بزرگ و طوالنی مدتی 
به زندگی شهروندان ایرانی زده است.

بــه فاصله چنــد ماه پــس از زمان 
شــکل گیری بحــران اتمــی ایران، 
تحریم های ســازمان ملــل متحد و 
ایاالت متحده و  ســپس تحریم های 
اتحادیه اروپا و کشــورهایی همچون 

کانادا، ژاپن و استرالیا آغاز شد.
 درحالی کــه دولــت محمد خاتمی 
موفقیت هایــی در زمینــه توســعه 
اقتصــادی و تقویت طبقه متوســط 
شــهری و افزایش رفاه ملی به دست 
آورده بود، تحریم های اقتصادی، این 
روند را معکــوس کرد اما طبقه ای از 
»خودی«های نظام جمهوری اسالمی 
ایران را که در کار »دور زدن تحریم« 
وارد شــده بودند، از مزایای اقتصادی 

فراوان برخوردار کرد.
»حسن روحانی«، رییس جمهور ایران 
از این افراد با عنوان »کاسبان تحریم« 
و محمود احمدی نژاد از عوامل آن با 
خودمان«  قاچاقچی  »برادران  صفت 
که کنایه ای به اعضای سپاه پاسداران 

بود، یاد کرده اند.
علیرغم توافق هسته ای که می توانست 
هم برای نظام و هم برای مردم ایران 
ماجراجویی هایی  با  باشــد،  مطلوب 
که آیت اهلل خامنــه ای اجازه آن را به 
هوادارانش می دهد همچون رفتارهای 
تحریک آمیــز بــا برنامه موشــکی، 
ایاالت متحده از توافق خارج شــد و 
نه تنهــا تحریم های ســابق را دوباره 
برقــرار کرد که مانــع از برخورداری 
جمهوری اسالمی ایران از منافع رفع 
تحریم های اتحادیه اروپا شد. روسیه و 
چین شرکای دیگر جمهوری اسالمی 
هم مجبــور به اجــرای تحریم های 

ایاالت متحده شدند.
اقتصاد ایران و زندگــی ایرانیان زیر 
فشــار بیشــتر نزدیک به یک دهه 
تحریم خرد و فرســوده و آسیب پذیر 
شده است. نرخ رشــد اقتصادی که 
قرار بود دورقمی باشد به کمتر از صفر 
رســیده و با اصرار آیت اهلل خامنه ای 
در خــودداری از مذاکــره و کاهش 
تنش با آمریکا، این وضعیت دشــوار، 

چشم اندازی هم برای بهبود ندارد.
بین شــهروندان  شکاف بی ســابقه 
و حکومــت، بی ثباتــی در روابــط 
بین المللی که به قضاوت منفی درباره 
اتباع ایرانی هــم انجامیده، وضعیتی 
تحریمی و زوال زده به همراه آینده ای 
غیرقابل پیش بینی و کدر برای ایرانیان 
نتیجه سه برنامه اصلی آیت اهلل علی 
خامنه ای اســت که ســی ویک سال 
پیــش بــا شــروع دوره رهبری اش 
به عنوان »استراتژیست نظام« در پیش 

گرفت و اعمال کرد.

در وضعیتی که آیت اهلل خامنه ای قدرت و ثروت مطلق را در اختیار دارد، می تواند اجرای سیاست ها و استراتژی 
خود را به مجموعه مدیریتی کشور تحمیل کند. فارغ از اینکه هزینه و نتیجه چنین سیاست هایی چیست، در 

اختیار داشتن قدرت به او امکان می دهد آنچه را که می خواهد به اولویت حکومت تبدیل کند.

شکاف بی سابقه بین شهروندان و حکومت، بی ثباتی در روابط بین المللی 
که به قضاوت منفی درباره اتباع ایرانی هم انجامیده، وضعیتی تحریمی 
و زوال زده به همراه آینده ای غیرقابل پیش بینی و کدر برای ایرانیان 
نتیجه سه برنامه اصلی آیت اهلل علی خامنه ای است که سی ویک سال 
پیش با شروع دوره رهبری اش به عنوان »استراتژیست نظام« در پیش 

گرفت و اعمال کرد.

فرامرز داور )ایران وایر(

وزارتبهداشتایران:
دستمابودکشوررایکسالتعطیلمیکردیم

ایندیپندنــت فارســی- در روزهایی 
که به نظر می رسد بخش عمده ای از 
جامعه کم کم به زندگی پیشاکرونایی 
عادت کرده اند و زندگی روزمره را از سر 
گرفته اند و برخی مقامات دولتی هم 
سعی در عادی سازی وضعیت دارند، 
»ایرج حریرچــی« معاون کل وزارت 
بهداشــت می گویــد »عادی انگاری 
بیماری کرونا، مهم ترین خطری است 

که کشور را تهدید می کند.«
»علیرضــا زالی« فرمانــده عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در تهران هم 
بــا تاکید بر اینکه هنــوز تعداد قابل 
توجهی بیمــار مبتال به کووید۱۹ در 
بیمارستان های تهران بستری هستند، 
هشــدار داد که  »این استان هنوز در 
تب و تاب اپیدمی است و ممکن است، 
شرایط متفاوتی در روز های آینده در 

تهران حاکم شود.«
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت 
تاکنون  بیش از ۱00 هزار نفر به این 
بیماری مبتال شده اند که از این تعداد 
6۳40 نفر فوت شــده و 80475 نفر 

بهبودی پیدا کرده اند. 
کیانوش جهانپور،ســخنگوی وزارت 
بهداشــت، در نشســت خبری خود  
در واکنــش به اعالم اســامی برخی 
شهرهای کشــور به عنوان »مناطق 
سفید« که چند روز قبل اعالم شده 

بود،گفت: »اسامی شهرهای سفید از 
نظر شیوع کرونا حداکثر 5 روز اعتبار 
دارد و ظرف 5 روز این اسامی بازنگری 
می شــوند و ممکن اســت وضعیت 
شهرها از سفید به زرد یا قرمز تغییر 
کنند. در نتیجه اســامی این شهرها 
از طرف وزارت بهداشــت اعالم نشده 

است.«
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت 
بهداشت با اشاره به اینکه در وضعیت 
عادی نیســتیم گفت که » اگر قرار 
باشد وزارت بهداشت تصمیم گیری 
کند، می گوییم کشــور یک ســال 
تعطیل شود، اما آیا بخش های دیگر 
مثل اقتصاد می توانند این موضوع را 

تحمل کنند؟«
جهانپور تاکید کرد که »اعالم سفید 
بودن شــهرها به معنی عادی بودن 

وضعیت نیســت. حتی مشاغلی که 
بازگشایی می شوند هم پروتکل دارند. 
بازگشایی مشاغل و صنف ها با پروتکل 
به معنی وجود محدودیت اســت و 
این که همچنان در وضعیت عادی قرار 

نداریم.«
بــه گفته وی »اگر پروتکل ها رعایت 
نشــود، احتمال وقوع موج دیگری از 

بیماری وجود دارد«.
علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات 
مدیریت بیمــاری کرونــا در تهران 
اعــالم کــرد که پایتخــت همچون 
سایر کالنشــهرها »حالت ناپایدار و 
شکننده ای« دارد و با هر گونه تغییر 
در رفتار و عــدم رعایت مالحظات و 
توصیه های بهداشــتی ممکن است 
شاهد وضعیت نگران کننده ای در این 

شهر باشیم.
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حمید زرگرزاده

بر اساس گزارش منابع غیر اسرائیلی 
)سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که 
از لندن فعالیت می کند( در جریان دو 
حمله جدید که دوشنبه شــب اتفاق 
افتاده، ۱4 تن از نیروهای وابســته به 

ایران در سوریه کشته شده اند.
اسرائیل به شکل رسمی وقوع حمالت 
روز دوشــنبه را تایید نکرده اســت. 
این کشــور اصوال در چارچوب یک 
سیاســت رســمی، از تایید جزئیات 
حمالت خودداری می کند. این گمانه 
وجود دارد که تایید رسمی حمالت 
و تبلیغات درباره آنها می تواند احتمال 
عملیات تالفی جویانه را از سوی ایران 

افزایش دهد.

»حمله مرگبار به نیروهای ایرانی در 
سوریه«

در مقابل، حمالت اسرائیل به مواضع 
ایرانیان که از ســال 20۱8 شــدت 
گرفته اســت، یک روال همیشــگی 
را در رســانه ها دنبــال می کند: خبر 
معموال توسط »منابع مطلع« توسط 
رسانه ها )بیشتر رسانه های اسرائیلی( 
منتشر می شــود. کمی بعدتر منابع 
غیراسرائیلی مانند ســازمان ناظر بر 
حقوق بشر سوریه یا گاهی خبرگزاری 
ســانا، وابسته به دمشــق، جزئیاتی 
از خبر منتشــر می کنند. و سرآخر 
مقام های اســرائیلی به شکل علنی 
درباره لزوم ترک سوریه از سوی ایران 

حرف می زنند.
این روال درباره حمالت روز دوشنبه 
نیز تکرار شــد. ضمن اینکه به گفته 

رســانه های اســرائیلی، حمالت این 
کشــور علیه ایرانیان در یکماه اخیر 
)و همزمان با اوج گیری بحران کرونا 
در ایران و جهان( شــدت گرفته و به 
نتایج مهمی نیز رسیده است؛ از جمله 
اینکه از تعداد نیروهای ایرانی مستقر 

در سوریه کاسته شده است.
ادعای خروج بخشی از نیروهای ایرانی 
از ســوریه و کم شــدن تعدادشان، 
ادعایی نیست که بتوان به آسانی آن را 
تایید یا تکذیب کرد. حضور نیروهای 
ایرانی در سوریه، یک عملیات رسمی 
نظامی - شــبیه بــه عملیات برخی 
کشــورهای دیگــر در خاورمیانه - 
نیست و اصوال تعداد و ورود و خروج 
این نیروها که بسیاری شان از اعضای 
سپاه قدس هستند، از سوی این نیرو 

اعالم نمی شود.
در حالــی کــه از حضــور نیروهای 
ایرانی در سوریه نزدیک به یک دهه 
می گذرد، اما مهمترین گام رســمی 
ایــران در زمینه، اعــالم موجودیت 
نهادی به نام »مرکز مستشاری ایران 
در ســوریه« بوده که آن هم به شکل 
نیمه رسمی و از طریق انتشار بیانیه ای 

از سوی این مرکز رخ داد.
امــا فــارغ از راســت و دروغ ادعای 
اســرائیل دربــاره خــروج نیروهای 
ایرانی از ســوریه، نفتالی بنت، وزیر 
دفاع اســرائیل می گوید که کشورش 
تــا زمانی که ایران از ســوریه خارج 
نشود، این حمالت را متوقف نخواهد 
کرد؛ تهدیدی سخت برای حکومت 
ایدئولوژیک »جمهوری اسالمی« در 
ایران که سرمایه گذاری قابل توجهی بر 

روزهایحساس
رویاروییاسرائیلوایران،

درسوریه

روی تبلیغات ضداسرائیلی و حضورش 
در ســوریه کــرده، و سیاســت های 
نظامی اش در این کشــور جنگ زده، 
بخشــی از یک نقشه وســیع تر در 
گفتمان ضداسرائیلی-ضدآمریکایی-

ضدغربی »محور مقاومت« است.

ایران در سوریه

اگر چه جزئیات حضور نظامی ایران 
در سوریه به شــکل رسمی منتشر 
نمی شود، اما کمپین رسانه ای اسرائیل 
از ســویی، و اخبــار جبهه های نبرد 
در داخل سوریه از ســویی دیگر، تا 
اندازه ای می تواند به ارزیابی موقعیت 
امروز نظامیان سپاه قدس در سوریه 

کمک کند.
ورود ایران به ســوریه نــه از طریق 
امضــای علنی پیمان هــای نظامی، 
بلکه از مسیر کمک های مخفیانه به 
حکومت بشار اسد انجام شد. در سال 
20۱۱ میالدی، اعتراض ها به حکومت 
»خودکامه« اســد با سرکوب خشن 
ارتش ســوریه روبه رو شــد و خیلی 
زود، با مســلح شدن مخالفان، »بهار 
عربی«در ســوریه رنــگ و روی یک 
جنگ داخلی گرفت. تبلیغات حکومت 
ایران در ابتدا بر روی واژه هایی مانند 
کمک »مستشــاری« یا مشــاوره ای 

محدود بود.
اما بعد از حدود ســه ســال و قدرت 
گرفتــن داعش، گفتمــان »دفاع از 
حرم« توسط رســانه های وابسته به 
سپاه پاسداران شــکل گرفت که بر 
مبنای آن، دفاع از زیارتگاه های »حرم 
حضرت زینب« و »حــرم رقیه« در 
مقابل اســالمگرایان سنی داعش، به 
مبنای مشروعیت حضور ایران تبدیل 

شد.
از آن روزها، سالها گذشته است. دیگر 
نه از داعش خبری هست و نه از قاسم 
فرمانده مشهور »مدافعان  سلیمانی، 
حرم«. حاال دیگر نه فقط بشــار اسد 
موفق شده مخالفانش را به یک استان 
کوچک در شــمال غرب عقب براند، 
بلکه حمایت بین المللی اش هم تنها به 

پشتیبانی کج دار و مریز تهران محدود 
نیست. برعکس، از سال 20۱5 اسد 
در پیروزیهــای نظامی، بیش از آنکه 
محتاج تهران باشــد، از توان نظامی 

مسکو بهره برده است.
اما این بدان معنا نیست که حکومت 
ایران از مداخله نظامی در سوریه نفع 
نبرده. تهران، بــرای ارتقای موقعیت 
بین المللی اش در سطح منطقه، پایش 
را بر دوش بشــار اســد گذاشت و به 
کمک گروههای نیابتی اش در دیگر 
مناطق جنگ زده مانند لبنان، عراق و 
یمن، خود را به یک پای معامله های 

سیاسی خاورمیانه تبدیل کرد.
ضمن اینکه ابتکار عمل ســوریه، از 
دســت دیپلمات های غربــی که در 
چارچوب سازمان ملل و قطعنامه های 
شورای امنیت فعالیت می کردند، به 
دست کشــورهایی افتاد که در غیاب 
آمریکا، همچنان بازیگر صحنه جنگ 
ســوریه باقی ماندند: روسیه، ترکیه 
و ایران. نشســت های ســه گانه این 
کشورها و اثربخشی تصمیماتشان که 
در نهایت به عقب نشینی مخالفان به 
ادلب ختم شــد، به ارتقای موقعیت 

منطقه ای ایران کمک کرد.

جنگ ایران و اسرائیل

نفتالی بنت می گویــد ایران حاال به 
باری اضافی بر دوش ســوریه تبدیل 
شــده. حتی اگر این حــرف او اغراق 
باشــد، تبدیل کردن ایــران به باری 
اضافی، عمال هدفی است که اسرائیل 
بــه دنبال آن اســت و برایش تالش 
می کند. ایران در واقع در سوریه به در 

بسته اسرائیل برخورد کرده است.
دالیل گوناگونی موجب شد تا اسرائیل 
سیاســتش را در قبال حضور نظامی 
ایران در سوریه تغییر دهد و از طریق 
حمالت هوایی، ایران را در سوریه زیر 
آتش بگیرد. یکی از نخستین دالیل 
این بــود که جنگ داخلی ســوریه 
طوالنی شد. طوالنی شدن این جنگ 
به معنای طوالنی شدن حضور ایران 

در این کشور همسایه اسرائیل بود.

ایران در  همزمان، گفتمان حضــور 
سوریه نیز تغییر کرد و از یک کمک 
مخفیانه به یک »دیکتاتور خونریز« به 
دفاع »مشروع« در برابر اسالمگرایان 
»تروریســت« تبدیل شد. این مساله 
حتی بر افکار عمومی منطقه نیز اثر 
گذاشت و با روشن شدن رویکردهای 
خشــن و شــدید داعش، حضور هر 
گونه نیروی خارجی برای نابود کردن 
داعش، مشروع و حتی ضروری به نظر 
آمد. ورود علنی حــزب اهلل لبنان به 
سوریه از جمله نتایج همین تحول بود 
که با تبلیغات متفاوت و چهره سازی 
قهرمانانه از قاسم سلیمانی در سراسر 
منطقه همزمان شد. گویی نظامیان 
ســپاه قدس که زمانی بســیاری از 
ایرانی ها به روشنی نمی دانستند چه 
نیرویی است و کارش چیست، دیگر 
از مداخله نظامی در خارج از مرزهای 
ایــران ترس و خجالتی نداشــتند و 
برعکس، با موســیقی و تی شــرت و 
شــعارهای تبلیغاتــی، در قلب یک 
خاورمیانه ای،  ضدغربــی  گفتمــان 

احساس افتخار می کردند.
نقطه ای که صبر اســرائیل ســرآمد 
دقیقا روشن نیست. اما از سال 20۱8 
هم بر شــدت حمالت اسرائیلی ها به 
نیروهای ایرانی در سوریه افزوده شد 
و هم رویکرد حکومت اســرائیل در 
برابر چنین حمالتی تغییر کرد: حاال 
دیگر مقام های اســرائیلی نیز ترس و 
خجالتی نداشتند که به شکل علنی و 
رسمی اعالم کنند که عمال در سوریه 
در حال جنگ با ســپاه قدس و دیگر 

نیروهای وابسته به ایران هستند.

بن بست ایران در سوریه

حاال، در میانه بحران کرونا، در زمانه ای 
کــه سیاســت »فشــار حداکثری« 
ایران را  واشــنگتن، جیب حکومت 
خالی کــرده، خبرهای رســانه های 
اسرائیلی حاکی اســت که تل آویو با 
شدتی کم سابقه بر حمالتش افزوده و 
عزمش را جزم کرده ایران را از سوریه 

بیرون کند.
آیا تل آویو می تواند ایران را از سوریه 

بیرون کند؟ تل آویو حتی اگر به شکل 
کامل در این مسیر موفق نشود هم باز 
ایران را در بن بســتی دشوار قرار داده 
است. ایران اگر سوریه را ترک بکند، 
شکست خورده است. و اگر ترک نکند 
هم همچنــان نیروهایش هرازگاهی 

توسط اسرائیلی ها کشته می شوند.
این موقعیت »باخت - باخت« نتیجه 
دشواری ترک ســوریه از سوی ایران 
اســت که اگر رخ بدهد، بــه اعتبار 
تهران ضربه می زند و به شــکل قابل 
مالحظه ای از محبوبیت و قدرت نرم 
جمهوری  ایدئولوژیک  سیاســتهای 
اســالمی ایران به عنوان مادر »محور 

مقاومت« کاسته خواهد شد.
اگر هم ایران به حضورش در سوریه 
ادامــه بدهد، اســرائیل همچنان به 
حمالتش ادامه خواهد داد؛ حمالتی 
که قبل از ایران حاکمیت ملی سوریه 
و اعتبار بشار اسد را زیر سئوال می برد. 
این حمــالت همچنین به شــکل 
مرتب تلفاتی به طرف ایرانی تحمیل 
می کنند، بدون اینکه اسرائیلی ها هیچ 
ضربه ای بخورند یــا تلفاتی متحمل 

شوند.
عالوه بر این، حضور نظامی ایران در 
سوریه موجب می شــود که اسرائیل 
در نبــرد تبلیغاتــی اش علیه تهران، 
هرازگاهــی ضربه ای جدی به حریف 
وارد کند؛ نبردی که فعال تهران راهی 
برای مقابله ندارد. در جریان این نبرد 
اســرائیل حمله می کند.  هرازگاهی 
منابعی خبر را منتشر می کنند. منابع 
غیراسرائیلی تایید می کنند. و سرآخر 
مقامهای رسمی اسرائیل، علیه ایران 

مصاحبه می کنند.
پایان جنگ داخلی ســوریه یا تسلط 
کامل بشــار اســد بر سراسر خاک 
سوریه از جمله سناریوهایی است که 
پتناسیل کافی برای شکل دادن یک 
خروج »آبرومند« را در خود دارد، اما 
گره کور استان ادلب و نقش پررنگ 
ترکیــه در وضعیت این منطقه عمال 
موجب شده تا چشم انداز نزدیکی برای 

پایان این جنگ وجود نداشته باشد.

در روزهایی که دنیا چشــمش به ویروس کروناست، اسرائیل همچنان در 
تالش اســت تا ایران را از سوریه بیرون کند. نفتالی بنت، روز سه شنبه در 
یک مصاحبه تلویزیونی گفت ایرانی ها که زمانی برای حکومت دمشق، »یک 

سرمایه« محسوب می شدند، حاال به یک بار اضافی تبدیل شده اند.

کیوان حسینی )بی بی سی(
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فروردین: پوسته محافظ شما شکسته است و ممکن است آن جور که دوست 
دارید احساس آرامش و امنیت نکنید. این روزها چیزی یاد خواهید گرفت که 
برای همیشه روشی که خودتان را در دنیا می دیدید تغییر دهد. شما می خواهید 
که مســیر خود را که تغییر یافته عاقالنــه درک کنید. به خودتان اجازه دهید 

مسیرهای جدیدی که سر راه شما بوجود می آیند را تجربه کنید.

اردیبهشت:  این روزها برایتان سخت است که تمرکز داشته باشید، به خاطر 
اینکه خیلی چیزها توجه شما را به خود جلب کرده اند و کنجکاوی شما سخت 
تحریک شده است. ممکن است برایتان امکان آن نباشد که از کنارآنها بی توجه 
بگذرید. هوز هم بهتراست که به آموختن چیزهای جدید عالقه نشان دهید به 

جای اینکه همواره در یک مکان ثابت بمانید.

خرداد : شما این روزها به زندگی تان کامالً اطمینان دارید، اما همراهی و پیش 
رفتن با این مسیر برایتان سخت شده است. ممکن است افرا دیگر از قوانین شما 
ســرپیچی کنند و انتظارات شما اعم از سازندگی و سازگاری را برآورده نکنند. 
صبر و شکیبایی و کمی خوش خلقی برای گذر از این مرحله سخت بهتان کمک 

می کند.

تیر:این روزها  شــما فکر می کنید که هیچ کار اشتباهی انجام نمی دهید، اما 
همین اعتماد بیش از اندازه شما خود دلیلی در رد این موضوع است.اصالً نیازی 
نیست روی نقاط ضعف خود سرپوش بگذارید؛ داشتن اجرا و عملکردی خیره 
کننده خیلی عالی اســت، اما فکر نکنید که یک اجرای عالی می تواند جانشین 

واقعیت محض بشود.

مرداد : به نظر می رســد این روزهــا  تمرکز کردن روی کار خیلی راحت تر از 
همیشه می رسد اما این فرض واقعیت ندارد. چرا که افکارتان از کنترل شما خارج 
شده اند و خیلی سخت است که دوباره کنترل آنها را بدست آورید. با این وجود 
خوب است امتحان کنید. کارآیی خود را باال ببرید. یادتان باشد با پنهان کردن 

حقیقت از نشان دادن آن فرار نخواهید کرد.

شهریور : فرقــی نمی کند که چقدر برای عوض کردن نگرش های خود تالش 
کنید، شما هنوز به منفی بافی باقیمانده از گذشته خود چسبیده اید. تغییر دادن 
آنها را فراموش کنید، به جای اینکه ســعی کنید از تمام آنها دوری کنید بهتر 
است که به آسیب های قدیمی خود فکر کنید و اجازه بدهید که به طور طبیعی 

و به مرور زمان از زندگی تان خارج شوند.

مهر :   شما می توانید برای رسیدن به اهدافتان بیشتر از همیشه به تواناییهای 
خود ایمان داشته باشــید. اعتماد به نفس داشتن خصلت بدی نیست، اما اگر 
بیشتر از توانایی هایتان مسئولیت قبول کنید کمی به دردسر خواهید افتاد. تا 
جایی که امکان دارد واقع بین باشــید، قبل از اینکه در مورد مسوولیت جدید 

جواب مثبت بدهید تمامی جوانب را بررسی کنید.

آبان : شــما خیلی نگران آینده هســتید و به خاطر همین نمی توانید خیلی 
خوب در لحظه حال تمرکز داشــته باشید. درواقع خاطراتی که شما از گذشته 
در ذهنتان دارید خیلی بیشــتر از مشکالتی است که در آینده قرار است اتفاق 
بیفتد! االن فرصتی فراهم آمده که یاد بگیرید به جای فکر کردن به به گذشته به 

جادوی بودن در زمان حال اعتماد کنید!

آذر : ممکن اســت شما دوست داشته باشــید که رویه خود را تغییر داده و از 
زندگی تان لذت ببرید، اما به نظر می رسد دیگران نسبت به شما تصور دیگری 
در ذهن دارند. اگر به نقطه ای رسیدید که فکر کردید نباید تا اینجا پیش روی 
می کردید نگرانی به خود راه ندهید. فقط چند نفس عمیق کشیده و مرزهایی را 

که برای خودتان تعیین کرده اید را به دیگران نیز بگویید.

دی : این روزها سازماندهی کردن افکارتان برای آینده مایه تفریح و سرگرمی تان 
شــده است. اخیرا تجربیاتی داشــته اید که شــما را از عادت ها و ساختارهای 
قدیمی تان آزاد کرده اند. حاال شما باید به مراحل بعدی بروید.شما فقط انتظار 
دارید جواب مثبت بشنوید! االن دیگر وقت سئوال و جواب کردن نیست، خودتان 

دست به کار شده و شروع به کار کنید.

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

لذت بردن شما از زندگی کفایت می کند. 

اسفند : ممکن است نسبت به دیگران اوقات دشوارتری را تجربه کنید چرا که 
شــما افکار و احساسات تان را فقط برای خودتان نگه می دارید.شاید دلیل این 
سکوت این باشد که می ترسید مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید. به جای اینکه 
مدام به دنبال این باشید که اعمال خود را نزد دیگران موجه جلوه دهید،حقیقت 

را افشا کنید. 
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فروردین: پوسته محافظ شما شکســته است و ممکن است آن جور که 
دوست دارید احساس آرامش و امنیت نکنید. این روزها چیزی یاد خواهید 
گرفت که برای همیشــه روشی که خودتان را در دنیا می دیدید تغییر دهد. 
شما می خواهید که مسیر خود را که تغییر یافته عاقالنه درک کنید. به خودتان 
اجازه دهید مسیرهای جدیدی که سر راه شما بوجود می آیند را تجربه کنید.

اردیبهشت:  ایــن روزها برایتان سخت اســت که تمرکز داشته باشید، به 
خاطر اینکه خیلی چیزها توجه شما را به خود جلب کرده اند و کنجکاوی 
شما سخت تحریک شده است. ممکن است برایتان امکان آن نباشد که از 
کنارآنها بی توجه بگذرید. هوز هم بهتراست که به آموختن چیزهای جدید 

عالقه نشان دهید به جای اینکه همواره در یک مکان ثابت بمانید.

خرداد : شــما این روزها به زندگی تان کامالً اطمینان دارید، اما همراهی 
و پیش رفتن با این مســیر برایتان سخت شده است. ممکن است افرا دیگر 
از قوانین شما سرپیچی کنند و انتظارات شما اعم از سازندگی و سازگاری 
را برآورده نکنند. صبر و شــکیبایی و کمی خوش خلقی برای گذر از این 

مرحله سخت بهتان کمک می کند.

تیر:این روزها  شــما فکر می کنید که هیچ کار اشــتباهی انجام نمی دهید، 
اما همین اعتماد بیش از اندازه شــما خود دلیلی در رد این موضوع اســت.

اصالً نیازی نیست روی نقاط ضعف خود سرپوش بگذارید؛ داشتن اجرا و 
عملکردی خیره کننده خیلی عالی است، اما فکر نکنید که یک اجرای عالی 

می تواند جانشین واقعیت محض بشود.

مرداد : به نظر می رسد این روزها  تمرکز کردن روی کار خیلی راحت تر 
از همیشه می رسد اما این فرض واقعیت ندارد. چرا که افکارتان از کنترل شما 
خارج شده اند و خیلی سخت است که دوباره کنترل آنها را بدست آورید. 
با این وجود خوب است امتحان کنید. کارآیی خود را باال ببرید. یادتان باشد 

با پنهان کردن حقیقت از نشان دادن آن فرار نخواهید کرد.

شــهریور : فرقی نمی کند که چقدر برای عوض کردن نگرش های خود 
تالش کنید، شــما هنوز به منفی بافی باقیمانده از گذشته خود چسبیده اید. 
تغییر دادن آنها را فراموش کنید، به جای اینکه سعی کنید از تمام آنها دوری 
کنید بهتر است که به آسیب های قدیمی خود فکر کنید و اجازه بدهید که به 

طور طبیعی و به مرور زمان از زندگی تان خارج شوند.

مهر :   شما می توانید برای رسیدن به اهدافتان بیشتر از همیشه به تواناییهای 
خود ایمان داشته باشید. اعتماد به نفس داشتن خصلت بدی نیست، اما اگر 
بیشتر از توانایی هایتان مسئولیت قبول کنید کمی به دردسر خواهید افتاد. تا 
جایی که امکان دارد واقع بین باشید، قبل از اینکه در مورد مسوولیت جدید 

جواب مثبت بدهید تمامی جوانب را بررسی کنید.

آبان : شــما خیلی نگران آینده هســتید و به خاطر همین نمی توانید خیلی 
خوب در لحظه حال تمرکز داشته باشید. درواقع خاطراتی که شما از گذشته 
در ذهنتان دارید خیلی بیشتر از مشکالتی است که در آینده قرار است اتفاق 
بیفتد! االن فرصتی فراهم آمده که یاد بگیرید به جای فکر کردن به به گذشته 

به جادوی بودن در زمان حال اعتماد کنید!

آذر : ممکن اســت شما دوست داشته باشید که رویه خود را تغییر داده و 
از زندگی تان لذت ببرید، اما به نظر می رســد دیگران نسبت به شما تصور 
دیگری در ذهن دارند. اگر به نقطه ای رسیدید که فکر کردید نباید تا اینجا 
پیش روی می کردید نگرانی به خود راه ندهید. فقط چند نفس عمیق کشیده 

و مرزهایی را که برای خودتان تعیین کرده اید را به دیگران نیز بگویید.

دی : ایــن روزها ســازماندهی کردن افکارتان برای آینــده مایه تفریح و 
ســرگرمی تان شده است. اخیرا تجربیاتی داشته اید که شما را از عادت ها و 
ساختارهای قدیمی تان آزاد کرده اند. حاال شما باید به مراحل بعدی بروید.

شما فقط انتظار دارید جواب مثبت بشنوید! االن دیگر وقت سئوال و جواب 
کردن نیست، خودتان دست به کار شده و شروع به کار کنید.

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

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

اسفند : ممکن است نسبت به دیگران اوقات دشوارتری را تجربه کنید چرا 
که شما افکار و احساسات تان را فقط برای خودتان نگه می دارید.شاید دلیل 
این سکوت این باشد که می ترسید مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید. به 
جای اینکه مدام به دنبال این باشید که اعمال خود را نزد دیگران موجه جلوه 

دهید،حقیقت را افشا کنید. 

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- مارکتینگ – بی دین

2- از تک سلولی ها – دندانی در دهان – نگین کوه های البرز
 3- شــهر آتشــکده کاریــان – اتحادیــه سراســری کانون هــای وکالی دادگســتری ایران –

 هر گوشه زمین فوتبال
4- پهلوان یونان – نفس بلند – یکای اندازه گیری انرژی و کار – یازده

5- روستا – سمت راست – نوعی مبل
6- مجرای آب زیرزمینی – میسر – فوری

 7- پرتــاب ســنگ – ســرزمین جنگل های انبــوه، رودهای پــر آب و دشــت های یخ زده –
 شهر آتشکده آذرخش

8- نژاد – نویسنده چینی بچه آهنی – آنچه هستی دارد
9- فاتح – تفسیر خواب – وقت

10- غالم – ویرایش – صمغی گیاهی و خوشبو با مصرف دارویی
11- گیاهی پیچنده و خاردار – کشور آفریقایی – باالی فرنگی

12- بس – نام دلون – عزت – مأمور انتظامی
13- آجر نصفه – سرمایه گذاری در خدمت گردشگری – وسیله احتیاطی

پراکنــده  را  نــور  عدســی  ایــن   -14
می کنــد – بــوی خــوش – پنچگانــه 

انسان
افزایــش   – بــد  اندیشــه های   -15
ضربان قلب بیش از 100 ضربان در 

هر دقیقه

 عمودي:
1- نوعی قایق – مرکز بنین

 – واکســن   – ســرکش  نفــس   -2
سیاستمدار

باســتانی  اثــر   – بــال  و  زرنــگ   -3
کرمانشاه – پیشوند میلیونی

4- نیاز تشــنه لب – مرکــز اتریش – 
فاش کردن – زیبا رو

5- کربن خالــص – ناپدید، نابود – 
سنگ آسیاب

کــودک   – شکســت  ســرآغاز   -6
بی سرپرست – خنجر

فروشــگاه   – داشــتن  ســکونت   -7
لباس – ظرف رختشویی

8- زن شوهر مرده یا طالق گرفته – 
مذهب – دانشمندان

9- خاطر – در پزشــکی هسته ای به 
ماده ای گویند که با آن می توان سیر 
یــک ماده را در بــدن تعقیب کرد – 

کم فاصله
10- پاسبان قدیم – احسان – اسکار 

تلویزیونی
11- نــت میانی – نام امیری بازیکن 

پرسپولیس – زحمتکش
12- استخوان بندی – کالهک دودکش 

– زنگ گردن چهارپا – حرف هشتم
13- دوست – مددکار – پیرایه

14- حنا – در آرزوی فرزند – نیاکان
کاهــش  عجایــب!  دریــای   -15

اکسیژن رسانی به بافت ها
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   افقي::
1- غذای ساده سنتی ایرانی – مکمل نظم

2- کلمه ای که انجام فعل به آن نسبت داده می شود – آشیانه – نخ بافتنی
3- خالکوبی – تایر خودرو – به هیچ وجه

4- اختیاری و به خواست – درخت زبان گنجشک – راه فاضالب – حرف تمسخر
5- نشانه فعل مضارع – ضد داخل – ورم کرده

6- وقفه – هدیه دادن – خانه مروارید
7- نقیض پر – گاهنامه – فتنه انگیزی

8- مظهر نرمی – نامی پسرانه با ریشه فارسی – برج دهم
9- تحویل دادن – گوشه نشینی – خس خس صدری

10- صدای افسوس – بی اثر – پاپوش زمستانی
11- تیرگی خاطر – پرنده ای کوچک و خوش آواز – موضوع

12- نت چهارم – از انجیل ها – ویتامین انعقادی – مدیر کل آژانس بین المللی هسته ای
13- مافوق، بزرگتر – گونه ای ظرف دردار برای طبخ غذا – حوضچه حمام

14- شکست دشمن – گلی زیبا – سازمان فضانوردی امریکا
15- الک – در روانکاوی به روشی گفته می شود که در آن بیمار هر آنچه را به ذهنش 

خطور می کند، بیان می کند

 عمودي:
1- کلیــدی خــودکار کــه ولتــاژ 
دینام خودرو را تنظیم می کند 

– نمایشنامه آلبرکامو
2- منبــع انــرژی چــراغ قــوه – 

همگام، همراه – آرمان و مراد
 – نظــری   – خــورد  و  زد   -3

سرازیری
مســتعار  نــام   – ســرخود   -4
دهخدا – سبک جامه و آرایش 

– سست رأی
غــرور   – افــراد  کارآمــدی   -5
دوره  پایــان  در  دانشــجو   –

تحصیلی می نویسد
6- جای بدون هوا – جمع رفیق 

– شهری زیبا در استان مرکزی
7- مرکز کهگیلویه و بویراحمد 

– ژنتیک – فعل ربطی
8- کنایــه از فضول و خبرچین 

– مصونیت – نیلی رنگ
9- بنده و غالم – ابزار ســوارکار 
– سس قرمز تند و کاماًل رژیمی

10- قطــب منفــی یــک پیل – 
شاگرد! – بازداشتن

11- بی یــار – رنــگ مایــع قابل 
بــه   – نقاشــی  در  شست وشــو 

ناخواست
12- پلیس راهنمایی و رانندگی 
ایران – صف و رده – با اهمیت 

– بوی غذای مانده
13- سوغاتی از گجرات – ضبط 

مال به زور – بانگ
از  کوچکتــر   – مرتــاض   -14

اقیانوس – تنبل و خوشگذران
مــواد  از  دوبــاره  اســتفاده   -15
دورریختنی – نوشابه گازدار قدیم

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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دیگــر دیــوار و میلــه دورشــان نیســت. 
می گوینــد آزاد شــده اند، امــا در واقــع 
رهــا نشــده اند. می گوینــد همیشــه هم 
این طور نیســت که دیوار، سیم خاردار 
و ســلول، تــو را احاطــه کنــد، گاهی هم 
حرف هــا و نگاه هــا تــو را زندانــی خــود 

می کنند؛ گاه تا پایان عمر.
 می گوینــد وقتــی در نوجوانــی مرتکب 
جرمــی می شــوی انــگار بایــد تــا پایان 
عمــرت جوابگویــش باشــی. می توانــد 
بــرای هرکســی اتفــاق بیفتــد، در یــک 
لحظــه و... همــان طــور کــه بــرای آنها 
اتفــاق افتــاد. دوســت دارنــد جبرانش 
کننــد. می خواهنــد گــذر کننــد و زندگی 
جدیدی را شروع کنند همین، خواسته 

بیشتری ندارند.
چنــد وقت پیــش بــرای برگــزاری یک 
کانــون  بــه   نــگاری  روزنامــه  کارگاه 
گزارشــش  و  رفتــم  تربیــت  و  اصــالح 
آن  شــد.  چــاپ  صفحــه  همیــن  در 
آرزوهای شــان  دربــاره  بچه هــا  بــا  روز 

حــرف زدم. نقشــه هایی بــرای پــس از 
آزادی شــان داشــتند. حاال بعــد از چند 
ماه چندتایی شــان را خارج از دیوارها و 
میله ها می بینــم. حمیدرضا و ناصر با 
وثیقه به طور موقت آزادند و بابک هم 
با رضایت شاکی پرونده اش آزاد شده. 
هر سه راحت و با انرژی حرف می زنند. 
بابک کم حرف تر از حمیدرضا و ناصر 
اســت. خانــواده قبولــش نکرده اند و او 
هــم ترجیــح داده در خوابــگاه یکــی از 
انجمن هایــی کــه از افــراد بی خانمــان 
حمایــت می کند زندگی کنــد. می گوید 
باالخره زندگی هرکســی شرایطی دارد 
و او این وضعیت را پذیرفته. مددکاری 
کــه ســال ها همــراه بچه هــا بــوده هــم 
همــراه ماســت تا باهــم بیشــتر درباره 
وضعیــت آنها حرف بزنیم؛ اینکه حاال 
کــه بچه هــا از کانون بیــرون آمده اند به 

چه مراقبت هایی نیاز دارند؟

بابــک این روزها تمرین کابینت ســازی 
زود  خیلــی  اســت  امیــدوار  می کنــد. 
تبحــر کافــی بــه دســت بیــاورد و برای 
خــودش شــغل خوبی دســت و پا کند. 
چون معتقد اســت بدون شــغل خوب 

نمی شود زندگی خوبی هم داشت.
20 ساله است و چهار سال از عمرش را 
در کانون گذرانده. یادم می آید در کارگاه 
روزنامه نگاری یکی از بهترین گزارش ها 
را نوشــته بــود و دربــاره آرزوهایش رؤیا 
بافته بود. یاد گزارشش می افتم و سعی 
می کنم یادم بیاید چه آرزویی داشــت. 
آن روز یکی گفته بــود دلش می خواهد 
کافه ای باز کند، کاری که تویش احتمال 
هیــچ خالفی نیســت. آن دیگری هم با 
شور و هیجان درباره آرزوی فوتبالیست 
شــدنش می گفــت؛ یکــی هــم دوســت 
داشــت ماشــینش را بــردارد و بــا پــدر و 
مادرش سفر کند و همه کارهای بدی را 
که کرده، جبــران کند. آرزوی بابک را به 
یاد نمی آورم اما یادم هست که خانواده 
او را قبول نکرده اند و او همه سختی ها و 
مشــکالت را باید خودش تنهایی پشت 

سر بگذارد.

دســت هایش را می گذارد پشت سرش 
و بــه نقطه دوری خیره می شــود: »این 
جــور هــم نیســت کــه همــه بچه هــای 
کانــون معصــوم باشــند. مــن ســال ها 
تــوی کانون بــوده ام، آنجا هــم خوب و 
بد دارد. همه بچه ها هم خوب نیستند 
اما وقتی آزاد می شــویم دوست داریم 
و  باشــیم  یــک زندگــی خــوب داشــته 
الزمــه زندگــی خــوب هم داشــتن یک 
شــغل اســت. االن می فهمم که خیلی 
مهم اســت جامعــه ما را بپذیــرد. من 
کانــون  در  نمی گویــم  هیچ کــس  بــه 
وقتــی  چــون  کــرده ام.  چــه  و  بــوده ام 
می گویــم، دیــد آدم هــا تغییــر می کند 
یــا می خواهند الگــوی دیگران باشــیم 
و بقیــه از سرگذشــت مــا درس عبــرت 
بگیرنــد. بــرای بعضــی خالفکارها هم 
که ســلبریتی می شــوی. من هیچ کدام 
از  می خواهــم  فقــط  نمی خواهــم.  را 

داســتان جرمــی کــه مرتکــب شــده ام 
عبور کنم.«

بابــک درباره جرمــی که کــرده به قول 
خودش دروغ نمی گوید اما به کســانی 
کــه دربــاره اش ســؤال می کننــد همــه 
حقیقــت را هــم نمی گویــد: »حداقــل 
در کانــون یک چیز را یــاد گرفتم؛ اینکه 
خیلــی  بــرای  بگویــم.  »نــه«  بتوانــم 
محله هــای  در  بخصــوص  بچه هــا  از 
پرخطــر، پیــش آمــده که توی مدرســه 
بهشــان مثل خان نــگاه می کنند. حتی 
بعضی ها می خواهند ما را بزنند زمین 
و بگوینــد ببیــن توانســتیم یــک قاتل و 
مــواد فــروش را زمیــن بزنیــم. بــاورت 
دوبــاره  بچه هــا  از  خیلــی  نمی شــود 
ایــن جــوری  گیــر افتاده انــد. ســر اینکه 
خواســته اند خودشــان را ثابــت کننــد. 
همیــن کــه االن تــوی محلــه خودمان 

نیستم راضی ام.«
خاطــر  بــه  مدتــی  ســاله   18 ناصــر 
چاقوکشــی توی دعــوا در کانون اصالح 
و تربیــت زندانــی بــوده و ایــن روزهــا 
بــا  دارد  آرزو  او  اســت.  آزاد  وثیقــه  بــا 
پرداخت دیــه 150 میلیونی اش دوباره 

بــه کانــون برنگــردد. ایــن روزهــا دوره 
پیــش دانشــگاهی را می گذرانــد: »این 
روزهــا در محله مــان به چشــم خان به 
مــن نگاه می کنند! به خدا نمی خواهم 
این نگاه رویم باشد. برای همین کمتر 
به پــارک و محــالت عمومی مــی روم. 
می خواهــم فقــط یــک زندگــی عــادی 
دارم  دوســت  خیلــی  باشــم.  داشــته 
محله مان را تغییر بدهم و کسی من را 
نشناسد. اصاًل دلم نمی خواهد با کسی 
می خواهنــد  بعضی هــا  شــوم.  درگیــر 
را  مــن  کــه  بدهنــد  ناموســی  فحــش 
عصبانی و درگیــر دعوا کنند. آن دفعه 
هــم کــه گیــر افتــادم به خاطــر همیــن 

فحش ها بود.«
در  را  دیپلمــش  توانســت  ناصــر 
خواســت  وقتــی  امــا  بگیــرد  کانــون 
مدرســه ثبت نــام کند، مســئوالن برای 
ثبت نامــش ضمانــت نامه خواســتند: 

»دیپلمم را از کانون گرفتم و مشخص 
دیپلــم.  روی  خــورده  مهــرش  بــود. 
خواستم پیش دانشگاهی بروم، گفتند 
بایــد ضمانت بیــاوری. البتــه آنها هم 
حــق دارند. بچه هــا می گویند این همه 
کار کرده و آزاد شــده. دیگــر نمی دانند 
چــه اتفاقاتــی برایــت افتــاده و زنــدان 
یعنــی چــه. معلم هــا گفتنــد اصــاًل در 
مدرســه کســی نفهمد. یکــی از بچه ها 
که در حد الت بود، فهمید و رفت توی 
محــل و به همــه گفــت ناصر بــا اینکه 
چاقوکشــی کــرده از زنــدان آزاد شــده. 
بهشــان می گویم نکنید، برویــد آن تو، 
بیــرون آمدن تــان به همین ســادگی ها 
نیســت. مــن داداش کوچکــم را 6 ماه 
حــاال  نیســت؟  ســختی  ایــن  ندیــدم. 
حکمم هم بســته به نظر قاضی است 
و اگر ساکت بمانم و بچه خوبی باشم، 
شــاید ببخشــند و دیگــر زنــدان بــزرگ 

نروم.«
مددکار بچه ها هم در این باره می گوید: 
ثبت نــام  زمــان  بچه هــا  »معمــواًل 
به همیــن  نمی شــوند  آزاد  مدرســه، 
دلیــل مدرســه ها راحت ثبت نام شــان 
نمی کنند. سازمان زندان ها باید به این 
نکته توجه کند و بدون حامی رهایشان 
نکند. همین که بچه ها از دیپلم گرفتن 
باز بمانند لطمه می خورند. یکی دیگر 
از دغدغه هــای معمــول بچه هــا هــم 
همیــن پرداخــت دیه اســت. ســؤال ما 
این اســت که بچه ها وقتی برمی گردند 
بیــرون، آیا شرایط شــان اصالح شــده؟ 
آیــا نوجوانی کــه بــا سوءســابقه دوباره 
بــه جامعــه برگشــته دربــاره  شــرایط و 
وضعیتــش معجــزه ای رخ داده؟ آیــا 
ممکن نیســت با شرایط اصالح نشده، 
همــه چیز دوبــاره تکرار شــود؟ بارها با 
بهزیســتی مذاکره کرده ایــم بچه هایی 
را کــه جــا ندارنــد بپذیرد تا دســت کم 
دغدغــه مــکان و خوراک شــان، آنها را 

مجبور به تکرار جرم نکند.«
بــه گفتــه او در کشــورهای دیگــر درباره 
نوجوانانــی کــه مرتکب جرم شــده اند 
بجز بحث قضایی، راهکارهای دیگری 
هم وجود دارد؛ مثاًل خانه هایی هســت 
کــه بچه ها قبل از بازگشــت به جامعه، 
مدتــی را آنجا می گذراننــد؛ مثل نوعی 
از  دارنــد  دوســت  »بچه هــا  ایســتگاه: 
اتفاقاتی که برایشــان افتــاده عبور کنند 
و ایــن عبور بــدون حضور کارشــناس و 
مشــاور ممکن نیست. فرهنگ جامعه 
افــراد  و  اســت  قضاوتگــر  بشــدت  مــا 
می خواهند بسرعت ســر از کار دیگری 
دربیاورنــد. بــه همیــن خاطــر معمواًل 
می پرســند.  زیــادی  ســؤاالت  آنهــا  از 
برخــی از بچه هــای مــا به خاطــر یــک 
اتفــاق به کانــون راه یافته اند. یعنی در 
یک لحظه زندگی شــان عوض شــده و 
نباید همان لحظه همه زندگی شــان را 
تحت الشعاع قرار دهد. علم هر روز نو 
می شود و باید روان شناسانی در کانون 
باشــند که روی مســائل این کودکان کار 

کنند.«
حمید 18 ســاله اســت، خودش خیلی 
دقیق تــر می گویــد 18 ســال و ســه مــاه 
و 25 روز. شــاید اگــر هر کــدام از ما هم 

ترانه بنی یعقوب
روزنامه نگار

سه روايت از روزهای سخت نوجوانان پس از اصالح و تربیت

 نمی خواهم گنده الت محل باشم

رنا
 ای
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عکس تزئینی است

جــای او بودیــم، همیــن قــدر روزهــا را 
دقیق می شــمردیم: »یک سال و چهار 
مــاه در کانــون بــودم. دوســت دارم در 
رشــته بــرق صنعتــی ادامــه تحصیــل 
بدهــم. نمی دانم اگــر دوبــاره برگردم 
کانون، اجــازه می دهند دانشــگاه بروم 

یا نه؟«
مــی رود ســراغ مشــکالتی  زود  خیلــی 
»ســازمان  داشــته اند:  کانــون  در  کــه 

زندان هــا بایــد توجهش را بیشــتر کند. 
آنجا کالس هــای مهارت آموزی زیادی 
معــرق کاری،  مثــل  می شــود  برگــزار 
خــوب  مربی هــا  امــا  و...  آرایشــگری 
نیســتند. اگــر کارگاه هایــی برگزار شــود 
کــه بچه ها عالقه مند به شــرکت در آن 
باشــند وقتی آزاد می شــویم دیگر گیج 
نیســتیم؛ مثــاًل مثــل تعمیــر موبایل و 
کامپیوتــر. من با اینکــه دیپلمم را آنجا 

اگــر  نیســتم.  بلــد  کاری  االن  گرفتــم، 
می خواهند مراقب بعــد از خروج مان 
باشــند، بایــد از همــان جــا مــا را قــوی 
کنند. آدم اگر شــغل درســت و حسابی 
داشــته باشــد که دیگر دزدی نمی کند. 
مثاًل کالس آرایشــگری داشتیم که سه 
چهار تا ماشــین داده بودند دستمان و 
می گفتنــد دو را با یازده بگیر باال کوتاه! 
ایــن جوری که آدم مدل یاد نمی گیرد. 
اگــر کار نباشــد و آدم گشــنه بمانــد باز 

می رود دزدی یا مواد می فروشد.«
کانــون  در  را  دیپلمــش  هــم  حمیــد 
پیــدا  خوبــی  کار  می کنــد  آرزو  گرفتــه. 
دیــه  »اگــر  بدهــد:  را  دیــه اش  و  کنــد 
آزادی  می توانســتم  شــاید  نداشــتم 
مشــروط بگیرم. مدتی که کانون بودم، 
خانــواده ام 24 میلیــون هزینــه کردند. 
من ســه خواهر و بــرادر دیگر هم دارم 
و نمی شــود کــه همــه اش خــرج مــن 
شــود. یک مــدت رفتــم طناب ســازی؛ 
از هفــت صبــح تــا هفــت غــروب کار 
می کــردم و یــک میلیــون می گرفتــم. 
بــود، هــر لحظــه آدم  از شــهر  خــارج 
می ترســید خفتــش کنند. بــا این همه 
تحمــل کــردم و چنــد تــا از چک هــا را 
پــاس کردم اما تا می فهمند ما ســابقه 
هــم  و  مــردم  نمی دهنــد.  کار  داریــم 
محلی هــا هم که برخوردشــان معلوم 
اســت تا مــی روم بیــرون می گویند این 
قاتــل اســت بــرای همیــن 24 ســاعت 
ترجیــح می دهم تــوی خانــه بمانم تا 

این حرف ها را نشنوم.«
اســماعیل فیروزی، مــددکار اجتماعی 
کار در حــوزه  و ســابقه ســال ها  اســت 
کــودک و نوجــوان را دارد: »بــر اســاس 
ورود  عمــده  پژوهــش  یــک  نتایــج 
تربیــت در دوره  و  اصــالح  کانــون  بــه 
تحصیــل  تــرک  از  بعــد  و  راهنمایــی 
اتفــاق می افتــد. یعنــی چرخــه جــرم 
بنابرایــن  اســت.  زمــان  آن  در  بیشــتر 
آمــوزش و پــرورش بایــد به ایــن دوره 
حساس توجه کند. دوره ای که کودکان 
بعــد از مقطــع دبســتان، ناگهــان وارد 
و  می شــوند  جدیــدی  دنیــای  و  دوره 
ناگهــان فضای شــان تغییــر می کند. با 
معلم های بیشــتری مواجه می شــوند 

و... شــاید تطبیق نــدادن بچه ها با این 
دوره باشد که موجب سرخوردگی  شان 
می شــود. ســن بلوغ و توقعات جامعه 
و خانــواده را هم به ایــن چرخه اضافه 
کنیــد و به دلیل همــه این ها نوجوان به 
ســیگار، مواد و ســرانجام بزهــکاری رو 

می آورد.«
 او دربــاره اینکــه چــرا در کانون اصالح 
و تربیت به اصلی ترین نیاز و خواســته 
نوجوانان یعنــی حرفه آموزی توجهی 
کانــون  »در  می گویــد:  هــم  نمی شــود 
همــه  رویــه  برخــالف  نمی توانیــم 
حقــوق  و  کنیــم  عمــل  روانشناســان 
کــودکان را هــم نقض کنیــم و به اجبار 
آنهــا را بــه یادگیــری حرفه ای تشــویق 
کنیم. مــن بارهــا دیده ام ایــن کودکان 
نمی تواننــد  ســاعت  یــک  از  بیشــتر 
خــود را درگیــر کار کارگاهــی کننــد ولی 
بــا  را  کــودکان  می کنــد  تــالش  کانــون 
مهارت هــای مختلف آشــنا کنــد. بهتر 
در  نهــاد  مــردم  ســازمان های  اســت 
اگــر  زمینــه آموزش هــا فعــال شــوند. 
اداری اش  ســازمان زندان هــا ســاختار 
را با مشارکت ســازمان های مردم نهاد 
کمتــر  مشــکالت  ایــن  کنــد،  ســازگار 

می شود.«
 او از مشــکلی به نام مــددکاری موازی 
در نهادهــای مختلف هــم نام می برد: 
مــددکاری  حــوزه  در  ســازمان  »چنــد 
فعالند امــا در عمل این کــودکان بعد 
از خــروج رها می شــوند. اگــر همه این 
سازمان ها برای بهبود شرایط کودکان، 
مداخله کنند مثــاًل معاونت اجتماعی 
شــهرداری دوشــنبه بازار پارک ها را به 
و ســازمان های  بســپارد  کــودکان  ایــن 
امــدادی و حمایتی دیگــر هم هر کدام 
به نحوی برای اشتغالزایی این کودکان 
اقدام کنند و همزمان خانواده ها را هم 
رها نکنیم، اغلب این کودکان هرگز به 

چرخه جرم باز نمی گردند.«
 شاید دیگر میله و زندانی در کارنباشد 
اما گاهــی می توانیم بــا حرف هایمان، 
بــرای  دوبــاره  قضاوت هایمــان  بــا 
آنهــا زندانــی بســازیم. بــرای آنهــا کــه 
می خواهند بگذرنــد و زندگی جدیدی 

را آغاز کنند.

 بابک: حداقل در کانون يک چیز را يــاد گرفتم؛ اين که بتوانم »نه« بگويم. برای 
خیلــی از بچه ها بــه خصــوص در محله های پرخطــر، پیش آمده که توی مدرســه 
به شــان مثل خان نگاه می کننــد. حتی بعضی هــا می خواهند مــا را بزنند زمین و 
بگويند ببین توانســتیم يک قاتل و مواد فروش را زمین بزنیم. باورت نمی شود خیلی از بچه ها دوباره 
ايــن جوری گیر افتاده اند. ســر اينکه خواســته اند خودشــان را ثابت کننــد. همین کــه االن توی محله 

خودمان نیستم راضی ام

 ناصــر: ديپلمــم را از کانــون گرفتــم و مشــخص بــود. مهــرش خــورده روی ديپلــم. خواســتم پیش 
دانشــگاهی بروم، گفتند بايد ضمانت بیاوری. البته آنهــا هم حق دارند. بچه ها می گويند اين همه کار 
کرده و آزاد شــده. يکــی از بچه ها که در حد الت بــود، فهمید و رفت توی محل و بــه همه گفت ناصر با 
اينکه چاقوکشــی کرده از زندان آزاد شــده. بهشــان می گويم نکنید، برويد آن تو، بیــرون آمدن تان به 

همین سادگی ها نیست. من داداش کوچکم را 6 ماه نديدم. اين سختی نیست؟ 

 حمیــد: ســازمان زندانها بايد توجهش را بیشــتر کند. آنجــا کالس های مهارت آموزی زيــادی برگزار 
می شــود مثل معرق کاری، آرايشــگری و... امــا مربی ها خوب نیســتند. اگر کارگاه هايی برگزار شــود که 
بچه هــا عالقه مند به شــرکت در آن باشــند وقتی آزاد می شــويم ديگر گیج نیســتیم؛ مثــاًل مثل تعمیر 
موبايل و کامپیوتر. من با اينکه ديپلمم را آنجا گرفتم، االن کاری بلد نیســتم.  آدم اگر شــغل درســت و 

حسابی داشته باشد که ديگر دزدی نمی کند
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ë  ــتیم اما تفکر در شب ــ ــود نیس ــ ــب قدر خوانده و انجام می ش ــ منکر دعا و عبادت هایی که در ش
ــت؛ اینکه فکر کنیم تا به حال چه کرده ایم، در طول  ــ قدر است که از خواندن دعا ارزشمند تر اس
ــته، وضع حال و  ــ ــته ایم و به گذش ــ عمر خود چند کار خیر انجام داده ایم، قلب چند نفر را شکس

آینده مان فکر کنیم ؛بهترین راهکاری است که گره مشکالت و گرفتاری هایمان را در شب قدر خواهد گشود.

ë  آنچه در لیالی قدر اهمیت دارد، اثری اســـت کـــه در زندگی روزمره هر فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در
تعامل با خانواده، همسایه، دوســـت، همکار و البته در ارتباط مان با خداوند نمایان می شود زیرا همان طور که 

اشاره شد شب قدر صرفاً یک شب معنوی نیست و در امور مادی مان نیز مؤثر است.

نیم نگاه

موازین زندگی بخش

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6796
 یکشنبه   13 خرداد 1397

سال های سال است که در شب های قدر، ایران رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد. بواسطه 
ارزش و گرانسنگی این شب ها ایرانیان زیادی با خواندن دعا، نماز و مناجات های سفارش 
شده،          شب زنده داری می کنند، اما آنچه اهمیت باالتری دارد این است که معنای درست 
شب قدر را درک کنیم و بیشتر از آنکه به سراغ عبادت های مرسوم و ظاهری برویم، به مفهوم 
دعاهایی که می خوانیم و اعمالی که بجا می آوریم دقیق شویم. گفت و گوی گروه زندگی با 
علی قائمی امیری - دکترای علوم تربیتی و جامعه شناسی مذهبی از دانشگاه سوربن فرانسه 
– و حجت االسالم والمســـلمین محمود ریاضت- مدرس مباحث آموزش خانواده در 
زمینه تربیت دینی – معرف همین نگاه متفاوت به شب قدر است تا بواسطه کشف مفهوم 
درست این شب ارزشمند، زندگی پیش رویمان را رنگ و لعاب تازه ای بخشیم و قدرش را 

بدانیم.

سهیال نوری
روزنامه نگار
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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 یكبار دیده شود

یک شبه ره صدساله بپیماییم

ماه مبارک رمضان از ماه های خاص و 
سفارش شده است که مسلمانان هر ساله 
ــــت می آورند،  ــــق تجربه اش را به دس توفی
ــــت الهی لیالی قدر از اجر  اما در این ضیاف
ــد و در میان  ــ ــــی برخوردارن و ارزش بی مثال
ــــت و دومین شب ماه  ــه شب، بیس ــ این س
ــــث و روایات  ــه در احادی ــ ــــت ک رمضان اس
ــــب قدر بودن آن بیشتر مطرح  احتمال ش
شده است – شب های نوزدهم و بیست و 
ــتر مناسبی  ــ یکم ماه رمضان فرصت و بس
است برای درک بهتر و بیشتر شب بیست 
ــوم ماه مبارک رمضان - کما اینکه هر  ــ و س

شب، شب قدر است اگر قدر بدانیم.
محمود  ــلمین  ــ والمس حجت االسالم 
ــوزش  ــ آم ــــث  مباح ــــدرس  م ــت-  ــ ریاض
ــــت دینی – ضمن  ــواده در زمینه تربی ــ خان
ــــب های  بیان این جمالت در خصوص ش
ــد: آگاه باشیم که  ــ ــــمند قدر یادآور ش ارزش
ــای خاصی می افتد  ــ ــــب قدر اتفاق ه در ش
ــان ها این اتفاق ها  ــ که بنا بر روایات اگر انس
ــال آینده خودشان  ــ را دریابند، برای یک س
ــــم زده اند. در حقیقت این  بهترین ها را رق
ــال آینده  ــ ــــب برنامه ریزی یک س شب، ش
ــــت و اگرچه کل مقدرات  هر کدام از ما اس
ــــب قدر برنامه ریزی می شود  هستی در ش
ــان ها به  ــ ــال آینده انس ــ اما مقدرات یک س
ــتگی دارد از این رو بیشتر از  ــ ــــب بس این ش
ــــت پس  ــد، دنیایی اس ــ ــه معنوی باش ــ آنک
ــــت مراقب تأثیری که این شب ها  الزم اس
ــیم.  ــ ــان می گذارند باش ــ ــور دنیایی م ــ بر ام
نکته با اهمیت دیگر زنده نگه داشتن این 
ــــت البته باید توجه داشت که  ــــب ها اس ش
ــا را نه به معنای بیداری که به معنای  ــ احی
ــــم و در این  ــــدن مد نظر قرار دهی بیدار ش
ــــدن به این فکر کنیم که آینده مان  بیدار ش
ــورد، چراکه خودمان در  ــ چطور رقم می خ
برنامه ریزی یک ساله مان دخیل هستیم و 
با دعاهایمان می توانیم ره صد ساله را یک 

شبه طی کنیم.
به عقیده حجت االسالم و المسلمین 
ــــمند با سیصد و  ــــب ارزش ریاضت، این ش
ــال متفاوت  ــ ــــب دیگر س ــــصت و پنج ش ش
ــــت چراکه برخالف همه ایام که دست  اس
ــــت، در  ــــمان اس ــــمت آس اهل زمین به س
این شب دست های همه عوالم به سمت 
زمین گشوده می شود تا مقدراتی که برای 

فرد، خانواده، جامعه و دنیایش روی زمین 
برنامه ریزی می شوند به مالئک ابالغ و در 
ــــمان به سوی  ــال آینده، از آس ــ طول یک س
زمین نازل شوند از این رو باید این فرصت 
را غنیمت شمرد و هر کسی به اندازه سعه 
وجودی خودش مفهوم این شب گرانقدر 
ــور که هر فردی بنا بر  ــ را درک کند، همانط
ــد از پهنه بیکران یک  ــ توانایی اش می توان
اقیانوس بهره ببرد و آن کسی که غواصی 
ــــوس مروارید صید  ــد از عمق اقیان ــ می دان
ــــت در ظاهر متوقف  خواهد کرد. کافی اس
نشویم تا هر کسی بنا به ظرف وجودی اش 
از ظاهر به باطن برسد، همان طور که اهل 
ــــمندان، فرهیختگان  ــا، اندیش ــ بیت، علم
ــه آگاهی، معرفت  ــ ــــل ذوق با توجه ب و اه
ــر  ــ ــر و تدب ــ ــه تفک ــ ــان ب ــ ــناخت خودش ــ و ش

می پردازند.
ــرای علوم  ــ ــری- دکت ــ ــی قائمی امی ــ عل
از  ــــی  ــــی مذهب ــه شناس ــ ــــی و جامع تربیت
ــه –  در تکمیل این  ــ دانشگاه سوربن فرانس
مباحث با اشاره به اینکه در اسناد و روایات 
اسالمی برای ماه رمضان عناوین معینی از 
جمله شهر اهلل، شهر التوبه، شهر الصیام، 
شهر الضیافه و شهر الرحمه تعیین شده 
ــا، ماه  ــ ــــت: همه ماه ه ــار داش ــ ــــت، اظه اس
خداوند است اما اینکه ماه رمضان به طور 
اختصاصی ماه خداوند نامید شده به این 
دلیل است که این ماه، ماه قداست است، 
ــاجد متعددی  ــ ــور که از میان مس ــ همان ط
ــود دارد، بیت اهلل الحرام  ــ که در جهان وج
به دلیل قداستش خانه خدا معرفی شده 
ــه ماه ها  ــ ــــت که در هم ــــت. از این رو اس اس
ــرد، روزه گرفت، میهمان  ــ ــوان توبه ک ــ می ت
خدا بود و مورد رحمت خداوند قرار گرفت 
ــاه رمضان  ــ ــــن موهبت ها در م ــا همه ای ــ ام
لذت و اجر بیشتری خواهند داشت و شب 
ــاه درهای  ــ ــــب این م تا صبح و صبح تا ش
رحمت خداوند باز هستند و انسانی از این 
ــــت و از همه  ــد باز نخواهد گش ــ درگاه ناامی
اینها مهم تر آن است که وضع و سرنوشت 
یک ساله انسان ها در یکی از شب های این 

ماه گرامی مقدر خواهد شد.
از منظر این جامعه شناس دینی نکته 
ــدر مدنظر قرار  ــ ــــب ق مهمی که باید در ش
ــــتن شب  ــــت که زنده نگه داش داد این اس
ــه خواندن دعاهایی که معنای آنها  ــ قدر، ب

کارشناسان از نگاه متفاوت به شب قدر و غنیمت شمردن این فرصت طالیی می گویند

سوگل بهشتی
روزنامه نگار

سبک زندگی مجموعه ای از خواسته ها، توقعات، انتظارات، نگرش ها، باورها و 
الگوهای رفتاری اســـت که در هر طبقه اجتماعی متمایز از طبقات دیگر اجتماع 
بوده و با اشتراکاتی که ممکن است داشته باشد تعیین می شود. به همین دلیل 
است که سبک زندگی بیانگر شیوه ها، آداب و رسوم و مجموعه رفتارهایی است 

که گروهی از افراد را در یک مکان جمع و نسبت به افراد دیگر متمایز می کند.

ــــم قجاوند  ــتا دکتر کاظ ــ ــــن راس در همی
ــناس و مدرس دانشگاه یادآور  ــ جامعه ش
ــــبک زندگی الگوهایی جهانشمول  شد: س
است که قلمروهای جغرافیایی کوچکتری 
ــهر یا  ــ را در بر می گیرد کما اینکه در یک ش
حتی روستا هم ممکن است با سبک های 
ــویم که در سایه  ــ زندگی متفاوتی مواجه ش
ــراد و با  ــ ــر نحوه زندگی اف ــ ــــگ و تأمل ب درن
ــــاخص ها و پارامتر های  ــودن ش ــ لحاظ نم
مختلف می توان شواهدی از برتری طلبی 
ــــبک زندگی خاص  و موفقیت را در یک س

نسبت به الگوهای دیگر زندگی یافت.
ــــبک  ــوان مثال در مورد تغذیه س ــ به عن
زندگی گروهی از افراد که مسائل بهداشتی 
ــــک را رعایت می کنند ممکن  و فیزیولوژی
ــــبت به جوامعی که این مهم را  ــــت نس اس
ــد به عنوان یک  ــ مورد غفلت قرار می دهن
ــــت  مزیت درنظر بگیرند این در حالی اس
ــتن الگوهای  ــ ــه ایرانی ها از دیرباز به داش ــ ک
ــده آرامش  ــ ــــب و در برگیرن ــــی مناس زندگ
ــــوی دیگر در سبک  ــتند. از س ــ شهرت داش
زندگی ایرانی تالش، کوشش و کار به عنوان 

یکی از مؤلفه های اصلی زندگی و بویژه در 
ــته است  ــ میان مردان مورد تأکید قرار داش
ــــعه فرهنگ  ــــبب توس ــــن طرز تفکر س و ای
ــده بود در  ــ کار و تالش در میان ایرانی ها ش
ــا کار و  ــ ــــی از فرهنگ ه ــــی که در برخ صورت
ــاید مورد تأکید  ــ تالش آنچنان که باید و ش
ــــن در موضوع  ــــت. همچنی قرار نگرفته اس
ــــبک زندگی  ــالمندان س ــ رعایت احوال س
ــود را به حقوق  ــ ــــی همواره پایبندی خ ایران
ــــت لذا اهمیت  ــالمندان نشان داده اس ــ س
مطالعه سلسله مراتب و نحوه شکل گیری 
ــواالت ایرانیان از  ــ ــــبک زندگی در اح این س

اهمیت باالیی برخوردار است.
ــان از قدیم االیام مرد را به عنوان  ــ ایرانی
ــتون خانواده معرفی  ــ ــه گاه اصلی و س ــ تکی
ــرای  ــ ــــبت ب ــــن نس ــه همی ــ ــد و ب ــ می کردن
ــدران و مردان در خانواده احترام  ــ جایگاه پ
ــه ترکیبی زیبا  ــ ــه این معنا ک ــ ــــل بودند ب قائ
ــردان اعطا  ــ ــه م ــ ــــی ب ــارات و حقوق ــ از اختی
می شده است، همان طور که در مورد زنان 
ــیدگی، مراقبت  ــ هم ترکیبی از فرهنگ رس
ــرداری و فرزندپروری  ــ و مهارت های همس
ــــت. به گفته  ــورد تأکید قرار می گرفته اس ــ م
دکتر قجاوند این فاکتورهای قابل اهمیت 
ــــت که در دین مبین اسالم  ــائلی اس ــ از مس
ــاره شده است چراکه از نگاه  ــ نیز به آنها اش
و منظر دین، زندگی سالم در گرو توجه به 
ــــت که خوشبختی  رفتارها و آیین هایی اس
ــان را با توجه به نگاه معنوی و اخروی  ــ انس
ــــت که در  به دنبال دارد به همین خاطر اس
اسالم تأکید می شود هر فردی باید در طول 
روز به گونه ای معاشرت کند که نتیجه آن 
ــنودی  ــ ــتیابی به رضای خداوند و خش ــ دس
ــــالم  ــد. از منظر اس ــ ــــق تعالی باش ذات ح

ــر  ــ ــه ه ــ ــرد: اینک ــ ــان ک ــ ــه خاطرنش ــ نکت
ــته باشد تا برای  ــ ــانی فرصت داش ــ انس
ــد  ــ کن ــــی  چاره جوی ــــش  گرفتاری های
ــه نصیب او  ــ ــــت ک بهترین موهبتی اس
ــه باید  ــ ــــت ک ــد، از این رو اس ــ خواهد ش
ــــت و سوم ماه  ــــب بیس به حضور در ش
ــاه رمضان  ــ ــیم. م ــ رمضان مفتخر باش
ــــت،  ــــل و پیوند با خداوند اس ماه وص
ــد بریده اند، باید  ــ ــــی که از خداون آنهای
ــرای آنها ملجأ  ــ ــز خداوند ب ــ بدانند ج
ــه در  ــ ــر ک ــ ــه بهت ــ ــــت و چ ــــی نیس و پناه
ــتغفار کنند و به  ــ این شب گرانبها، اس
ترمیم و تحکیم رابطه خود با خداوند 

ــر دعا و  ــ ــــالوه بر این منک ــد. ع ــ بپردازن
ــــب قدر خوانده  عبادت هایی که در ش
ــتیم اما تفکر در  ــ و انجام می شود نیس
ــــدن دعا  ــــت که از خوان ــــب قدر اس ش
ــــت؛ اینکه فکر کنیم تا  ــــمند تر اس ارزش
ــــم، در طول عمر  ــه کرده ای ــ به حال چ
ــام داده ایم،  ــ ــد کار خیر انج ــ ــود چن ــ خ
ــته ایم و به  ــ ــر را شکس ــ ــد نف ــ ــــب چن قل
ــال و آینده مان فکر  ــ ــته، وضع ح ــ گذش
ــــت که گره  ــــم بهترین راهکاری اس کنی
ــان را در  ــ ــاری هایم ــ ــــکالت و گرفت مش

شب قدر خواهد گشود.
حجت االســـالم  راســـتا  همیـــن  در 

ریاضت هـــم تأکید داشـــت: از فضای 
عبادت های ظاهـــری فاصله بگیریم و 
با آنکه خواندن دعاهای جوشـــن کبیر، 
مجیـــر، افتتاح، قـــرآن بر ســـر گرفتن و 
نماز خواندن در این شـــب خوب است 
امـــا خوب تر آن اســـت که بـــه مفاهیم 
ایـــن اعمـــال دقـــت کنیـــم و مفهوم و 
منظور دعـــا، نماز، آیات و ســـوره هایی 
را که می خوانیـــم دریابیم. چنانچه در 
شـــب قدر بیندیشیم که برای یک سال 
آینده مـــان چطـــور برنامه ریـــزی کنیم 
نقش آفرینان خوبی در سرنوشت مان 

خواهیم بود.
آنچـــه در لیالی قـــدر اهمیت دارد، 
اثری اســـت کـــه در زندگـــی روزمره هر 
فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در 
تعامل با خانواده، همســـایه، دوست، 
همکار و البته در ارتباط مان با خداوند 
زیـــرا همان طـــور که  نمایان می شـــود 
اشـــاره شـــد شـــب قدر صرفاً یک شب 
معنوی نیست و در امور مادی مان نیز 

مؤثر است.
به گفته حجت االسالم والمسلمین 

ریاضت، نمونه عینی ارزشمند بودن 
ــــی  ــــب قدر را می توان به احوال کس ش
ــــب حاذقی  ــزد طبی ــ ــه ن ــ ــــبت داد ک نس
می رود و با اعتماد کامل هر نسخه ای 
ــد می پذیرد. در  ــ ــه برایش می پیچ ــ را ک
ــــب به درگاه بهترین بهترین ها  این ش
ــــت  رو می آوریم. خدایی که حنان اس
ــوم این صفت  ــ ــا و مفه ــ ــر به معن ــ و اگ
ــه  ــ ــه در ادعی ــ ک ــــددی  ــات متع ــ و صف
ــــب های قدر آمده است  منتسب به ش
ــه اگر قرار  ــ ــــم درمی یابیم ک ــه کنی ــ توج
ــد  ــ ــان خلیفه خداوند باش ــ ــــت انس اس
ــد  ــ ــات خداون ــ ــــد صف ــــن ، بای روی زمی
ــد و از  ــ ــدا کن ــ ــــق پی ــــودش تحق در وج
ــد وام بگیرد و در  ــ صفت حنان خداون
برخوردش با همسر، فرزند، همسایه، 
ارباب رجوع و سایرین رأفت و لطافت 
ــایر صفات خداوند  ــ به خرج دهد و س
ــده کند تا  ــ ــود خودش زن ــ ــز در وج ــ را نی
ــدر کالم و عملکرد  ــ ــــب ق ــــطه ش بواس
عاقالنه، منطقی و مستدل تری داشته 
ــر و خودبزرگ  ــ ــرور، تکب ــ ــد و از غ ــ باش

بینی به دور بماند.

روزه داری شـــان ثبت نمی شـــود.«  امـــا 
ریاضت  والمســـلمین  حجت االســـالم 
ایـــن جمالت را مطرح کـــرد تا بگوید: از 
پـــل ظاهر گذشـــتن و به باطن رســـیدن 
اســـت که منجر به دریافـــت پاداش در 
قبال اعمال مان خواهد شد. برای اینکه 
تأثیر این شب را در تمام طول سال مان 
احســـاس کنیم نیازمند تفکر، اندیشه و 
درک مفهوم و باطن اعمال شـــب قدر 
هســـتیم تا به این ترتیب از درک دنیای 
خـــوب بـــه درک آخرت خوب برســـیم 
همانگونه که در روایات هم می خوانیم 
برای مؤمنی که شـــب قدر را درک کند، 

دنیا و آخرت مساوی است.
ë فرصتی برای تفکر  

شـــب های  اســـناد  اســـاس  »بـــر 
نوزدهم، بیســـت و یکم و بیست و سوم 
مـــاه رمضـــان، شـــب های قـــدر نامیده 
می شـــوند، ایـــن در حالی اســـت که در 
احادیث و روایات تأکید بیشـــتر بر شب 
بیست و سوم این ماه است و متأسفانه 
شـــاهد آن هستیم که گاهی به این شب 
گرامـــی کمتـــر ارج نهـــاده می شـــود. از 
این رو الزم است مســـاجد، عبادتگاه ها 
و تکایـــا برای این شـــب ســـرمایه گذاری 
بیشتری به خرج دهند کما اینکه اگر در 
تقویم کشـــور هم بازنگری می شد و روز 
بیست و ســـوم ماه مبارک رمضان هم 
جزو تعطیالت رســـمی قرار می گرفت، 
فرصـــت گرامـــی داشـــتن این شـــب با 

فضیلت غنیمت شمرده می شد.«
ــان این  ــ ــــری با بی ــر قائمی امی ــ دکت

رضایت خداوند حاصل نمی گردد جز به 
ــه همه آن  ــ ــاذ روش صحیح زندگی ک ــ اتخ
ــأت گرفته از برنامه ریزی، تالش برای  ــ نش
معاش سالم و حالل، پرهیز از دروغگویی، 
ــران، رضایت  ــ ــــت آوردن دل دیگ ــه دس ــ ب
ــام گناهان و  ــ ــز از انج ــ ــردم، پرهی ــ خاطر م
ــــت که فرامین  ــتیابی به جامعه ای اس ــ دس
ــود. همچنین  ــ ــــی در آن بخوبی اجرا ش اله
ــتن آیین زندگی  ــ ــان به داش ــ همواره مؤمن
ــده اند و در زمینه آداب و  ــ ــالم تشویق ش ــ س
آیین غذا خوردن هم به پرهیز از اسراف و 
آشامیدن و خوردن به اندازه و مفید توجه 

شده است.
دکتـــر کاظـــم قجاونـــد با بیـــان اینکه 
در زمینه دیـــدار با اقوام و خویشـــاوندان 
فریضه صلـــه رحـــم را جاری نمـــوده تا 
از طریـــق آن افـــراد بتوانند بر احســـاس 
تنهایی خود غلبه و کمتر انزوا و افسردگی 
را تجربـــه کننـــد، توجـــه و وفـــاداری بـــه 
خانـــواده و فرزندان را نیـــز فریضه مهم 
دیگری دانســـت که در موازین اســـالمی 
مورد توجه قرار گرفته است و امروزه هم 
اندیشمندان در حوزه روانشناسی، غفلت 
از خانواده را به عنوان نکته مهم در ایجاد 
اختالالت روانشناســـی مطرح نموده اند، 
همان طـــور کـــه در ابعـــاد وســـیعی بـــه 
موضوع عبادت های جمعی و ســـالمت 
روح و روان افراد اشـــاره شده است. نکته 
مهمی که در دین اسالم هم به آن اشاره 
شـــده و ســـالمت افراد، در گـــرو عبادات 
بویژه عبادت های اجتماعی معرفی شده 
که همه این فاکتورها نشانه ای از توسعه 
مهارت ها، روابـــط اجتماعی و تعامالت 

اجتماعی به شمار می رود.

ــــب تفکر  ــــت، بلکه ش را درک نکنیم نیس
است و باید بیندیشیم از زمانی که به سن 
بلوغ و تمیز رسیدیم بواسطه غلبه نفس 
ــتباه ها و گناه هایی  ــ ــیطان بر ما چه اش ــ و ش
ــــت  ــــن فرص ــده ایم و در ای ــ ــــب ش را مرتک
بی مثال از خداوند بخواهیم به برکت ماه 
رمضان که ماه خوبان است ما را ببخشد و 
بهترین های ممکن را برایمان مقدر سازد.

ë قدر بدانیم
»برخـــی از افـــراد گمـــان می کننـــد 
به دلیـــل ضربـــت خـــوردن و شـــهادت 
حضرت علی)ع( اســـت کـــه نام قدر بر 
این شب ها نهاده شده است در صورتی 
کـــه چنین نیســـت و شـــب های قـــدر از 
زمان پیامبر خدا حضـــرت ابراهیم)ع( 
تاکنـــون بیـــش از 5 هـــزار ســـال اســـت 
کـــه  اهمیت داشـــته، اما مقارن شـــدن 
شـــهادت حضـــرت امیـــر با ایـــن لیالی 
گرامـــی بـــر ارزش و گرانی این شـــب ها 
افزوده اســـت.« دکتر قائمـــی امیری با 
بیان این جمله ادامه داد: خوب اســـت 
از همین ارزش و اعتبار کمک بگیریم و 
در شب قدر سعی کنیم محبت خداوند 
را بـــه ســـمت خودمـــان جلـــب کنیم. 
خوشبختانه برای رســـیدن به این مهم 
هـــم می توانیم از موال علـــی)ع( کمک 
بگیریم کـــه در خطبـــه 86 نهج البالغه 
فرمودند »کســـی کـــه مدیر خود باشـــد 
محبـــوب خـــدا خواهد بـــود.« بر همین 
اســـاس کافـــی اســـت از فرصـــت مـــاه 
پربرکـــت رمضان اســـتفاده کنیـــم و در 
تمام ماه ها و روزهای سال مدیر گوش، 
زبان، شـــکم، قلم، قـــدم و همه اعمال 
و رفتارمان باشـــیم تا محبـــوب خداوند 

شویم.
»به تعبیر حضرت علـــی)ع( ظاهر 
شـــب قـــدر، شـــب نـــزول قـــرآن و بهتر 
از هـــزار ماه اســـت اما باطن این شـــب 
رســـیدن به حقیقت وجودی است و اگر 
هر انســـانی خودش را پیـــدا کند خدا را 
پیدا کرده اســـت. همان طور که در آیات 
آمده اســـت ما قرآن را به عربی بر شما 
نـــازل کردیم تا شـــما در آن تعقل کنید 
مادامی به هدف می رســـیم که از ظاهر 
عبور کنیم و به باطن برسیم. همچنین 
پاداش عمـــل را به کســـی می دهند که 
عملـــش ثبت شـــود و به نوعـــی عامل 
به عمـــل باشـــد. درواقع صـــرف اینکه 
یک فـــرد نماز بخواند پـــاداش نخواهد 
گرفت بلکـــه اگر نمـــاز خواندنش ثبت 
شـــود پاداش خواهد گرفـــت همانطور 
که اگر فردی شـــب قدر را زنده نگه دارد 
احیا گیرنده نخواهد بود بلکه اگر شـــب 
زنـــده داری اش ثبت شـــود احیاگیرنده 
بـــه حســـاب خواهـــد آمـــد بـــه همیـــن 
خاطر اســـت که حضرت امیـــر فرمود؛ 
چـــه بســـیار کســـانی کـــه روزه می گیرند 
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ë  ــتیم اما تفکر در شب ــ ــود نیس ــ ــب قدر خوانده و انجام می ش ــ منکر دعا و عبادت هایی که در ش
ــت؛ اینکه فکر کنیم تا به حال چه کرده ایم، در طول  ــ قدر است که از خواندن دعا ارزشمند تر اس
ــته، وضع حال و  ــ ــته ایم و به گذش ــ عمر خود چند کار خیر انجام داده ایم، قلب چند نفر را شکس

آینده مان فکر کنیم ؛بهترین راهکاری است که گره مشکالت و گرفتاری هایمان را در شب قدر خواهد گشود.

ë  آنچه در لیالی قدر اهمیت دارد، اثری اســـت کـــه در زندگی روزمره هر فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در
تعامل با خانواده، همسایه، دوســـت، همکار و البته در ارتباط مان با خداوند نمایان می شود زیرا همان طور که 

اشاره شد شب قدر صرفاً یک شب معنوی نیست و در امور مادی مان نیز مؤثر است.

نیم نگاه

موازین زندگی بخش

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6796
 یکشنبه   13 خرداد 1397

سال های سال است که در شب های قدر، ایران رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد. بواسطه 
ارزش و گرانسنگی این شب ها ایرانیان زیادی با خواندن دعا، نماز و مناجات های سفارش 
شده،          شب زنده داری می کنند، اما آنچه اهمیت باالتری دارد این است که معنای درست 
شب قدر را درک کنیم و بیشتر از آنکه به سراغ عبادت های مرسوم و ظاهری برویم، به مفهوم 
دعاهایی که می خوانیم و اعمالی که بجا می آوریم دقیق شویم. گفت و گوی گروه زندگی با 
علی قائمی امیری - دکترای علوم تربیتی و جامعه شناسی مذهبی از دانشگاه سوربن فرانسه 
– و حجت االسالم والمســـلمین محمود ریاضت- مدرس مباحث آموزش خانواده در 
زمینه تربیت دینی – معرف همین نگاه متفاوت به شب قدر است تا بواسطه کشف مفهوم 
درست این شب ارزشمند، زندگی پیش رویمان را رنگ و لعاب تازه ای بخشیم و قدرش را 

بدانیم.

سهیال نوری
روزنامه نگار

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

67
2396

8125
8975

2574
5621

5961
4258

95

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

72
258

8637
2316

5
9784

4615
798

246 7 4 2 9 3 5 1 8
3 2 5 7 8 1 4 9 6
8 1 9 4 6 5 2 3 7
2 5 3 1 4 8 7 6 9
7 4 8 9 5 6 1 2 3
1 9 6 3 2 7 8 5 4
4 6 2 8 1 9 3 7 5
5 3 1 6 7 4 9 8 2
9 8 7 5 3 2 6 4 1

62
897

843
891

7642
325

591
516

48

2842

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 یكبار دیده شود

یک شبه ره صدساله بپیماییم

ماه مبارک رمضان از ماه های خاص و 
سفارش شده است که مسلمانان هر ساله 
ــــت می آورند،  ــــق تجربه اش را به دس توفی
ــــت الهی لیالی قدر از اجر  اما در این ضیاف
ــد و در میان  ــ ــــی برخوردارن و ارزش بی مثال
ــــت و دومین شب ماه  ــه شب، بیس ــ این س
ــــث و روایات  ــه در احادی ــ ــــت ک رمضان اس
ــــب قدر بودن آن بیشتر مطرح  احتمال ش
شده است – شب های نوزدهم و بیست و 
ــتر مناسبی  ــ یکم ماه رمضان فرصت و بس
است برای درک بهتر و بیشتر شب بیست 
ــوم ماه مبارک رمضان - کما اینکه هر  ــ و س

شب، شب قدر است اگر قدر بدانیم.
محمود  ــلمین  ــ والمس حجت االسالم 
ــوزش  ــ آم ــــث  مباح ــــدرس  م ــت-  ــ ریاض
ــــت دینی – ضمن  ــواده در زمینه تربی ــ خان
ــــب های  بیان این جمالت در خصوص ش
ــد: آگاه باشیم که  ــ ــــمند قدر یادآور ش ارزش
ــای خاصی می افتد  ــ ــــب قدر اتفاق ه در ش
ــان ها این اتفاق ها  ــ که بنا بر روایات اگر انس
ــال آینده خودشان  ــ را دریابند، برای یک س
ــــم زده اند. در حقیقت این  بهترین ها را رق
ــال آینده  ــ ــــب برنامه ریزی یک س شب، ش
ــــت و اگرچه کل مقدرات  هر کدام از ما اس
ــــب قدر برنامه ریزی می شود  هستی در ش
ــان ها به  ــ ــال آینده انس ــ اما مقدرات یک س
ــتگی دارد از این رو بیشتر از  ــ ــــب بس این ش
ــــت پس  ــد، دنیایی اس ــ ــه معنوی باش ــ آنک
ــــت مراقب تأثیری که این شب ها  الزم اس
ــیم.  ــ ــان می گذارند باش ــ ــور دنیایی م ــ بر ام
نکته با اهمیت دیگر زنده نگه داشتن این 
ــــت البته باید توجه داشت که  ــــب ها اس ش
ــا را نه به معنای بیداری که به معنای  ــ احی
ــــم و در این  ــــدن مد نظر قرار دهی بیدار ش
ــــدن به این فکر کنیم که آینده مان  بیدار ش
ــورد، چراکه خودمان در  ــ چطور رقم می خ
برنامه ریزی یک ساله مان دخیل هستیم و 
با دعاهایمان می توانیم ره صد ساله را یک 

شبه طی کنیم.
به عقیده حجت االسالم و المسلمین 
ــــمند با سیصد و  ــــب ارزش ریاضت، این ش
ــال متفاوت  ــ ــــب دیگر س ــــصت و پنج ش ش
ــــت چراکه برخالف همه ایام که دست  اس
ــــت، در  ــــمان اس ــــمت آس اهل زمین به س
این شب دست های همه عوالم به سمت 
زمین گشوده می شود تا مقدراتی که برای 

فرد، خانواده، جامعه و دنیایش روی زمین 
برنامه ریزی می شوند به مالئک ابالغ و در 
ــــمان به سوی  ــال آینده، از آس ــ طول یک س
زمین نازل شوند از این رو باید این فرصت 
را غنیمت شمرد و هر کسی به اندازه سعه 
وجودی خودش مفهوم این شب گرانقدر 
ــور که هر فردی بنا بر  ــ را درک کند، همانط
ــد از پهنه بیکران یک  ــ توانایی اش می توان
اقیانوس بهره ببرد و آن کسی که غواصی 
ــــوس مروارید صید  ــد از عمق اقیان ــ می دان
ــــت در ظاهر متوقف  خواهد کرد. کافی اس
نشویم تا هر کسی بنا به ظرف وجودی اش 
از ظاهر به باطن برسد، همان طور که اهل 
ــــمندان، فرهیختگان  ــا، اندیش ــ بیت، علم
ــه آگاهی، معرفت  ــ ــــل ذوق با توجه ب و اه
ــر  ــ ــر و تدب ــ ــه تفک ــ ــان ب ــ ــناخت خودش ــ و ش

می پردازند.
ــرای علوم  ــ ــری- دکت ــ ــی قائمی امی ــ عل
از  ــــی  ــــی مذهب ــه شناس ــ ــــی و جامع تربیت
ــه –  در تکمیل این  ــ دانشگاه سوربن فرانس
مباحث با اشاره به اینکه در اسناد و روایات 
اسالمی برای ماه رمضان عناوین معینی از 
جمله شهر اهلل، شهر التوبه، شهر الصیام، 
شهر الضیافه و شهر الرحمه تعیین شده 
ــا، ماه  ــ ــــت: همه ماه ه ــار داش ــ ــــت، اظه اس
خداوند است اما اینکه ماه رمضان به طور 
اختصاصی ماه خداوند نامید شده به این 
دلیل است که این ماه، ماه قداست است، 
ــاجد متعددی  ــ ــور که از میان مس ــ همان ط
ــود دارد، بیت اهلل الحرام  ــ که در جهان وج
به دلیل قداستش خانه خدا معرفی شده 
ــه ماه ها  ــ ــــت که در هم ــــت. از این رو اس اس
ــرد، روزه گرفت، میهمان  ــ ــوان توبه ک ــ می ت
خدا بود و مورد رحمت خداوند قرار گرفت 
ــاه رمضان  ــ ــــن موهبت ها در م ــا همه ای ــ ام
لذت و اجر بیشتری خواهند داشت و شب 
ــاه درهای  ــ ــــب این م تا صبح و صبح تا ش
رحمت خداوند باز هستند و انسانی از این 
ــــت و از همه  ــد باز نخواهد گش ــ درگاه ناامی
اینها مهم تر آن است که وضع و سرنوشت 
یک ساله انسان ها در یکی از شب های این 

ماه گرامی مقدر خواهد شد.
از منظر این جامعه شناس دینی نکته 
ــدر مدنظر قرار  ــ ــــب ق مهمی که باید در ش
ــــتن شب  ــــت که زنده نگه داش داد این اس
ــه خواندن دعاهایی که معنای آنها  ــ قدر، ب

کارشناسان از نگاه متفاوت به شب قدر و غنیمت شمردن این فرصت طالیی می گویند

سوگل بهشتی
روزنامه نگار

سبک زندگی مجموعه ای از خواسته ها، توقعات، انتظارات، نگرش ها، باورها و 
الگوهای رفتاری اســـت که در هر طبقه اجتماعی متمایز از طبقات دیگر اجتماع 
بوده و با اشتراکاتی که ممکن است داشته باشد تعیین می شود. به همین دلیل 
است که سبک زندگی بیانگر شیوه ها، آداب و رسوم و مجموعه رفتارهایی است 

که گروهی از افراد را در یک مکان جمع و نسبت به افراد دیگر متمایز می کند.

ــــم قجاوند  ــتا دکتر کاظ ــ ــــن راس در همی
ــناس و مدرس دانشگاه یادآور  ــ جامعه ش
ــــبک زندگی الگوهایی جهانشمول  شد: س
است که قلمروهای جغرافیایی کوچکتری 
ــهر یا  ــ را در بر می گیرد کما اینکه در یک ش
حتی روستا هم ممکن است با سبک های 
ــویم که در سایه  ــ زندگی متفاوتی مواجه ش
ــراد و با  ــ ــر نحوه زندگی اف ــ ــــگ و تأمل ب درن
ــــاخص ها و پارامتر های  ــودن ش ــ لحاظ نم
مختلف می توان شواهدی از برتری طلبی 
ــــبک زندگی خاص  و موفقیت را در یک س

نسبت به الگوهای دیگر زندگی یافت.
ــــبک  ــوان مثال در مورد تغذیه س ــ به عن
زندگی گروهی از افراد که مسائل بهداشتی 
ــــک را رعایت می کنند ممکن  و فیزیولوژی
ــــبت به جوامعی که این مهم را  ــــت نس اس
ــد به عنوان یک  ــ مورد غفلت قرار می دهن
ــــت  مزیت درنظر بگیرند این در حالی اس
ــتن الگوهای  ــ ــه ایرانی ها از دیرباز به داش ــ ک
ــده آرامش  ــ ــــب و در برگیرن ــــی مناس زندگ
ــــوی دیگر در سبک  ــتند. از س ــ شهرت داش
زندگی ایرانی تالش، کوشش و کار به عنوان 

یکی از مؤلفه های اصلی زندگی و بویژه در 
ــته است  ــ میان مردان مورد تأکید قرار داش
ــــعه فرهنگ  ــــبب توس ــــن طرز تفکر س و ای
ــده بود در  ــ کار و تالش در میان ایرانی ها ش
ــا کار و  ــ ــــی از فرهنگ ه ــــی که در برخ صورت
ــاید مورد تأکید  ــ تالش آنچنان که باید و ش
ــــن در موضوع  ــــت. همچنی قرار نگرفته اس
ــــبک زندگی  ــالمندان س ــ رعایت احوال س
ــود را به حقوق  ــ ــــی همواره پایبندی خ ایران
ــــت لذا اهمیت  ــالمندان نشان داده اس ــ س
مطالعه سلسله مراتب و نحوه شکل گیری 
ــواالت ایرانیان از  ــ ــــبک زندگی در اح این س

اهمیت باالیی برخوردار است.
ــان از قدیم االیام مرد را به عنوان  ــ ایرانی
ــتون خانواده معرفی  ــ ــه گاه اصلی و س ــ تکی
ــرای  ــ ــــبت ب ــــن نس ــه همی ــ ــد و ب ــ می کردن
ــدران و مردان در خانواده احترام  ــ جایگاه پ
ــه ترکیبی زیبا  ــ ــه این معنا ک ــ ــــل بودند ب قائ
ــردان اعطا  ــ ــه م ــ ــــی ب ــارات و حقوق ــ از اختی
می شده است، همان طور که در مورد زنان 
ــیدگی، مراقبت  ــ هم ترکیبی از فرهنگ رس
ــرداری و فرزندپروری  ــ و مهارت های همس
ــــت. به گفته  ــورد تأکید قرار می گرفته اس ــ م
دکتر قجاوند این فاکتورهای قابل اهمیت 
ــــت که در دین مبین اسالم  ــائلی اس ــ از مس
ــاره شده است چراکه از نگاه  ــ نیز به آنها اش
و منظر دین، زندگی سالم در گرو توجه به 
ــــت که خوشبختی  رفتارها و آیین هایی اس
ــان را با توجه به نگاه معنوی و اخروی  ــ انس
ــــت که در  به دنبال دارد به همین خاطر اس
اسالم تأکید می شود هر فردی باید در طول 
روز به گونه ای معاشرت کند که نتیجه آن 
ــنودی  ــ ــتیابی به رضای خداوند و خش ــ دس
ــــالم  ــد. از منظر اس ــ ــــق تعالی باش ذات ح

ــر  ــ ــه ه ــ ــرد: اینک ــ ــان ک ــ ــه خاطرنش ــ نکت
ــته باشد تا برای  ــ ــانی فرصت داش ــ انس
ــد  ــ کن ــــی  چاره جوی ــــش  گرفتاری های
ــه نصیب او  ــ ــــت ک بهترین موهبتی اس
ــه باید  ــ ــــت ک ــد، از این رو اس ــ خواهد ش
ــــت و سوم ماه  ــــب بیس به حضور در ش
ــاه رمضان  ــ ــیم. م ــ رمضان مفتخر باش
ــــت،  ــــل و پیوند با خداوند اس ماه وص
ــد بریده اند، باید  ــ ــــی که از خداون آنهای
ــرای آنها ملجأ  ــ ــز خداوند ب ــ بدانند ج
ــه در  ــ ــر ک ــ ــه بهت ــ ــــت و چ ــــی نیس و پناه
ــتغفار کنند و به  ــ این شب گرانبها، اس
ترمیم و تحکیم رابطه خود با خداوند 

ــر دعا و  ــ ــــالوه بر این منک ــد. ع ــ بپردازن
ــــب قدر خوانده  عبادت هایی که در ش
ــتیم اما تفکر در  ــ و انجام می شود نیس
ــــدن دعا  ــــت که از خوان ــــب قدر اس ش
ــــت؛ اینکه فکر کنیم تا  ــــمند تر اس ارزش
ــــم، در طول عمر  ــه کرده ای ــ به حال چ
ــام داده ایم،  ــ ــد کار خیر انج ــ ــود چن ــ خ
ــته ایم و به  ــ ــر را شکس ــ ــد نف ــ ــــب چن قل
ــال و آینده مان فکر  ــ ــته، وضع ح ــ گذش
ــــت که گره  ــــم بهترین راهکاری اس کنی
ــان را در  ــ ــاری هایم ــ ــــکالت و گرفت مش

شب قدر خواهد گشود.
حجت االســـالم  راســـتا  همیـــن  در 

ریاضت هـــم تأکید داشـــت: از فضای 
عبادت های ظاهـــری فاصله بگیریم و 
با آنکه خواندن دعاهای جوشـــن کبیر، 
مجیـــر، افتتاح، قـــرآن بر ســـر گرفتن و 
نماز خواندن در این شـــب خوب است 
امـــا خوب تر آن اســـت که بـــه مفاهیم 
ایـــن اعمـــال دقـــت کنیـــم و مفهوم و 
منظور دعـــا، نماز، آیات و ســـوره هایی 
را که می خوانیـــم دریابیم. چنانچه در 
شـــب قدر بیندیشیم که برای یک سال 
آینده مـــان چطـــور برنامه ریـــزی کنیم 
نقش آفرینان خوبی در سرنوشت مان 

خواهیم بود.
آنچـــه در لیالی قـــدر اهمیت دارد، 
اثری اســـت کـــه در زندگـــی روزمره هر 
فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در 
تعامل با خانواده، همســـایه، دوست، 
همکار و البته در ارتباط مان با خداوند 
زیـــرا همان طـــور که  نمایان می شـــود 
اشـــاره شـــد شـــب قدر صرفاً یک شب 
معنوی نیست و در امور مادی مان نیز 

مؤثر است.
به گفته حجت االسالم والمسلمین 

ریاضت، نمونه عینی ارزشمند بودن 
ــــی  ــــب قدر را می توان به احوال کس ش
ــــب حاذقی  ــزد طبی ــ ــه ن ــ ــــبت داد ک نس
می رود و با اعتماد کامل هر نسخه ای 
ــد می پذیرد. در  ــ ــه برایش می پیچ ــ را ک
ــــب به درگاه بهترین بهترین ها  این ش
ــــت  رو می آوریم. خدایی که حنان اس
ــوم این صفت  ــ ــا و مفه ــ ــر به معن ــ و اگ
ــه  ــ ــه در ادعی ــ ک ــــددی  ــات متع ــ و صف
ــــب های قدر آمده است  منتسب به ش
ــه اگر قرار  ــ ــــم درمی یابیم ک ــه کنی ــ توج
ــد  ــ ــان خلیفه خداوند باش ــ ــــت انس اس
ــد  ــ ــات خداون ــ ــــد صف ــــن ، بای روی زمی
ــد و از  ــ ــدا کن ــ ــــق پی ــــودش تحق در وج
ــد وام بگیرد و در  ــ صفت حنان خداون
برخوردش با همسر، فرزند، همسایه، 
ارباب رجوع و سایرین رأفت و لطافت 
ــایر صفات خداوند  ــ به خرج دهد و س
ــده کند تا  ــ ــود خودش زن ــ ــز در وج ــ را نی
ــدر کالم و عملکرد  ــ ــــب ق ــــطه ش بواس
عاقالنه، منطقی و مستدل تری داشته 
ــر و خودبزرگ  ــ ــرور، تکب ــ ــد و از غ ــ باش

بینی به دور بماند.

روزه داری شـــان ثبت نمی شـــود.«  امـــا 
ریاضت  والمســـلمین  حجت االســـالم 
ایـــن جمالت را مطرح کـــرد تا بگوید: از 
پـــل ظاهر گذشـــتن و به باطن رســـیدن 
اســـت که منجر به دریافـــت پاداش در 
قبال اعمال مان خواهد شد. برای اینکه 
تأثیر این شب را در تمام طول سال مان 
احســـاس کنیم نیازمند تفکر، اندیشه و 
درک مفهوم و باطن اعمال شـــب قدر 
هســـتیم تا به این ترتیب از درک دنیای 
خـــوب بـــه درک آخرت خوب برســـیم 
همانگونه که در روایات هم می خوانیم 
برای مؤمنی که شـــب قدر را درک کند، 

دنیا و آخرت مساوی است.
ë فرصتی برای تفکر  

شـــب های  اســـناد  اســـاس  »بـــر 
نوزدهم، بیســـت و یکم و بیست و سوم 
مـــاه رمضـــان، شـــب های قـــدر نامیده 
می شـــوند، ایـــن در حالی اســـت که در 
احادیث و روایات تأکید بیشـــتر بر شب 
بیست و سوم این ماه است و متأسفانه 
شـــاهد آن هستیم که گاهی به این شب 
گرامـــی کمتـــر ارج نهـــاده می شـــود. از 
این رو الزم است مســـاجد، عبادتگاه ها 
و تکایـــا برای این شـــب ســـرمایه گذاری 
بیشتری به خرج دهند کما اینکه اگر در 
تقویم کشـــور هم بازنگری می شد و روز 
بیست و ســـوم ماه مبارک رمضان هم 
جزو تعطیالت رســـمی قرار می گرفت، 
فرصـــت گرامـــی داشـــتن این شـــب با 

فضیلت غنیمت شمرده می شد.«
ــان این  ــ ــــری با بی ــر قائمی امی ــ دکت

رضایت خداوند حاصل نمی گردد جز به 
ــه همه آن  ــ ــاذ روش صحیح زندگی ک ــ اتخ
ــأت گرفته از برنامه ریزی، تالش برای  ــ نش
معاش سالم و حالل، پرهیز از دروغگویی، 
ــران، رضایت  ــ ــــت آوردن دل دیگ ــه دس ــ ب
ــام گناهان و  ــ ــز از انج ــ ــردم، پرهی ــ خاطر م
ــــت که فرامین  ــتیابی به جامعه ای اس ــ دس
ــود. همچنین  ــ ــــی در آن بخوبی اجرا ش اله
ــتن آیین زندگی  ــ ــان به داش ــ همواره مؤمن
ــده اند و در زمینه آداب و  ــ ــالم تشویق ش ــ س
آیین غذا خوردن هم به پرهیز از اسراف و 
آشامیدن و خوردن به اندازه و مفید توجه 

شده است.
دکتـــر کاظـــم قجاونـــد با بیـــان اینکه 
در زمینه دیـــدار با اقوام و خویشـــاوندان 
فریضه صلـــه رحـــم را جاری نمـــوده تا 
از طریـــق آن افـــراد بتوانند بر احســـاس 
تنهایی خود غلبه و کمتر انزوا و افسردگی 
را تجربـــه کننـــد، توجـــه و وفـــاداری بـــه 
خانـــواده و فرزندان را نیـــز فریضه مهم 
دیگری دانســـت که در موازین اســـالمی 
مورد توجه قرار گرفته است و امروزه هم 
اندیشمندان در حوزه روانشناسی، غفلت 
از خانواده را به عنوان نکته مهم در ایجاد 
اختالالت روانشناســـی مطرح نموده اند، 
همان طـــور کـــه در ابعـــاد وســـیعی بـــه 
موضوع عبادت های جمعی و ســـالمت 
روح و روان افراد اشـــاره شده است. نکته 
مهمی که در دین اسالم هم به آن اشاره 
شـــده و ســـالمت افراد، در گـــرو عبادات 
بویژه عبادت های اجتماعی معرفی شده 
که همه این فاکتورها نشانه ای از توسعه 
مهارت ها، روابـــط اجتماعی و تعامالت 

اجتماعی به شمار می رود.

ــــب تفکر  ــــت، بلکه ش را درک نکنیم نیس
است و باید بیندیشیم از زمانی که به سن 
بلوغ و تمیز رسیدیم بواسطه غلبه نفس 
ــتباه ها و گناه هایی  ــ ــیطان بر ما چه اش ــ و ش
ــــت  ــــن فرص ــده ایم و در ای ــ ــــب ش را مرتک
بی مثال از خداوند بخواهیم به برکت ماه 
رمضان که ماه خوبان است ما را ببخشد و 
بهترین های ممکن را برایمان مقدر سازد.

ë قدر بدانیم
»برخـــی از افـــراد گمـــان می کننـــد 
به دلیـــل ضربـــت خـــوردن و شـــهادت 
حضرت علی)ع( اســـت کـــه نام قدر بر 
این شب ها نهاده شده است در صورتی 
کـــه چنین نیســـت و شـــب های قـــدر از 
زمان پیامبر خدا حضـــرت ابراهیم)ع( 
تاکنـــون بیـــش از 5 هـــزار ســـال اســـت 
کـــه  اهمیت داشـــته، اما مقارن شـــدن 
شـــهادت حضـــرت امیـــر با ایـــن لیالی 
گرامـــی بـــر ارزش و گرانی این شـــب ها 
افزوده اســـت.« دکتر قائمـــی امیری با 
بیان این جمله ادامه داد: خوب اســـت 
از همین ارزش و اعتبار کمک بگیریم و 
در شب قدر سعی کنیم محبت خداوند 
را بـــه ســـمت خودمـــان جلـــب کنیم. 
خوشبختانه برای رســـیدن به این مهم 
هـــم می توانیم از موال علـــی)ع( کمک 
بگیریم کـــه در خطبـــه 86 نهج البالغه 
فرمودند »کســـی کـــه مدیر خود باشـــد 
محبـــوب خـــدا خواهد بـــود.« بر همین 
اســـاس کافـــی اســـت از فرصـــت مـــاه 
پربرکـــت رمضان اســـتفاده کنیـــم و در 
تمام ماه ها و روزهای سال مدیر گوش، 
زبان، شـــکم، قلم، قـــدم و همه اعمال 
و رفتارمان باشـــیم تا محبـــوب خداوند 

شویم.
»به تعبیر حضرت علـــی)ع( ظاهر 
شـــب قـــدر، شـــب نـــزول قـــرآن و بهتر 
از هـــزار ماه اســـت اما باطن این شـــب 
رســـیدن به حقیقت وجودی است و اگر 
هر انســـانی خودش را پیـــدا کند خدا را 
پیدا کرده اســـت. همان طور که در آیات 
آمده اســـت ما قرآن را به عربی بر شما 
نـــازل کردیم تا شـــما در آن تعقل کنید 
مادامی به هدف می رســـیم که از ظاهر 
عبور کنیم و به باطن برسیم. همچنین 
پاداش عمـــل را به کســـی می دهند که 
عملـــش ثبت شـــود و به نوعـــی عامل 
به عمـــل باشـــد. درواقع صـــرف اینکه 
یک فـــرد نماز بخواند پـــاداش نخواهد 
گرفت بلکـــه اگر نمـــاز خواندنش ثبت 
شـــود پاداش خواهد گرفـــت همانطور 
که اگر فردی شـــب قدر را زنده نگه دارد 
احیا گیرنده نخواهد بود بلکه اگر شـــب 
زنـــده داری اش ثبت شـــود احیاگیرنده 
بـــه حســـاب خواهـــد آمـــد بـــه همیـــن 
خاطر اســـت که حضرت امیـــر فرمود؛ 
چـــه بســـیار کســـانی کـــه روزه می گیرند 
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ë  ــتیم اما تفکر در شب ــ ــود نیس ــ ــب قدر خوانده و انجام می ش ــ منکر دعا و عبادت هایی که در ش
ــت؛ اینکه فکر کنیم تا به حال چه کرده ایم، در طول  ــ قدر است که از خواندن دعا ارزشمند تر اس
ــته، وضع حال و  ــ ــته ایم و به گذش ــ عمر خود چند کار خیر انجام داده ایم، قلب چند نفر را شکس

آینده مان فکر کنیم ؛بهترین راهکاری است که گره مشکالت و گرفتاری هایمان را در شب قدر خواهد گشود.

ë  آنچه در لیالی قدر اهمیت دارد، اثری اســـت کـــه در زندگی روزمره هر فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در
تعامل با خانواده، همسایه، دوســـت، همکار و البته در ارتباط مان با خداوند نمایان می شود زیرا همان طور که 

اشاره شد شب قدر صرفاً یک شب معنوی نیست و در امور مادی مان نیز مؤثر است.

نیم نگاه

موازین زندگی بخش

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6796
 یکشنبه   13 خرداد 1397

سال های سال است که در شب های قدر، ایران رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد. بواسطه 
ارزش و گرانسنگی این شب ها ایرانیان زیادی با خواندن دعا، نماز و مناجات های سفارش 
شده،          شب زنده داری می کنند، اما آنچه اهمیت باالتری دارد این است که معنای درست 
شب قدر را درک کنیم و بیشتر از آنکه به سراغ عبادت های مرسوم و ظاهری برویم، به مفهوم 
دعاهایی که می خوانیم و اعمالی که بجا می آوریم دقیق شویم. گفت و گوی گروه زندگی با 
علی قائمی امیری - دکترای علوم تربیتی و جامعه شناسی مذهبی از دانشگاه سوربن فرانسه 
– و حجت االسالم والمســـلمین محمود ریاضت- مدرس مباحث آموزش خانواده در 
زمینه تربیت دینی – معرف همین نگاه متفاوت به شب قدر است تا بواسطه کشف مفهوم 
درست این شب ارزشمند، زندگی پیش رویمان را رنگ و لعاب تازه ای بخشیم و قدرش را 

بدانیم.

سهیال نوری
روزنامه نگار
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 جــــدول 
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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 یكبار دیده شود

یک شبه ره صدساله بپیماییم

ماه مبارک رمضان از ماه های خاص و 
سفارش شده است که مسلمانان هر ساله 
ــــت می آورند،  ــــق تجربه اش را به دس توفی
ــــت الهی لیالی قدر از اجر  اما در این ضیاف
ــد و در میان  ــ ــــی برخوردارن و ارزش بی مثال
ــــت و دومین شب ماه  ــه شب، بیس ــ این س
ــــث و روایات  ــه در احادی ــ ــــت ک رمضان اس
ــــب قدر بودن آن بیشتر مطرح  احتمال ش
شده است – شب های نوزدهم و بیست و 
ــتر مناسبی  ــ یکم ماه رمضان فرصت و بس
است برای درک بهتر و بیشتر شب بیست 
ــوم ماه مبارک رمضان - کما اینکه هر  ــ و س

شب، شب قدر است اگر قدر بدانیم.
محمود  ــلمین  ــ والمس حجت االسالم 
ــوزش  ــ آم ــــث  مباح ــــدرس  م ــت-  ــ ریاض
ــــت دینی – ضمن  ــواده در زمینه تربی ــ خان
ــــب های  بیان این جمالت در خصوص ش
ــد: آگاه باشیم که  ــ ــــمند قدر یادآور ش ارزش
ــای خاصی می افتد  ــ ــــب قدر اتفاق ه در ش
ــان ها این اتفاق ها  ــ که بنا بر روایات اگر انس
ــال آینده خودشان  ــ را دریابند، برای یک س
ــــم زده اند. در حقیقت این  بهترین ها را رق
ــال آینده  ــ ــــب برنامه ریزی یک س شب، ش
ــــت و اگرچه کل مقدرات  هر کدام از ما اس
ــــب قدر برنامه ریزی می شود  هستی در ش
ــان ها به  ــ ــال آینده انس ــ اما مقدرات یک س
ــتگی دارد از این رو بیشتر از  ــ ــــب بس این ش
ــــت پس  ــد، دنیایی اس ــ ــه معنوی باش ــ آنک
ــــت مراقب تأثیری که این شب ها  الزم اس
ــیم.  ــ ــان می گذارند باش ــ ــور دنیایی م ــ بر ام
نکته با اهمیت دیگر زنده نگه داشتن این 
ــــت البته باید توجه داشت که  ــــب ها اس ش
ــا را نه به معنای بیداری که به معنای  ــ احی
ــــم و در این  ــــدن مد نظر قرار دهی بیدار ش
ــــدن به این فکر کنیم که آینده مان  بیدار ش
ــورد، چراکه خودمان در  ــ چطور رقم می خ
برنامه ریزی یک ساله مان دخیل هستیم و 
با دعاهایمان می توانیم ره صد ساله را یک 

شبه طی کنیم.
به عقیده حجت االسالم و المسلمین 
ــــمند با سیصد و  ــــب ارزش ریاضت، این ش
ــال متفاوت  ــ ــــب دیگر س ــــصت و پنج ش ش
ــــت چراکه برخالف همه ایام که دست  اس
ــــت، در  ــــمان اس ــــمت آس اهل زمین به س
این شب دست های همه عوالم به سمت 
زمین گشوده می شود تا مقدراتی که برای 

فرد، خانواده، جامعه و دنیایش روی زمین 
برنامه ریزی می شوند به مالئک ابالغ و در 
ــــمان به سوی  ــال آینده، از آس ــ طول یک س
زمین نازل شوند از این رو باید این فرصت 
را غنیمت شمرد و هر کسی به اندازه سعه 
وجودی خودش مفهوم این شب گرانقدر 
ــور که هر فردی بنا بر  ــ را درک کند، همانط
ــد از پهنه بیکران یک  ــ توانایی اش می توان
اقیانوس بهره ببرد و آن کسی که غواصی 
ــــوس مروارید صید  ــد از عمق اقیان ــ می دان
ــــت در ظاهر متوقف  خواهد کرد. کافی اس
نشویم تا هر کسی بنا به ظرف وجودی اش 
از ظاهر به باطن برسد، همان طور که اهل 
ــــمندان، فرهیختگان  ــا، اندیش ــ بیت، علم
ــه آگاهی، معرفت  ــ ــــل ذوق با توجه ب و اه
ــر  ــ ــر و تدب ــ ــه تفک ــ ــان ب ــ ــناخت خودش ــ و ش

می پردازند.
ــرای علوم  ــ ــری- دکت ــ ــی قائمی امی ــ عل
از  ــــی  ــــی مذهب ــه شناس ــ ــــی و جامع تربیت
ــه –  در تکمیل این  ــ دانشگاه سوربن فرانس
مباحث با اشاره به اینکه در اسناد و روایات 
اسالمی برای ماه رمضان عناوین معینی از 
جمله شهر اهلل، شهر التوبه، شهر الصیام، 
شهر الضیافه و شهر الرحمه تعیین شده 
ــا، ماه  ــ ــــت: همه ماه ه ــار داش ــ ــــت، اظه اس
خداوند است اما اینکه ماه رمضان به طور 
اختصاصی ماه خداوند نامید شده به این 
دلیل است که این ماه، ماه قداست است، 
ــاجد متعددی  ــ ــور که از میان مس ــ همان ط
ــود دارد، بیت اهلل الحرام  ــ که در جهان وج
به دلیل قداستش خانه خدا معرفی شده 
ــه ماه ها  ــ ــــت که در هم ــــت. از این رو اس اس
ــرد، روزه گرفت، میهمان  ــ ــوان توبه ک ــ می ت
خدا بود و مورد رحمت خداوند قرار گرفت 
ــاه رمضان  ــ ــــن موهبت ها در م ــا همه ای ــ ام
لذت و اجر بیشتری خواهند داشت و شب 
ــاه درهای  ــ ــــب این م تا صبح و صبح تا ش
رحمت خداوند باز هستند و انسانی از این 
ــــت و از همه  ــد باز نخواهد گش ــ درگاه ناامی
اینها مهم تر آن است که وضع و سرنوشت 
یک ساله انسان ها در یکی از شب های این 

ماه گرامی مقدر خواهد شد.
از منظر این جامعه شناس دینی نکته 
ــدر مدنظر قرار  ــ ــــب ق مهمی که باید در ش
ــــتن شب  ــــت که زنده نگه داش داد این اس
ــه خواندن دعاهایی که معنای آنها  ــ قدر، ب

کارشناسان از نگاه متفاوت به شب قدر و غنیمت شمردن این فرصت طالیی می گویند

سوگل بهشتی
روزنامه نگار

سبک زندگی مجموعه ای از خواسته ها، توقعات، انتظارات، نگرش ها، باورها و 
الگوهای رفتاری اســـت که در هر طبقه اجتماعی متمایز از طبقات دیگر اجتماع 
بوده و با اشتراکاتی که ممکن است داشته باشد تعیین می شود. به همین دلیل 
است که سبک زندگی بیانگر شیوه ها، آداب و رسوم و مجموعه رفتارهایی است 

که گروهی از افراد را در یک مکان جمع و نسبت به افراد دیگر متمایز می کند.

ــــم قجاوند  ــتا دکتر کاظ ــ ــــن راس در همی
ــناس و مدرس دانشگاه یادآور  ــ جامعه ش
ــــبک زندگی الگوهایی جهانشمول  شد: س
است که قلمروهای جغرافیایی کوچکتری 
ــهر یا  ــ را در بر می گیرد کما اینکه در یک ش
حتی روستا هم ممکن است با سبک های 
ــویم که در سایه  ــ زندگی متفاوتی مواجه ش
ــراد و با  ــ ــر نحوه زندگی اف ــ ــــگ و تأمل ب درن
ــــاخص ها و پارامتر های  ــودن ش ــ لحاظ نم
مختلف می توان شواهدی از برتری طلبی 
ــــبک زندگی خاص  و موفقیت را در یک س

نسبت به الگوهای دیگر زندگی یافت.
ــــبک  ــوان مثال در مورد تغذیه س ــ به عن
زندگی گروهی از افراد که مسائل بهداشتی 
ــــک را رعایت می کنند ممکن  و فیزیولوژی
ــــبت به جوامعی که این مهم را  ــــت نس اس
ــد به عنوان یک  ــ مورد غفلت قرار می دهن
ــــت  مزیت درنظر بگیرند این در حالی اس
ــتن الگوهای  ــ ــه ایرانی ها از دیرباز به داش ــ ک
ــده آرامش  ــ ــــب و در برگیرن ــــی مناس زندگ
ــــوی دیگر در سبک  ــتند. از س ــ شهرت داش
زندگی ایرانی تالش، کوشش و کار به عنوان 

یکی از مؤلفه های اصلی زندگی و بویژه در 
ــته است  ــ میان مردان مورد تأکید قرار داش
ــــعه فرهنگ  ــــبب توس ــــن طرز تفکر س و ای
ــده بود در  ــ کار و تالش در میان ایرانی ها ش
ــا کار و  ــ ــــی از فرهنگ ه ــــی که در برخ صورت
ــاید مورد تأکید  ــ تالش آنچنان که باید و ش
ــــن در موضوع  ــــت. همچنی قرار نگرفته اس
ــــبک زندگی  ــالمندان س ــ رعایت احوال س
ــود را به حقوق  ــ ــــی همواره پایبندی خ ایران
ــــت لذا اهمیت  ــالمندان نشان داده اس ــ س
مطالعه سلسله مراتب و نحوه شکل گیری 
ــواالت ایرانیان از  ــ ــــبک زندگی در اح این س

اهمیت باالیی برخوردار است.
ــان از قدیم االیام مرد را به عنوان  ــ ایرانی
ــتون خانواده معرفی  ــ ــه گاه اصلی و س ــ تکی
ــرای  ــ ــــبت ب ــــن نس ــه همی ــ ــد و ب ــ می کردن
ــدران و مردان در خانواده احترام  ــ جایگاه پ
ــه ترکیبی زیبا  ــ ــه این معنا ک ــ ــــل بودند ب قائ
ــردان اعطا  ــ ــه م ــ ــــی ب ــارات و حقوق ــ از اختی
می شده است، همان طور که در مورد زنان 
ــیدگی، مراقبت  ــ هم ترکیبی از فرهنگ رس
ــرداری و فرزندپروری  ــ و مهارت های همس
ــــت. به گفته  ــورد تأکید قرار می گرفته اس ــ م
دکتر قجاوند این فاکتورهای قابل اهمیت 
ــــت که در دین مبین اسالم  ــائلی اس ــ از مس
ــاره شده است چراکه از نگاه  ــ نیز به آنها اش
و منظر دین، زندگی سالم در گرو توجه به 
ــــت که خوشبختی  رفتارها و آیین هایی اس
ــان را با توجه به نگاه معنوی و اخروی  ــ انس
ــــت که در  به دنبال دارد به همین خاطر اس
اسالم تأکید می شود هر فردی باید در طول 
روز به گونه ای معاشرت کند که نتیجه آن 
ــنودی  ــ ــتیابی به رضای خداوند و خش ــ دس
ــــالم  ــد. از منظر اس ــ ــــق تعالی باش ذات ح

ــر  ــ ــه ه ــ ــرد: اینک ــ ــان ک ــ ــه خاطرنش ــ نکت
ــته باشد تا برای  ــ ــانی فرصت داش ــ انس
ــد  ــ کن ــــی  چاره جوی ــــش  گرفتاری های
ــه نصیب او  ــ ــــت ک بهترین موهبتی اس
ــه باید  ــ ــــت ک ــد، از این رو اس ــ خواهد ش
ــــت و سوم ماه  ــــب بیس به حضور در ش
ــاه رمضان  ــ ــیم. م ــ رمضان مفتخر باش
ــــت،  ــــل و پیوند با خداوند اس ماه وص
ــد بریده اند، باید  ــ ــــی که از خداون آنهای
ــرای آنها ملجأ  ــ ــز خداوند ب ــ بدانند ج
ــه در  ــ ــر ک ــ ــه بهت ــ ــــت و چ ــــی نیس و پناه
ــتغفار کنند و به  ــ این شب گرانبها، اس
ترمیم و تحکیم رابطه خود با خداوند 

ــر دعا و  ــ ــــالوه بر این منک ــد. ع ــ بپردازن
ــــب قدر خوانده  عبادت هایی که در ش
ــتیم اما تفکر در  ــ و انجام می شود نیس
ــــدن دعا  ــــت که از خوان ــــب قدر اس ش
ــــت؛ اینکه فکر کنیم تا  ــــمند تر اس ارزش
ــــم، در طول عمر  ــه کرده ای ــ به حال چ
ــام داده ایم،  ــ ــد کار خیر انج ــ ــود چن ــ خ
ــته ایم و به  ــ ــر را شکس ــ ــد نف ــ ــــب چن قل
ــال و آینده مان فکر  ــ ــته، وضع ح ــ گذش
ــــت که گره  ــــم بهترین راهکاری اس کنی
ــان را در  ــ ــاری هایم ــ ــــکالت و گرفت مش

شب قدر خواهد گشود.
حجت االســـالم  راســـتا  همیـــن  در 

ریاضت هـــم تأکید داشـــت: از فضای 
عبادت های ظاهـــری فاصله بگیریم و 
با آنکه خواندن دعاهای جوشـــن کبیر، 
مجیـــر، افتتاح، قـــرآن بر ســـر گرفتن و 
نماز خواندن در این شـــب خوب است 
امـــا خوب تر آن اســـت که بـــه مفاهیم 
ایـــن اعمـــال دقـــت کنیـــم و مفهوم و 
منظور دعـــا، نماز، آیات و ســـوره هایی 
را که می خوانیـــم دریابیم. چنانچه در 
شـــب قدر بیندیشیم که برای یک سال 
آینده مـــان چطـــور برنامه ریـــزی کنیم 
نقش آفرینان خوبی در سرنوشت مان 

خواهیم بود.
آنچـــه در لیالی قـــدر اهمیت دارد، 
اثری اســـت کـــه در زندگـــی روزمره هر 
فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در 
تعامل با خانواده، همســـایه، دوست، 
همکار و البته در ارتباط مان با خداوند 
زیـــرا همان طـــور که  نمایان می شـــود 
اشـــاره شـــد شـــب قدر صرفاً یک شب 
معنوی نیست و در امور مادی مان نیز 

مؤثر است.
به گفته حجت االسالم والمسلمین 

ریاضت، نمونه عینی ارزشمند بودن 
ــــی  ــــب قدر را می توان به احوال کس ش
ــــب حاذقی  ــزد طبی ــ ــه ن ــ ــــبت داد ک نس
می رود و با اعتماد کامل هر نسخه ای 
ــد می پذیرد. در  ــ ــه برایش می پیچ ــ را ک
ــــب به درگاه بهترین بهترین ها  این ش
ــــت  رو می آوریم. خدایی که حنان اس
ــوم این صفت  ــ ــا و مفه ــ ــر به معن ــ و اگ
ــه  ــ ــه در ادعی ــ ک ــــددی  ــات متع ــ و صف
ــــب های قدر آمده است  منتسب به ش
ــه اگر قرار  ــ ــــم درمی یابیم ک ــه کنی ــ توج
ــد  ــ ــان خلیفه خداوند باش ــ ــــت انس اس
ــد  ــ ــات خداون ــ ــــد صف ــــن ، بای روی زمی
ــد و از  ــ ــدا کن ــ ــــق پی ــــودش تحق در وج
ــد وام بگیرد و در  ــ صفت حنان خداون
برخوردش با همسر، فرزند، همسایه، 
ارباب رجوع و سایرین رأفت و لطافت 
ــایر صفات خداوند  ــ به خرج دهد و س
ــده کند تا  ــ ــود خودش زن ــ ــز در وج ــ را نی
ــدر کالم و عملکرد  ــ ــــب ق ــــطه ش بواس
عاقالنه، منطقی و مستدل تری داشته 
ــر و خودبزرگ  ــ ــرور، تکب ــ ــد و از غ ــ باش

بینی به دور بماند.

روزه داری شـــان ثبت نمی شـــود.«  امـــا 
ریاضت  والمســـلمین  حجت االســـالم 
ایـــن جمالت را مطرح کـــرد تا بگوید: از 
پـــل ظاهر گذشـــتن و به باطن رســـیدن 
اســـت که منجر به دریافـــت پاداش در 
قبال اعمال مان خواهد شد. برای اینکه 
تأثیر این شب را در تمام طول سال مان 
احســـاس کنیم نیازمند تفکر، اندیشه و 
درک مفهوم و باطن اعمال شـــب قدر 
هســـتیم تا به این ترتیب از درک دنیای 
خـــوب بـــه درک آخرت خوب برســـیم 
همانگونه که در روایات هم می خوانیم 
برای مؤمنی که شـــب قدر را درک کند، 

دنیا و آخرت مساوی است.
ë فرصتی برای تفکر  

شـــب های  اســـناد  اســـاس  »بـــر 
نوزدهم، بیســـت و یکم و بیست و سوم 
مـــاه رمضـــان، شـــب های قـــدر نامیده 
می شـــوند، ایـــن در حالی اســـت که در 
احادیث و روایات تأکید بیشـــتر بر شب 
بیست و سوم این ماه است و متأسفانه 
شـــاهد آن هستیم که گاهی به این شب 
گرامـــی کمتـــر ارج نهـــاده می شـــود. از 
این رو الزم است مســـاجد، عبادتگاه ها 
و تکایـــا برای این شـــب ســـرمایه گذاری 
بیشتری به خرج دهند کما اینکه اگر در 
تقویم کشـــور هم بازنگری می شد و روز 
بیست و ســـوم ماه مبارک رمضان هم 
جزو تعطیالت رســـمی قرار می گرفت، 
فرصـــت گرامـــی داشـــتن این شـــب با 

فضیلت غنیمت شمرده می شد.«
ــان این  ــ ــــری با بی ــر قائمی امی ــ دکت

رضایت خداوند حاصل نمی گردد جز به 
ــه همه آن  ــ ــاذ روش صحیح زندگی ک ــ اتخ
ــأت گرفته از برنامه ریزی، تالش برای  ــ نش
معاش سالم و حالل، پرهیز از دروغگویی، 
ــران، رضایت  ــ ــــت آوردن دل دیگ ــه دس ــ ب
ــام گناهان و  ــ ــز از انج ــ ــردم، پرهی ــ خاطر م
ــــت که فرامین  ــتیابی به جامعه ای اس ــ دس
ــود. همچنین  ــ ــــی در آن بخوبی اجرا ش اله
ــتن آیین زندگی  ــ ــان به داش ــ همواره مؤمن
ــده اند و در زمینه آداب و  ــ ــالم تشویق ش ــ س
آیین غذا خوردن هم به پرهیز از اسراف و 
آشامیدن و خوردن به اندازه و مفید توجه 

شده است.
دکتـــر کاظـــم قجاونـــد با بیـــان اینکه 
در زمینه دیـــدار با اقوام و خویشـــاوندان 
فریضه صلـــه رحـــم را جاری نمـــوده تا 
از طریـــق آن افـــراد بتوانند بر احســـاس 
تنهایی خود غلبه و کمتر انزوا و افسردگی 
را تجربـــه کننـــد، توجـــه و وفـــاداری بـــه 
خانـــواده و فرزندان را نیـــز فریضه مهم 
دیگری دانســـت که در موازین اســـالمی 
مورد توجه قرار گرفته است و امروزه هم 
اندیشمندان در حوزه روانشناسی، غفلت 
از خانواده را به عنوان نکته مهم در ایجاد 
اختالالت روانشناســـی مطرح نموده اند، 
همان طـــور کـــه در ابعـــاد وســـیعی بـــه 
موضوع عبادت های جمعی و ســـالمت 
روح و روان افراد اشـــاره شده است. نکته 
مهمی که در دین اسالم هم به آن اشاره 
شـــده و ســـالمت افراد، در گـــرو عبادات 
بویژه عبادت های اجتماعی معرفی شده 
که همه این فاکتورها نشانه ای از توسعه 
مهارت ها، روابـــط اجتماعی و تعامالت 

اجتماعی به شمار می رود.

ــــب تفکر  ــــت، بلکه ش را درک نکنیم نیس
است و باید بیندیشیم از زمانی که به سن 
بلوغ و تمیز رسیدیم بواسطه غلبه نفس 
ــتباه ها و گناه هایی  ــ ــیطان بر ما چه اش ــ و ش
ــــت  ــــن فرص ــده ایم و در ای ــ ــــب ش را مرتک
بی مثال از خداوند بخواهیم به برکت ماه 
رمضان که ماه خوبان است ما را ببخشد و 
بهترین های ممکن را برایمان مقدر سازد.

ë قدر بدانیم
»برخـــی از افـــراد گمـــان می کننـــد 
به دلیـــل ضربـــت خـــوردن و شـــهادت 
حضرت علی)ع( اســـت کـــه نام قدر بر 
این شب ها نهاده شده است در صورتی 
کـــه چنین نیســـت و شـــب های قـــدر از 
زمان پیامبر خدا حضـــرت ابراهیم)ع( 
تاکنـــون بیـــش از 5 هـــزار ســـال اســـت 
کـــه  اهمیت داشـــته، اما مقارن شـــدن 
شـــهادت حضـــرت امیـــر با ایـــن لیالی 
گرامـــی بـــر ارزش و گرانی این شـــب ها 
افزوده اســـت.« دکتر قائمـــی امیری با 
بیان این جمله ادامه داد: خوب اســـت 
از همین ارزش و اعتبار کمک بگیریم و 
در شب قدر سعی کنیم محبت خداوند 
را بـــه ســـمت خودمـــان جلـــب کنیم. 
خوشبختانه برای رســـیدن به این مهم 
هـــم می توانیم از موال علـــی)ع( کمک 
بگیریم کـــه در خطبـــه 86 نهج البالغه 
فرمودند »کســـی کـــه مدیر خود باشـــد 
محبـــوب خـــدا خواهد بـــود.« بر همین 
اســـاس کافـــی اســـت از فرصـــت مـــاه 
پربرکـــت رمضان اســـتفاده کنیـــم و در 
تمام ماه ها و روزهای سال مدیر گوش، 
زبان، شـــکم، قلم، قـــدم و همه اعمال 
و رفتارمان باشـــیم تا محبـــوب خداوند 

شویم.
»به تعبیر حضرت علـــی)ع( ظاهر 
شـــب قـــدر، شـــب نـــزول قـــرآن و بهتر 
از هـــزار ماه اســـت اما باطن این شـــب 
رســـیدن به حقیقت وجودی است و اگر 
هر انســـانی خودش را پیـــدا کند خدا را 
پیدا کرده اســـت. همان طور که در آیات 
آمده اســـت ما قرآن را به عربی بر شما 
نـــازل کردیم تا شـــما در آن تعقل کنید 
مادامی به هدف می رســـیم که از ظاهر 
عبور کنیم و به باطن برسیم. همچنین 
پاداش عمـــل را به کســـی می دهند که 
عملـــش ثبت شـــود و به نوعـــی عامل 
به عمـــل باشـــد. درواقع صـــرف اینکه 
یک فـــرد نماز بخواند پـــاداش نخواهد 
گرفت بلکـــه اگر نمـــاز خواندنش ثبت 
شـــود پاداش خواهد گرفـــت همانطور 
که اگر فردی شـــب قدر را زنده نگه دارد 
احیا گیرنده نخواهد بود بلکه اگر شـــب 
زنـــده داری اش ثبت شـــود احیاگیرنده 
بـــه حســـاب خواهـــد آمـــد بـــه همیـــن 
خاطر اســـت که حضرت امیـــر فرمود؛ 
چـــه بســـیار کســـانی کـــه روزه می گیرند 

ان
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خوابگاه دانشجويان دانشگاه تعطيل شد
خوابگاههاي دانشـــجويان دانشگاه تهران در 
اميرآباد بدنبال اغتشاشات سه شنبه شب و پنجشنبه 
صبح تعطيل شـــد و امروز از ورود دانشجويان به 

خوابگاهها جلوگيري بعمل آمد.
در پي اغتشاشـــات اخير و خرابيهايي كه در 
خوابگاههاي دانشـــجويان دانشگاه تهران بوجود 
آمد پنجشنبه مجددا عده اي از دانشجويان دست به 
تظاهرات زدند و بداخل خوابگاه هاي 11ـ16 و 17 
پسران ريختند و مامورين گارد دانشگاه وارد عمل 
شدند، دانشجويان براي مقابله با مامورين از آجر، 

آهن پاره استفاده كردند.
شايعه تظاهرات اين هفته نبايد موجب نگراني شود

آقاي جمشـــيد آموزگار نخست وزير و دبير 
كل حزب رستاخيز در پايان جلسه با قائم مقام ها و 

معاونان در جمع خبرنگاران حضور يافت.
آقاي آموزگار در مورد تظاهراتي كه شايع است 
در آينده صورت گيرد گفت باين شـــايعات اصال 
نبايد توجهي بشـــود قاطبه مردم، اكثريت نزديك 
باتفاق مردم ميل دارند كه دنبال كسب و كار و پيشه 
خودشان باشند به يك پيشه وري كه مغازه او را بزور 
تهديد و ارعاب ميبندند ظلم ميشود چون او راضي 
نيســـت براي اينكه روزي كه مغازه او بسته ميشود 
500 تا 2000 تومان از كسب خود عقب ميماند اين 
شخص بايد درآمد داشته باشد تا بتواند زندگي خود 

را اداره كند.
سئوال از دولت 

درباره قطع حقوق استادان دانشگاه آريامهر
نماينده «فسا» در جلسه 5شنبه مجلس شوراي 

ملي سئوالي باين شرح تقديم كرد:
چون در جرائد صبح و عصر دوشنبه 8 خردادماه 
جاري پايتخت خبري انتشار يافته كه حقوق استادان 
دانشـــگاه آريامهر قطع گرديده و اين امر موجب 
ناراحتي و عدم رضايت اساتيد دانشگاه مذكور كه 
از تحصيلكردگان ممتاز و برجسته كشورند فراهم 
ساخته و اساســـا با تهديد و فشار نمي توان محيط 
مســـاعد و اطمينان بخشي را در دانشگاهها بوجود 
آورد و هدف دولت بايد در اينمورد معطوف با التيام 
بخشـــيدن وضع ناآرام فعلي و توجه بخواسته ها و 
درددل هاي منطقي و اصولي استاد و دانشجو باشد نه 

تشديد آن و ...
ميليون ها ريال روي تيم ايران شرط بندي شد

آغاز مســـابقات فوتبال جام جهاني آرژانتين، 
در ايران نيز مانند ديگر كشـــورهاي جهان بازتاب 

فوق العاده اي داشت.
در تهران همهـ  اگر چه با ترديدـ  تيم ملي ايران 
را در برابر هلند پيروز ميدانند، از يكصد تلفني كه تا 
ظهر امروز به افراد مختلف زده ايم و نظرشان را جويا 
شده ايم، هشتاد پاسخ به سود ايران و بقيه مساوي و 
باخت ايران بوده است، اما صاحبنظران، پيش بيني هاي 
متفاوتي دارند، بازار شرط بندي امروز به اوج رسيد، 
آنها كه روي تيم ايران تعصب دارند، روي برد ايران 
شرط بندي كرده اند،  ولي شرط بندي هاي حرفه اي، 
فقط مخالف نظر يكديگر شرط مي بندند. ميليونها 
تومان در سراسر كشور روي نتيجه مسابقه ايران و 

هلند شرط بندي شده است.
توپچي هاي ايران هم قسم شدند

ارنست هاپل، مربي تيم ملي هلند، اظهار عقيده 
كرد كه توپچي   هـــاي او، دروازه ايران را به توپ 
خواهند بست، تا معدل گل بهتري را از حاال بدست 

آورند.
اغلب بچه ها، ميگويند، مـــا آبروي تيم ملي 
را حفـــظ خواهيم كرد و اگر هم بـــازي را ببازيم، 

سرافرازانه مي بازيم...
توپچي هاي ايران براي تحقق چنين مقصودي، 
هم قسم شده اند. علي پروين كاپيتن و حسن روشن 
مهاجم ايران، در گفتگويي كه با يكي از روزنامه هاي 
آرژانتيني داشتند، بي آنكه از پيروزي يا شكست ايران، 
چيزي بصراحت بگويند، گفتند: «تيم ايران، فقط براي 

كسب تجربه آمده است و بس.»

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 13 خردادماه 1357
(برابر با 26 جمادي الثاني 1398، 3 ژوئن 1978) نقل شده است
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...

انتقاد روزنامه هاي تهران از بانك جهاني
در اين روز در خرداد سال 1331 هجري خورشيدي  
روزنامه هاي تهران ضمن چاپ گزارش طوالني بانك 
جهاني درباره مناقشه ايران و انگلستان بر سر نفت، شديدا 
از اين بانك انتقاد كرده و نوشته بودند كه بانك جهاني با 
اين گزارش ماهيت سياسي خود را به جهانيان نشان داد و 
ثابت كرد كه صرفا يك موسسه پولي بي طرف نيست و 
در پشت چهره آرام و ظاهر الصالح خود به سود برخي 
قدرت ها، سياسي كاري مي كند و يك ابزار اعمال سلطه 

گري است.
آمريكا نمي گذارد ايران به دست كمونيست ها بيافتد

13 خرداد 1332 و دو ماه و نيم پيش از براندازي 28 
اُمرداد 1332 جان فاستر دالس وزير امور خارجه وقت 
آمريكا پس از يك ديدار طوالني با «لوي هندرســـون» 
سفير اين كشـــور در تهران اعالم كرده بود كه دولت 
آمريكا نمي گذارد ايران به دست كمونيست ها بيافتد  
يا در دست مخالفان آمريكا باشد. وي كه در واشنگتن 
سخن مي گفت اظهاركرده بود كه با افتادن ايران به دامان 
مسكو، خاورميانه استراتژيك و نفتدار از دست خواهد 
رفت و چراغ پيشـــرفت اقتصاد اروپا و ژاپن خاموش 

خواهد شد.
حذف كتاب هاى «درسى تاريخ» دوران مصدق

دو روز مانده به پايان سال تحصيلى 1332 –1333، 
به دانش آموزان دوره دوم متوسطه ايران گفته شد كه پس 
از امتحانات، اگر كتاب هاى درسى تاريخ را [كه در دوران 
حكومت مصدق چاپ شده بود] تحويل دفتر مدرسه 
دهند، به رايگان كتاب تاريخ چاپ تازه  يا 3 دفترچه سفيد 

و قلم دريافت خواهند كرد!. 
در آن زمان، يك دانش آموز در پايان كالس يازدهم 
ديپلم متوســـطه دريافت مى كرد و كالس دوازدهم كه 
سه شـــعبه بود (ادبى، رياضى و طبيعى) اختصاص به 
كسانى داشت كه مى خواستند در رشته هاى مربوط به 

دانشگاه بروند.
متون كتاب هاى تاريخ چـــاپ تازه، درحقيقت 
همان بود كه در كتاب هاى چاپ پيش از خرداد 1330 
مندرج بود. دولت مصدق كتاب هاى درسى تاريخ براى 

دوره متوسطه را تجديد نظر كامل كرده بود.

قاب امروز

تهران -  ميدان امام حسين -  شب هاى ماه مبارك رمضان/عكس از: على كريمى
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گل نوميدي 

درس خوانده 

صداي
 بلند و واضح 

سريالي از 
سيروس مقدم 

  

توضيح 
محصول آتش

سپاسگزار 
هم شاگردي 

هدايت كننده 
نفرين 

سيخ كباب  كشور نلسون 
ماندال 

ك
ژ

غ

چ

خدايا،
پروردگارا 

گفتار 
جمع شعاع

كشتي جنگي 
معني سخن 

انبار غله 

1
1

1
1

8

عدد هندسي 
فشفشه 

لبريز 
پيشرو اعداد 

راندن مزاحم 
هميشه 

اثر رطوبت
تراوش كننده 

شيار درون
  لوله تفنگ 
عالمت جذر

رايحه 
سخن بيهوده

3
3

3

6
6

64
4

7

6
2

2

2

8

5

5
5

5
گردش 

كالم آرزو

8

8

8

بازار سهام 
 از آراء دادگاه 

افسر 
ارشد فرنگي 
الزم و ضروري

 سرايه پند بزرگان 
يا رب در خلق تكيه گاهم نكنى

محتاج گدا و پادشـــاهم نكنى
موى سيهم سفيد كردى به كرم

با موى ســـفيد رو سياهم نكنى
ابوسعيد ابوالخير

«اگرمى خواهى خوشبخت باشى 
براى خوشبختى ديگران بكوش؛ زيرا آن 
شادى كه ما به ديگران مى دهيم به خود ما 

بر مى گردد. »
 بتهوون

جدول سودوکو

خوابگاه دانشجويان دانشگاه تعطيل شد
خوابگاههاي دانشـــجويان دانشگاه تهران در 
اميرآباد بدنبال اغتشاشات سه شنبه شب و پنجشنبه 
صبح تعطيل شـــد و امروز از ورود دانشجويان به 

خوابگاهها جلوگيري بعمل آمد.
در پي اغتشاشـــات اخير و خرابيهايي كه در 
خوابگاههاي دانشـــجويان دانشگاه تهران بوجود 
آمد پنجشنبه مجددا عده اي از دانشجويان دست به 
تظاهرات زدند و بداخل خوابگاه هاي 11ـ16 و 17 
پسران ريختند و مامورين گارد دانشگاه وارد عمل 
شدند، دانشجويان براي مقابله با مامورين از آجر، 

آهن پاره استفاده كردند.
شايعه تظاهرات اين هفته نبايد موجب نگراني شود

آقاي جمشـــيد آموزگار نخست وزير و دبير 
كل حزب رستاخيز در پايان جلسه با قائم مقام ها و 

معاونان در جمع خبرنگاران حضور يافت.
آقاي آموزگار در مورد تظاهراتي كه شايع است 
در آينده صورت گيرد گفت باين شـــايعات اصال 
نبايد توجهي بشـــود قاطبه مردم، اكثريت نزديك 
باتفاق مردم ميل دارند كه دنبال كسب و كار و پيشه 
خودشان باشند به يك پيشه وري كه مغازه او را بزور 
تهديد و ارعاب ميبندند ظلم ميشود چون او راضي 
نيســـت براي اينكه روزي كه مغازه او بسته ميشود 
500 تا 2000 تومان از كسب خود عقب ميماند اين 
شخص بايد درآمد داشته باشد تا بتواند زندگي خود 

را اداره كند.
سئوال از دولت 

درباره قطع حقوق استادان دانشگاه آريامهر
نماينده «فسا» در جلسه 5شنبه مجلس شوراي 

ملي سئوالي باين شرح تقديم كرد:
چون در جرائد صبح و عصر دوشنبه 8 خردادماه 
جاري پايتخت خبري انتشار يافته كه حقوق استادان 
دانشـــگاه آريامهر قطع گرديده و اين امر موجب 
ناراحتي و عدم رضايت اساتيد دانشگاه مذكور كه 
از تحصيلكردگان ممتاز و برجسته كشورند فراهم 
ساخته و اساســـا با تهديد و فشار نمي توان محيط 
مســـاعد و اطمينان بخشي را در دانشگاهها بوجود 
آورد و هدف دولت بايد در اينمورد معطوف با التيام 
بخشـــيدن وضع ناآرام فعلي و توجه بخواسته ها و 
درددل هاي منطقي و اصولي استاد و دانشجو باشد نه 

تشديد آن و ...
ميليون ها ريال روي تيم ايران شرط بندي شد

آغاز مســـابقات فوتبال جام جهاني آرژانتين، 
در ايران نيز مانند ديگر كشـــورهاي جهان بازتاب 

فوق العاده اي داشت.
در تهران همهـ  اگر چه با ترديدـ  تيم ملي ايران 
را در برابر هلند پيروز ميدانند، از يكصد تلفني كه تا 
ظهر امروز به افراد مختلف زده ايم و نظرشان را جويا 
شده ايم، هشتاد پاسخ به سود ايران و بقيه مساوي و 
باخت ايران بوده است، اما صاحبنظران، پيش بيني هاي 
متفاوتي دارند، بازار شرط بندي امروز به اوج رسيد، 
آنها كه روي تيم ايران تعصب دارند، روي برد ايران 
شرط بندي كرده اند،  ولي شرط بندي هاي حرفه اي، 
فقط مخالف نظر يكديگر شرط مي بندند. ميليونها 
تومان در سراسر كشور روي نتيجه مسابقه ايران و 

هلند شرط بندي شده است.
توپچي هاي ايران هم قسم شدند

ارنست هاپل، مربي تيم ملي هلند، اظهار عقيده 
كرد كه توپچي   هـــاي او، دروازه ايران را به توپ 
خواهند بست، تا معدل گل بهتري را از حاال بدست 

آورند.
اغلب بچه ها، ميگويند، مـــا آبروي تيم ملي 
را حفـــظ خواهيم كرد و اگر هم بـــازي را ببازيم، 

سرافرازانه مي بازيم...
توپچي هاي ايران براي تحقق چنين مقصودي، 
هم قسم شده اند. علي پروين كاپيتن و حسن روشن 
مهاجم ايران، در گفتگويي كه با يكي از روزنامه هاي 
آرژانتيني داشتند، بي آنكه از پيروزي يا شكست ايران، 
چيزي بصراحت بگويند، گفتند: «تيم ايران، فقط براي 

كسب تجربه آمده است و بس.»

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 13 خردادماه 1357
(برابر با 26 جمادي الثاني 1398، 3 ژوئن 1978) نقل شده است
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...

انتقاد روزنامه هاي تهران از بانك جهاني
در اين روز در خرداد سال 1331 هجري خورشيدي  
روزنامه هاي تهران ضمن چاپ گزارش طوالني بانك 
جهاني درباره مناقشه ايران و انگلستان بر سر نفت، شديدا 
از اين بانك انتقاد كرده و نوشته بودند كه بانك جهاني با 
اين گزارش ماهيت سياسي خود را به جهانيان نشان داد و 
ثابت كرد كه صرفا يك موسسه پولي بي طرف نيست و 
در پشت چهره آرام و ظاهر الصالح خود به سود برخي 
قدرت ها، سياسي كاري مي كند و يك ابزار اعمال سلطه 

گري است.
آمريكا نمي گذارد ايران به دست كمونيست ها بيافتد

13 خرداد 1332 و دو ماه و نيم پيش از براندازي 28 
اُمرداد 1332 جان فاستر دالس وزير امور خارجه وقت 
آمريكا پس از يك ديدار طوالني با «لوي هندرســـون» 
سفير اين كشـــور در تهران اعالم كرده بود كه دولت 
آمريكا نمي گذارد ايران به دست كمونيست ها بيافتد  
يا در دست مخالفان آمريكا باشد. وي كه در واشنگتن 
سخن مي گفت اظهاركرده بود كه با افتادن ايران به دامان 
مسكو، خاورميانه استراتژيك و نفتدار از دست خواهد 
رفت و چراغ پيشـــرفت اقتصاد اروپا و ژاپن خاموش 

خواهد شد.
حذف كتاب هاى «درسى تاريخ» دوران مصدق

دو روز مانده به پايان سال تحصيلى 1332 –1333، 
به دانش آموزان دوره دوم متوسطه ايران گفته شد كه پس 
از امتحانات، اگر كتاب هاى درسى تاريخ را [كه در دوران 
حكومت مصدق چاپ شده بود] تحويل دفتر مدرسه 
دهند، به رايگان كتاب تاريخ چاپ تازه  يا 3 دفترچه سفيد 

و قلم دريافت خواهند كرد!. 
در آن زمان، يك دانش آموز در پايان كالس يازدهم 
ديپلم متوســـطه دريافت مى كرد و كالس دوازدهم كه 
سه شـــعبه بود (ادبى، رياضى و طبيعى) اختصاص به 
كسانى داشت كه مى خواستند در رشته هاى مربوط به 

دانشگاه بروند.
متون كتاب هاى تاريخ چـــاپ تازه، درحقيقت 
همان بود كه در كتاب هاى چاپ پيش از خرداد 1330 
مندرج بود. دولت مصدق كتاب هاى درسى تاريخ براى 

دوره متوسطه را تجديد نظر كامل كرده بود.

قاب امروز

تهران -  ميدان امام حسين -  شب هاى ماه مبارك رمضان/عكس از: على كريمى
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شادى كه ما به ديگران مى دهيم به خود ما 

بر مى گردد. »
 بتهوون
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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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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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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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374045

دانش

اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
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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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد
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تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
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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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جد ول سود وکو 3740
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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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

جدول سودوکو

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
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46

بوستان مشهور 
شهر لندن

محافظ شخصي

پول چين
گردن آويز 

قهرماني

تنپوش پرنده
نشان مفعول 

صريح

پيامبري

کسب کردنی

از كشورهاي 
عربي

رودي در 
اروپا

جوي خون

روزگار
قطعه اي 

الكترونيكي

وسيله اي در 
مطبخ
گريه

قلب

نفس خسته

يكسان

آژان

اهل خانه

سرگيجه

حرف انتخاب
درجه اي در 

ارتش

خدا
ماده معطر 

قنادي

گوشواره

چه كسي

من و شما
شكم بند 

الغري

نوعي سال

سالن

كرم ابريشم

دكان

به هوش باش

وسني

مورچه

درياساالر

زاهد

مركز تبت
پيرو دين 
موسي )ع(

نوعي شيرين 
كننده مصنوعي
مرض عفوني

سرپوش 
زمستاني

فرهنگنامه 
معروف فرانسوي

يد

ستون بدن

عالمت جمع

خاندان

غذايي رقيق

يگانگي

وي

عنواني اشرافي 
در انگلستان
اشاره به دور

موجودي خيالي
شهري در 

گيالن

يك مرتبه

عقايد

ظرفي بافته 
شده از الياف 

گياهي

اعتبارنامه 
سفيران

سور

دريايي در 
قاره آمريكا

مصراع
تصديق 
روسي

كل

شالوده

مادر

فرسوده

قابله
تن پوش 

چهارپا

مادر ترك

افتخار

نوعي بستني 
يخي

كشوري در آسيا

مسافرخانه 
مدرن

استاني در 
غرب

ناراست

بوي رطوبت
حرارت باالي 

بدن

اندوه 
دنباله رو 

سوزن

پهلوان

ساز چوپان

تصديق 
آلماني

كيسه پول

سوداگري

قلب قرآن

خدشه دار

پيروز 

جميع

عادت

هوش
رماني از 

آگاتاكريستی

متضاد كند

دانش

جد ول سود وکو 3740
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  .

   3  2 
59 4 

6  1 7 9
7 8     

 576
9  2 83
  1    

3 82 65
2 4  3

1895

ص(   
د )

حم
ت م

ضر
 ح

 
 

د   
ذير

ي پ
 نم

ت
يس

ش ن
اه

مر
ش ه

 دل
که

را 
ي 

ده ا
ز بن

ما
د ن

اون
خد

374045

دانش

اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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دانش

اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
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درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
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احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر
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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 
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نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
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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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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.
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كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
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ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
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� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
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طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 
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برداشتهایغلطوسوءتفاهمها
دربارهفاصلهگذاریاجتماعی

صبح امروز بــا دیدن عکس های یک 
جشن تولد که در فضای باز با حضور 
چند خانواده و تعدادی از اعضای فامیل 
برگزار شــده بود جا خوردم. صاحب 
مهمانی معتقد بــود فاصله  اجتماعی 
رعایت شــده است: چیزی که از روی 
عکس ها و حضور تعدادی بچه و آدم 
بزرگ در یک پارک و در نزدیک وسایل 
بازی، دیده نمی شد. هفته پیش دیدم 
در جنگلی کــه خیلی ها برای تنفس  
هوای تــازه بــه آن می روند، چندین 
خانواده کنار هم کباب درست می کنند 
و دور هم نشسته اند. عکس هایی دیدم 
از کسانی که با هم زندگی نمی کنند 
و در یــک میز مشــترک که کمتر از 
یک متــر عــرض دارد، روبه روی هم 
نشسته اند. هرجا که محدودیت ها کم تر 
شــده، فضاهای عمومی شلوغ است و 
مردم در ســواحل و پارک ها از فاصله 
خیلی نزدیک با هم معاشرت می کنند. 
دیدن این صحنه ها، باعث شد باور کنم 
که چقدر درباره مفهوم فاصله گذاری 
اجتماعی ســوءتفاهم وجود دارد و به 

دنبال مطالبی دراین باره گشتم.
از مردم در سراسر جهان خواسته شده 
که به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
کمک کنند. اغلب گفته می شود که 
فاصله اجتماعی را رعایت کنند. ایده 
این است که »منحنی را صاف کنیم« 
یا ســرعت ویروس را کاهش دهیم و 
تعداد افرادی را که به یک باره مریض 
می شوند کاهش بدهیم و خطر غلبه 
بیماری بر سیستم پزشکی کاهش یابد.

در عمل فاصله اجتماعی بیشــتر به 
معنای جلوگیــری از تماس نزدیک 
با افرادی اســت که با شــما زندگی 
نمی کنند، و همچنیــن از مکان های 
عمومی، جایی که ممکن است سطوح 
آلوده باشــند. اما مهم نیست که هر 
چند وقت یکبار چنین توصیه ای تکرار 
می شــود. تغییر عادات دشوار است و 
توصیه خاص در مورد چگونگی رفتار، 
می تواند گیج کننده و عامل ناراحتی 

باشد.
مجله نیویورکر از طریق تلفن با آسف 
بیتون، پزشک مراقبت های اولیه، محقق 
بهداشــت عمومی و مدرس دانشکده 
بهداشــت عمومی هــاروارد و مدیر 
بیمارستان  آریادن در  آزمایشگاه های 
بریگام و زنان صحبت کرده اســت. او 
یک برگه مفید تهیه کرده که بهترین 
شــیوه های فاصله گــذاری اجتماعی 
را شــرح می دهد و بیشــتر سؤاالت 
نیویورکر هم درباره نحــوه پیروی از 
این توصیه ها و دستورالعمل هاســت. 
این گفت وگو توضیحاتی است درباره 
بیرون رفتن، چند بــار حمام کردن، 
اهمیت پیــاده روی ، چگونگی برخورد 
با کســی که در خانه مریض شــود، 

سفارش غذا و…
اینکه حاال حاالها و دست کم تا زمانی 
که واکســن این بیماری ساخته شود 
یا تــا زمانی کــه داروی موثری برای 
آن ساخته شــود باید فاصله گذاری 
اجتماعــی را رعایــت کنیــم، باعث 
می شود که مدام برای خودمان مفهوم 

فاصله گذاری را بازتعریف کنیم:  چیزی 
که به قول دکتر بیتون، کار کوچکی 
کردن در مقابل هیــچ کاری نکردن 

است.

مهم ترین چیزی که مــردم درباره 
درک  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
نمی کننــد یــا دربــاره اش دچار 

سوءتفاهم شده اند چیست؟
این حقیقت که باید به سرعت درباره 
این موضوع اقدام کنند. ما همین االن 
باید این کار را بکنیم، نه هفته آینده. 

وقتی با افراد دربــاره فاصله گیری 
چه  می کنید،  صحبــت  اجتماعی 

چیزی هست که متوجه نمی شوند؟
وقتی برگه راهنمــا در این زمینه را 
نوشتم، موج ســواالت به سوی من 
سرازیر شــد: »اگر مدرسه مان بسته 
باشــد، می توانیم با بچه ها قرار بازی 
بگذاریم« یا اینکه »می شود با شش 
خانواده پیک نیک داشته باشیم«، یا 
اینکه »اگر چهار بچه قرار شب در خانه 
هم ماندن بگذارند چطور؟« این یعنی 
اجتماعی  فاصله گذاری  دقیقا خالف 
موضوعی  فاصله گذاری  کردن.  رفتار 
نیست که محدود به تعطیلی مدارس 
یــا محــل کار باشــد. فاصله گذاری 
اجتماعی موضوعی جدی ست. یعنی 
واقعــا از نظر فیزیکــی از هم فاصله 
بگیریم و ارتباطمــان را قطع کنیم. 
یعنی عادت های معمول زندگی مان را 
کنار بگذاریم. و این کار دشواری ست. 
ما نیازهایی بنیادین و تمایالتی اساسی 
داریم و موجوداتی اجتماعی هستیم، و 
یکی از چالش های اساسی مان و یکی 
از راه هایی که نشان می دهد آیا ما از 
بحران سربلند بیرون خواهیم آمد یا 
نه، این است که ببینیم آیا می توانیم 
با این وضعیت غیرعادی -از دید یک 
انسان- به معنای فاصله گیری فیزیکی 

کنار بیاییم یا نه.
البتــه توجه کنید کــه این موضوع 
مربوط به فاصله گیری فیزیکی است، 
نه اینکــه از نطر اجتماعی از هم دور 
بمانیم. جدایی اجتماعی اثرات بسیار 
بســیار نامطلوبی بر همه بــه ویژه 
ســالمندان و کــودکان و گروه های 

حساس دارد.

 شما نوشته اید: »ورزش کنید، قدم 
بزنید، بدوید و از طریق تلفن و تماس 
اجتماعی  شــبکه های  و  ویدئویی 
با دیگران مرتبــط بمانید اما وقتی 
بیرون می روید، دست کم شش فوت 
با دیگران داشته باشید. اگر  فاصله 
بجه دارید از وسایل بازی عمومی در 
پارک ها استفاده نکنید، چون ویروس 
کرونا می تواند روی پالستیک و فلز 
تا سه روز زنده بماند و وسایل بازی 
بیرون خانه مرتب تمیز نمی شوند.« 
این مساله بیشتر  می شود در مورد 
زیادی  نگرانی های  بدهید؟  توضیح 
درباره آلودگی سطوح وجود دارد. آیا 

بیرون رفتن خطر را باال می برد؟
بیرون رفتن به خودی خود خطر را باال 
نمی برد. انتقال این بیماری وابسته به 
افراد دیگر است: قطرات تنفسی شان. 
بنابراین توصیه این اســت که بیرون 
بزنید، دوچرخه ســواری  بروید، قدم 
کنید، با اعضای خانواده خود در بیرون 
خانه تعامل داشته باشید، اما فقط با 
اعضای خانواده تان. نکته کلیدی این 
اســت که با افرادی خارج از محیط 
خانــه خــود در ارتباط نباشــید. با 
هرکسی که حتی قبال با او در ارتباط 
نزدیک بوده اید، باید شــش پا فاصله 
داشــته باشــید چون در این فاصله 
است که قطرات تنفسی به فرد دیگر 

نمی رسد. دیگران را لمس نکنید.
دربــاره زمین های بــازی و نیمکت 
پارک هــا، درســت اســت که کمی 
زیاده روی به نظر می رسد اما می دانیم 
که ویروس برای مدتی طوالنی روی 
سطوح زنده می ماند. برخی مطالعات 
نشان می دهد که ۹ روز باقی می ماند 
و برخی هم می گویند تا ســه روز. و 
ســطوح خارجی جایی نیستند که 
بتوانیم آنها را مرتب تمیز کنیم. این 

سطوح را نباید لمس کرد.
 نکته کلیدی این اســت که مردم به 
خاطر رفتن در فضــای آزاد و هوای 
تازه، فاصله گیری اجتماعی را قربانی 
می کنند. ایــن نکته که از افراد دیگر 

فاصله بگیریم، مهم ترین نکته است.

نوشــته اید: »از بیرون غذا گرفتن، 
خانه خطرناک تر  در  غذا خوردن  از 
بین کســانی که غدا  است، چوت 
را آماده می کنند، کســانی که غدا 

نعیمه دوستدار )رادیو زمانه(

را می رســانند و خود شخص، یک 
زنجیره از افراد وجود دارد. تشخیص 
میزان این خطر دشوار است، اما به 
از تهیه غذا  باالتر  هر حال خطرش 
در خانه است. البته می توانید و باید 
از رستوران های محلی خود حمایت 
کنید. و این کار را می توانید با اهدای 
هدیه و خرید کارت های هدیه قابل 
استفاده در  آینده انجام دهید.ی این 
توصیه ها را چطور ارزیابی می کنید؟ 
در واقع در تهیه یک غذا و خریدن 
آن از بیرون، زنجیره وســیع تری از 

افراد وجود دارند.
فکــر می کنم برای کســی که واقعا 
می خواهــد خطــر ابتــال را پایین 
بیــاورد، پیرها و بیمــاران زمینه ای 
که می خواهنــد خطر را بیشــتر و 
بیشــتر کاهش دهند، غذا نگرفتن از 
رســتوران ها، و کوتاه کردن زنجیره 
آدم هایی که ممکن است غذا را لمس 
کنند، ایده خوبی است. در حال حاضر 
توصیه نامه و دستورالعمل دقیق برای 
اینکه آشپزها و کارکنان رستوران ها از 
ماسک استفاده کنند و درباره رساندن 
غدا به خانه ها دســتورالعمل دقیقی 
وجود ندارد. من در عین حال واقع گرا 
هم هســتم و می دانم که برای همه 
ممکن نیست خودشان غذا بپزند. در 
چنین شرایطی است که باید به همه 
جوانب فکر کنیم و سود و زیان قضیه 
را بسنجیم. نمی شود همه کار را صد 
درصد صحیح انجام داد. بلکه باید به 
حد توان تالش کرد که برای سالمت 
شــخصی خودمان و دیگران تالش 

کنیم.

من دکتر نیســتم و شاید درست 
نگویم، اما مساله این است که موضوع 
عددی نیست. این طور نیست که در 
معرض ویروس قرار بگیریم یا نه  و اگر 
نه کسی اهمیت ندهد. موضوع خطر 
است، و اگر شما ۹۸ درصد هشیارانه 
عمل کنید. بهتر از این است که دو 
هیچ کس  بدهیــد.  اهمیت  درصد 
نمی خواهد جزو صد درصدی ها باشد. 
ما انسانیم اما می توانیم تا حد ممکن 

به ۱۰۰ نزدیک تر باشیم.
همه بیماری های عفونی این توصیه 
را دارند که انجام دادن کاری، بهتر از 
هیچ کاری نکردن است و هرچه این 
کارها بیشتر باشد، بهتر از هیچ کاری 
نکردن های بیشتر اســت. مثل رای 
دادن است. خیلی ها ممکن است در 
موقع انتخابات بپرســند که یک رای 
من به چه دردی می خورد؟ اگر همه 
این طوری فکر می کردند، دموکراسی 
از کار می افتاد. رای شــما شــمرده 
خواهد شــد. چند ســال قبل، یک 
انتخابات محلی داشتیم که نتیجه اش 
را تنها یــک رای تعیین کرد. من به 
موضوع فاصله گــذاری اجتماعی هم 
همین طوری نگاه می کنم.شما هرگز 
نمی دانید که عملکرد شخصی شمل، 
به ویژه کارهایی که برای پیشگیری 
انجام می دهیــد، چه اثر مهمی دارد. 
تعیین میزان اثر منفی اتفاق بدی که 

اتفاق نمی افتد بسیار سخت است.

اما مــدارک خوبی در دســت داریم 
که نشــان می دهد هیچ کاری نکردن 
می تواند چه عواقبی داشــته باشــد. 
نمودارهــا و آمارهــا وجــود دارند، 
می توانید به آنها نگاه کنید، ویدئویی 
را ببینید که از شمال ایتالیا درآمده، و 
روز ۹ فوریه 2020 را نشان می دهد. 
بخش آگهی هــای ترحیم روزنامه در 
آن تاریــخ کامال معمولــی بود، یک 
صفحه و نیــم. روز ۱۳ مارس، بخش 
اگهی های ترحیم ۱0 صفحه بود. این 
۱0 صفحه، زندگی واقعی مردم است 
که نشان می دهد چطور از این موضوع 
اثر پذیرفته انــد. باید بفهمیم که این 
موضوع یک موضوع خیالی یا تئوری 
نیســت. این یک واقعیت است و و ما 
همه نقشــی داریم در اینکه نگذاریم 

وضعیت بدتر شود.

وقتی مردم از بیرون می آیند باید چه 
کار کنند؟  آیا باید لباس مخصوصی 
برای  لیاس مخصوصی  و  خانه  برای 

بیرون داشته باشند؟
اگر جایی قدم می زنید که فضای باز 
اســت نه یک خیابان شلوغ، به نظرم 
الزم نیست فورا لباس تان را در بیاورید 
و بپرید زیر دوش. اما اگر با کسی در 
اطراف خود ارتباط داشته اید، یا کسی 
بهتــان برخورد کــرده، یا در محیط 
شــلوغی بوده اید مثل میوه فروشی 
یا داروخانه و مجبور شــده اید میوه 
و کارت اعتباری تــان را لمس کنید، 
باید فورا دســتتان را بشویید؛ آن هم 
برای ۳0 ثانیه. باید ویدئوهای مربوط 
به شست و شوی دست  را ببینید. این 
خلی مهم است. کاری است که ما در 
دانشــگاه های پزشکی یاد می گیریم. 
دست شستن این نیست که دست تان 
را چند ثانیه با صابون زبر آب بگیرید. 

این یک روش است.

هرچنــد وقت یک بــار باید دوش 
بگیریم؟

طبق معمول. البته اگــر زیاد بیرون 
نمی رویــد. یک چیــزی که به ذهن 
می رســد این اســت که اگر رفتید 
بیرون حتما بعدش دوش بگیرید. آیا 
دستورالعمل استانداردی در این زمینه 
وجود دارد؟ نه. اما بگذارید این طوری 
بگویم:  اگر صبح برای قدم زدن بیرون 
رفته اید،. دوش گرفتن بعدش ضرری 
ندارد و حتی می توان گفت بهتر است.

در مورد رفتار بــا افرادی که با آنها 
قرنطینه می شویم و در خانه می مانیم 
چطور؟ آیا باز هم باید تالش کنیم تا 
تماس جسمی کمتری داشته باشیم؟ 
آیا افراد بایــد در صورت امکان در 
رختخواب جداگانه بخوابند یا رابطه 

جنسی کمتری داشته باشند؟
من فکر می کنم اگر شــما با خانواده 
خود زندگی کرده اید و مدتهاســت 
که با همید، هیــچ راهی برای قطع 
بــه خصوص  ارتباط وجــود ندارد، 
اگر در یک فضای مشــترک، زندگی 
مشترک دارید. فکر می کنم در چند 

مورد اســتثنایی از همین حاال باید 
در تخت هــای جداگانه بخوابیم. این 
موضوع در حال حاضــر در برخی از 
گزارش های پزشکی ظاهر مطرح شده. 
ما هنوز در تالش هستیم تا دریابیم 
که اگر یک نفر در یک خانواده در یک 
محیط مراقبت بهداشتی پرخطر کار 
می کند، چــه کاری باید انجام دهد. 
پزشکان و پرستاران و بسیاری از مردم 
در حال جدا شدن از اعضای خانواده و 
فاصله گرفتن هستند. اما فکر می کنم 
اگر در محیط های پزشکی یا محیط 
های پرخطر نیســتید، الزم نیست 
ارتباط اجتماعی حال حاضر را که در 
این زمانه دیوانه وار به چالش کشیده 
شده است. قطع کنید. بیایید بیش از 

حد قطع نشویم!

شما می نویسید: »اگر بیمار هستید، 
باید سعی کنید خودتان را به بهترین 
شــکل ممکن از بقیه خانواده خود 
کنید.«اگر  جدا  زندگی تان  محل  در 
احساس  خانگی  قرنطینه  در  کسی 
کمی بیماری کند، چه اقدامی انجام 
می دهید؟ منظــورم از مریض بودن 
داشتن عالئم کروناست – شاید فقط 

گلودرد.
اگر فضای زندگی شما اجازه می دهد 
– بسیار حساس هستم چون بسیاری 
از راهنمایی ها امروزه فضای خاصی از 
خانه و شــرایطی از زندگی را توصیه 
می کنند که بســیاری از افراد آن را 
ندارند- اگر عالئم ظاهر شد ، جداسازی 
در خانه توصیه می شود. به خصوص 
اگر در خارج از کشــور بوده اید؛ چون 
حداقل این احتمــال وجود دارد که 
ممکن است در معرض بیماری بوده 
باشید. بنابراین جداسازی در خانه ها 
در صــورت امکان و شست وشــوی 
شدید و تمیز کردن سطوح مشترک 
به خصوص آشپزخانه و حمام توصیه 
می شود. با تیم مراقبت اصلی یا ارائه 
دهندگتن خدمات درمانی خود تماس 
بگیریــد اما به ایــن محیط ها نروید. 
جهان به سرعت به سمت یک مدل 
مجازی یا تلفنی مراقبت بهداشــتی 
می رود. کلینیک های تســت درایو 
این، یا کلینیک های متمرکز سرفه و 
تب به شکل های تازه ای کار می کنند: 
جایی که کارگران لباس و تجهیزات 
محافظتی دارند و برای مراقبت ازشما 

آماده شده اند.
می خواهم اضافه کنم که فکر می کنم 
مسافت اجتماعی به عنوان یک مفهوم 
در میان خانواده ها و افراد میانســال 
و بزرگ تر جا افتــاده. من نگران این 
هستم که به اندازه کافی جا نیفتاده 
باشد، یا اینکه یک فشار قابل مالحظه 
بر بزرگســاالن جوان یــا افرادی که  

بهبود یافته اند افزایش یافته است.
به عــالوه، ایــن بیمــاری این یک 
فرصت واقعی برای قهرمان شدن به 

آسان ترین شیوه ممکن است.°
می دانم سخت است و من هم دوست 
دارم کــه افراد بــرای مدتی راحت تر 
زندگی کنند و می دانم که شرایط آزار 
دهنده است. اما به عمه، پدربزرگ و 
مادربزرگتــان و افرادی که حتی آنها 
را نمی شناسید فکر کنید. اگر جوان 
باشــید و این بیماری را بگیرید- بله، 
احتماالً یک بیماری خفیف خواهید 
داشــت، گرچه چندان بــه این هم 
اطمینانی نیســت، زیرا تعــدادی از 
جوانــان بیمــار وجود دارنــد. نکته 
اصلی این اســت که االن واقعاً زمانی 
است هرکسی باید هرکار کمی که از 
انجام دهد. سخت  دستش برمی آید 
اســت و می فهمم که فاصله گیری 
اجتماعی نیز دشوار خواهد بود. اما من 
شخصا همیشــه تحت تأثیر ظرفیت 
مردم در واکنــش به مصیبت ها قرار 

گرفته ام.

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 سه 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 ووسیله نقلیه را داراست.خواهشمند است باایمیل ویا تلفن مندرج دراین اطالعیه مهم  

تماس بگیرید ومارا یاری دهید. اگر وسیله نقلیه ندارید میتوانید در زمیینه 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

در ضمن به یک پزشک و یک نرس. پرستاربرای همکاری داوطلبانه در هییت مدیره نیازمندیم. 
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-۹80-5464
مژان                       604-3۱8-55۱7
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-84۱6

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-35۱-4280
سیامک صالحی       778-۹۹5-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-۱342
604-338-4۱03                   Canucks
شهرام                   778-772-026۹
فرزاد                     604-35۱-۹606
778-8۹6-۱420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0۱07
604-7۱0-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-44۱-2226
604-۹۹0-005۹                   Cyber
604-44۱-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-۹28-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-۹6۱-60۱6
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-26۱-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-۱433
رویال تراول            604-770-۱750
پرستو تراول            604-۹45-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-۹۱3-3486
باله ملی پارس         778-70۹-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-470۱
محمد )تنبور(           778-8۹۱-۱54۱
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-64۹-۹744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-۹۹0-۹۹03
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-77۱-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2۱42
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-24۹8

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-۱272
محمد خرازی )گیتار( 604-55۱-3۹63
جمال صلواتی )آواز(  778-۹۱۹-۱672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2۹37
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-47۱4

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5۱23

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-658۹
اتو چک آپ             604-472-۱544
604-۹3۱-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-۹24-۹477
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-470۱

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-۹۹0-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-78۱-۹746
پیروز الکتریک        604-765-332۹
رهام الکتریک         778-38۹-76۱5
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-۹84-77۱5
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-35۱3

ترجمه
حسین عندلیب )رسمی(  604-868-۹800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-88۹-5854
فریبرز خشا             604-۹22-4600
سعید حدیدی          604-7۱6-7066
ملک جاه                  604-۹25-04۹0
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
میراندا قرشی          604-7۱5-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-۹۹0-3000
آرش اندرودی )رسمی( 604-365-6۹52
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
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«
604-77۱-۱762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-44۱-7464
778-88۱-4۱3۹

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی
فرنس،بویلر،شومینه،
Water Tank

لولهکشیسردوگرم
تجاریومسکونی

604-833-286۹

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline 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. 

604-۹2۱-4726

روزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!
www.paivand.com

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

با2۰سالتجربهآموزشیدرکانادا
604-۹4۹-020۱
604-700-۵6۱۵

استخدام

 Handyman به یک
آشنا به کارهای ساختمانی 
و مسلط به زبان انگلیسی

نیازمندیم.
۱475 604-724-۹0۳5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همخانه
به یک خانم برای نگهداری از
 یک خانم سالمند نیازمندیم.
با حقوق و امکان سکونت 

۱475 604-724-۹0۳5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی 
در نیازمندی های پیوند

  فقط ۲۰ دالر 

به یک همخانه
 در شهر کوکیتالم 

نیازمندیم.
۱476 604-۳68-7۹۹5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروش
 RAV4   تویوتا

مدل سال 2002، سفید رنگ.
۱48 هزار کیلومتر کارکرد،

4 تایر نو، به فروش می رسد.  
۱476 604-۹25-0054

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مکان  برای آگهی شما  رزرو شده است!

با ما تماس بگیرید
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1475

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


