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PROTECTIVE PROCEDURES IN PLACE

WE WANT TO  
PROTECT  

OUR READERS!
This publication was  

produced with care regarding  
transmission of the virus.

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

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

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

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

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

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

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

The machine folds the newspapers  
and is belt delivered.

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

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

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

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

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

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

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

کارکنان این چاپخانه انجام می شود. «

هشدار کارشناسان کانادا 
 برای موج دوم کووید-19 آماده باشید

دکتــر کامیــل لومیو مســئول امور 
بهداشــتی مرکز ارزیابی کووید۱۹ در 
تورنتو می گوید بــرای خیلی ها هنوز 
قابل درک نیست که ویروس کووید۱۹ 
با چه ســرعتی می تواند گسترش پیدا 
کند.  حتی با اجرای قرنطینه نیز شیوع 
ویروس در جامعه ادامــه دارد چرا که 
درصد پائینی از  افراد عوارض بیماری را 
از خود بروز می دهند یا عوارض بیماری 
در آن هــا به حدی خفیف اســت که 
حتی خودشان هم نمی دانند که بیمار 

هستند.
ایوانز مدیر بهداشــتی  دکتر جرالــد 
کنترل عفونت ها در مرکز علوم سالمت 

کینگستون می گوید اگر مناطق مختلف 
کانادا قرنطینه را تعدیل کنند، موج دوم 
کووید۱۹ اجتناب ناپذیر خواهد بود. وی 
هشدار داد تصور این که برخی مکان ها 
و فضاهــای عمومی مثــل یک زمین 
تنیس نســبت به دیگر مکان ها خطر 

کمتری دارد، کامال اشتباه است.
دکتــر ایوانــز ادامه داد بــدون تردید 
جمع شــدن مــردم در پارک ها، چادر 
زدن در تفریحگاه ها و تجمع ورزشکاران 
به شیوع بیشــتر ویروس کرونا کمک 

خواهد کرد.
به گفته دکتر ایوانز ظهور مجدد ویروس 
کرونا در کانادا این بار احتماال از جوانان 

که فعالیت های اجتماعی خود را زودتر 
از سرمی گیرند، شــروع خواهد شد و 
بازشدن مکان های عمومی و اجتماعی 
در کانادا، وضعیتی شبیه کره جنوبی در 

کانادا ایجاد خواهد کرد.
به گزارش ســی تی وی، پژوهشــگران 
دانشگاه مک گیل که موفق به طراحی 
واکســنی برای کووید-۱۹ شده اند، از 
مونترالی ها می خواهند برای دریافت آن 

داوطلب شوند. 
این پژوهشــگران می گویند مشارکت 
بیشتر شــهروندان می تواند به تسریع 
روند آزمایش اثربخشی واکسن کمک 

کند.

فرآیند ساخت واکسن معموال زمان بر 
بوده و چند سال طول می کشد. با این 
وجود، وضعیت اضطراری کنونی سبب 
شده تیم های پژوهشی و نیز نهادهای 
نظارتی بر سرعت عمل برای دستیابی به 

واکسن کووید-۱۹ تاکید کنند. 
پژوهشگران دانشگاه مک گیل می گویند 
افراد ۱۸ تا 55 ســاله  سالم که بیماری 
مزمن ندارنــد و نیــز دارویی مصرف 
نمی کنند می توانند برای مشارکت در 

این آزمایش داوطلب شوند.
در این آزمایش، واکسن به افراد تزریق 
شده و سپس سالمت آنها مورد پایش 

قرار می گیرد. 

دعوت از مونترالی های داوطلب برای دریافت آزمایشی واکسن کووید-19
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سردبیر و مدیر مسوول: رامین مهجورینشریه اجتماعی فرهنگی
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- 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

شواهد جدید از فاجعه هواپیمای اوکراینی: 
مسافران وحشت زده ایستاده بودند

ایندیپندنت فارســی- با گذشت چهار ماه و نیم از سرنگوی پرواز شماره 
752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین بر فراز تهران، رئیس موسســه 
تحقیقات پزشــکی قانونی این کشور که زیر نظر وزارت دادگستری قرار 
دارد، جزئیات تازه ای از این فاجعه را فاش کرد: مسافرانی که وحشت زده 
از چیزی از روی صندلی های خود بلند شده بودند و گوشی های موبایل و 
تبلتی که احتماال به دلیل نگرانی از پخش تصویری از سانحه توقیف شد.
نشریه گلوکوم به نقل از الکساندر رووین نوشت: »شواهد به دست آمده 
نشان می دهد که مسافران این هواپیمایی بویینگ 7۳7 پیش از برخورد 

دو موشک به هواپیما از روی صندلی های خود بلند شده بودند.«
او در ادامه به این روزنامه اوکراینی گفت: »زمانی که هواپیما بلند می شود، 
همه مسافران کمربندهای ایمنی را بسته اند. تا ارتفاع هشت هزار متری 
نمایشگر کمربند ایمنی خاموش نمی شود و بنابراین همه مسافران باید در 
حالی که کمربندهای ایمنی بسته است، روی صندلی های خود نشسته 
باشــند.« به گفته رئیس پزشکی قانونی اوکراین، این در حالی است که 
اجساد مسافران روی زمین و بدون صندلی  پیدا شده است. او در توضیح 
به این نکته اشاره می کند که در زمان سانحه برای هواپیما، در صورتی که 
مسافران کمربندها را بسته باشند، با صندلی هایشان سقوط می کنند و این 

مساله ای است که در مورد پرواز 752 مطرح است.
رووین در ادامه به ای نکته اشاره می کند که مسافران در هواپیما از چیزی 
ترسیده بودند و به همین دلیل از جای خود بلند شده بودند. او به احتمال 
آتش سوزی در داخل هواپیما و بیرون آمدن دود سیاه از محفظه ها اشاره 
کرده اســت.به گفته رئیس پزشکی قانونی اوکراین، طرف ایرانی پس از 
سرنگونی هواپیمای اوکراینی فورا همه قطعات هواپیما را از محل سانحه 
جمع آوری کرده و به مردم اجازه داده به محل سانحه بروند. او این نکته 
را خاطرنشــان می کند که شــماری از موبایل ها و تبلت های متعلق به 
سرنشــینان پرواز که به دست تیم اوکراینی رسیده بود از سوی مقامات 

ایرانی توقیف شده است.
رووین به این نکته اشاره می کند که بخش پایین بدنه هواپیما پیدا نشده 
و تنها چهار صندلی کشــف شده است. هفته گذشته معاون وزارت امور 
خارجه اوکراین گفته بود در صورتی که مذاکرات با طرف ایرانی به بن بست 
برسد، کی اف موضوع را در دادگاه بین المللی مطرح خواهد کرد. او تاکید 
کرد که این موضوع تنها مربوط به اوکراین نیســت و مساله یک جبهه 

بین المللی متشکل از کانادا، بریتانیا، سوئد، افغانستان و اوکراین است.

یک دادخواست و دو قطبی شدن فضا: 
»آسمان ایران امن نیست«

2۱ دی ۱۳۸۹، زمانــی کــه پس از 
سه روز دروِغ مصرانه، نظام جمهوری 
اســالمی پذیرفت عامل ســرنگونی 
هواپیمای اوکراینی اســت، قریب به 
اتفاق ایرانیان حتی برخی موافقان و 
حامیان نظام جمهوری اسالمی برای 
چند روز یک صدا شــده و وقوع این 
فاجعه را محکوم کردند. آنها خواهان 
دادخواهی و روشــن شدن جزییات 

چگونگی وقوع این جنایت بودند.
چگونگی دادخواهی در برابر جنایت 
اما  ساقط کردن هواپیمای اوکراینی 
امروز محل اختالف شــده است. این 
اختالف ها با انتشار آخرین دادخواست 
انجمن خانواده های قربانیان این حادثه 
به اوج خود رسیده و عمال ایرانیان را 
بــه دو قطب مخالف و موافق در برابر 

آن تقسیم کرده است.
این دادخواست که با عنوان »آسمان 
ایران امن نیســت« منتشــر شده از 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خطوط 
هواپیمایی و فعالین صنعت هوانوردی 
خواســته تا روشــن شــدن تمامی 
هواپیما  ســرنگونی  حادثه  جزییات 
توســط ایران و همکاری کامل این 
کشــور با نهادهای بین المللی، اقدام 
به آغاز مجــدد فعالیت های خود در 

آسمان ایران نکنند.
به گفته نویسندگان این دادخواست با 
وجود گذشت تنها چهار ماه از حمله 
موشکی به هواپیمای اوکراینی و در 
نبود هیچ نشانه ای از همکاری ایران 
در تحقیقات و تقدیر از عوامل نقش 
آفریــن در آن »چه کســی می تواند 
تضمین کند ایــران دوباره به چنین 

کاری دست نخواهد زد؟«
مخالفان این دادخواست اما آن را راهی 
برای شروع تحریم هوایی ایران و در 
نتیجه هموار شدن راه حمله نظامی 
می دانند. آنها نویســندگان، حامیان، 
امضا کنندگان و حتی تبلیغ کنندگان 
این دادخواســت را به وطن فروشی و 
خیانت متهم کرده و آن را دیکته ای 
نوشته شده از سوی آمریکا، اسرائیل و 

جنگ طلبان معرفی می کنند.
به گفته مخالفان، اجرای خواسته این 
دادخواســت به معنی محدود شدن 
پروازها به ایران و از ایران شــده و در 
نتیجــه برای مردم ایران مشــکالت 
فراوانی را در پی خواهد داشت. ضمن 
اینکه در عمل نیز مقامات جمهوری 
اسالمی را تنبیه نکرده و آنها را وادار 

به همکاری نخواهد کرد.
در مقابــل، موافقــان و حامیان این 
دادخواســت با متهم کردن مخالفان 
آن به همدستی یا طرفداری از نظام 
جمهــوری اســالمی، می گویند که 
اساسا در هیچ کجای این دادخواست 
درخواســتی مبنی بر تحریم حریم 
هوایی ایــران عنوان نشــده و صرفا 
از شــرکت های هواپیمایــی اروپایی 
خواســته شــده تا زمــان همکاری 
کامل ایران با نهادهای بین المللی در 
تحقیقات و افشــای جزییات حادثه 
اقدام به از سرگیری پروازها در ایران 

نکنند.
به گفته موافقان، تعلیــق پروازها از 
چهار ماه پیش و پس از ســرنگونی 
هواپیما برقرار بــوده و در این چهار 

ماه هیچ گروهی از ایرانیان نه تنها به 
آن اعتراض نکرده بودند، که بسیاری 

حتی از آن خبر نیز نداشتند.
به اعتقاد موافقان این تنها راهی است 
که می تــوان نظامی مانند جمهوری 
اســالمی را وادار به همکاری و انجام 
تحقیقات کامل و شفاف در مورد این 

حادثه کرد.
جــدای از اســتدالل های مخالفان و 
موافقان این دادخواست، آنچه بیشتر 
از خوِد دادخواســت به چشم می آید 
اتهاماتی اســت کــه دو طرف علیه 
یکدیگر مطرح می کنند: وطن فروشی 
و همدستی با جنگ طلبان در آمریکا و 
اسرائیل، همدستی و دفاع از جمهوری 
اسالمی و مشارکت در جنایت مرتکب 

شده توسط آن.
جهت گیری در این فضای دو قطبی 
به حدی اســت کــه راه را برای هر 
گونه تالش بــرای واکاوی حقیقت و 
گفت وگو درباره درستی یا نادرستی 
و ســود و زیان این دادخواست بسته 
و عمال آن را تبدیل به میدان جنگ 
کرده اســت. حــال آنکه بــه گفته 
نویسندگان این دادخواست هدف از 

آن صرفا دادخواهی بوده است.
زمانــه در گفت وگو با دو پژوهشــگر 
اجتماعی به بررسی علل این قطبی 
شــدن و ریشــه های احتمالــی آن 

پرداخته است.

فقدان  محصــول  قطبی ســازی، 
عقل گرایی و اعتدال

مهــرداد درویش پور، جامعه شــناس 
و استاد دانشــگاه در سوئد دو قطبی 
شــدن جامعه ایران را محصول چهار 
عامــل موثر فعال در ایــران می داند: 
»میراث اندیشــه مطلق گرا، استبداد 
سیاســی، گســترش شــکاف های 
اجتماعی-اقتصادی و گسترش تنش 

بین المللی.«
می گوید:  زمانــه  بــه  درویش پــور 
»اندیشــه مطلق گرا )تقدس  گرایی و 
جزم اندیشــی دینی، سنت گرایی و 
ایدئولوژی های مــدرن توتالیتر( که 
آبشخور متفاوتی دارند، جملگی با نفی 
چون و چرا، نوآوری و دگر اندیشــی، 
بــر دو انــگاری و دو قطبی ســازی 

استوارند.«
از این رو به گفته این جامعه شــناس 
تقسیم جهان به خیر و شر و دو قطبی 
سازی به بخشــی از میراث فرهنگی 

ایرانیان تبدیل شده است.
او نقش فرهنگ مهدویت شــیعه را 
نیــز در این قطبی ســازی بی تأثیر 
ندانســته و نگاه آخرالزمانی آن را نیز 
سبب شدت بخشیدن به قطبی سازی 
می داند: »امتناع تفکــر در فرهنگ 
دینی بســتری برای رشد دو قطبی 
نگری است. البته سنت گرایی ولو در 
اشکال غیر دینی آن نیز زهری علیه 
رویکرد عقالنی اســت. میراثی که نه 
تنها در انقالب اسالمی شده و تالش 
بنیادگرایان برای بازگشــت به صدر 
اسالم و احیای سنت ها و ارزش های 
دینی عریان بود، بلکــه امروز نیز در 
چالــش حکومت اســالمی از طریق 
تکیه بر جهان پیش از اسالم و گذشته 

به جای آینده حضور نیرومند خود را 
به رخ می کشد.«

این جامعه شــناس نقش اســتبداد 
سیاســی را در این روند بسیار مهم 
ارزیابی کرده و مســدود شدن فضای 
گفت وگوی عقالنی در نتیجه استبداد 
سیاســی را از جملــه عوامــل موثر 
در دو قطبــی ســازی می داند: »در 
بستر انسداد سیاســی، هر نقدی به 
خصومت و دشــمنی بدل می شود، 
اما در نظام های دمکراتیک با کانالیزه 
کردن تضادها و تأثیر گذاری متقابل، 
اختالفات را به مسیری خشونت پرهیز 

سوق می دهند.«
در نتیجه به اعتقــاد درویش پور، در 
چنین شــرایطی در فقــدان فضای 

گفت و گــوی عقالنی، شــنیدن نظر 
دیگری، استدالل، صداقت، علنیت و 
شفافیت جای خود را به پدیده هایی 
همچون سوء ظن، پنهان کاری، فریب، 
پروپاگاندا و تحریف و مجازات مخالف 

می دهد.
این اســتاد دانشــگاه در مورد نقش 
گسترش شــکاف های اجتماعی در 
روند قطبی ســازی نیــز می گوید: 
»گســترش شــکاف های اجتماعی 
بــه خودی خــود جامعــه را قطبی 
می کنــد. در هر جامعــه ای هم که 
شکاف های اجتماعی در آن رشد کند، 
گفتمان های سیاسی ناگزیر به سمت 
نوعی پوالریزاســیون )قطبی سازی( 
سوق می یابند. در جامعه ایران گذشته 

از کسری فرهنگ انتقادی، عقالنی و 
دموکراتیک، شــکاف های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی و به ویژه شکاف 
بین ملت و نظام آنچنان رشــد کرده 
که هر نوع گفتمان اعتدال گرا می تواند 
به سازش یا همدستی با نظام تعبیر 
شود. چنین شــرایطی بخت تأمل و 
تعامل را کاســته و بر خشم و نفرت 
مردم افزوده است. امری که به قطبی 
سازی هرچه بیشتر گفت وگو حتی در 

میان مخالفان منجر شده است.«
پژوهشــگر  حســینی،  پروانــه 
انسان شناســی و اســتاد دانشگاه در 
آمریکا نیز با تأکید بر نقش جریان های 
میانه رو در تلطیف فضای دوقطبی و 
فقدان آنها در شرایط فعلی ایران در 
گفت وگو بــا زمانه می گوید: »جامعه 
ایران دو دوره بســیار مهم را از لحاظ 
میانه روی گذرانده است. یکی دوران 
ریاســت جمهوری محمد خاتمی و 
دیگری هم دوران ریاست جمهوری 
حسن روحانی. ناامید شدن جامعه از 
تجربه فضا دادن به سیاست میانه روی 
و اصالح طلبــی باعث شــده فضای 

دوقطبی شدید شکل بگیرد.«
نظام جمهوری اسالمی و ترفند تحریم

در این میان اما به نظر می رسد نقش 
حکومت جمهوری اسالمی در تشدید 
دو قطبی قابل تأمل باشد. به ویژه آنکه 
در چنین شرایطی این حکومت است 
که با سوار شدن بر موج ایجاد شده، 
به اختالفات بیشتر میان مخالفان خود 
دامن زده و مدافعان خود را بیشتر از 

آنچه که هست، به نمایش می گذارد.
پروانه حســینی با اشــاره به نقش 
کلمه »تحریــم« و تأثیر آن در ایجاد 
دو قطبی در ایــران آن را ترفندی از 
سوی حکومت و طرفدارنش دانسته 
و در مــورد نقش حکومت در قطبی 
ســازی می گوید: »دو قطبی شــدن 
شدید امروز نتیجه سال ها روند پیاده 
کردن ترفندهایی از قبیل تابو کردن 
کلمه تحریم است. ترفند وصل کردن 
هر معترضی بــه خارجی ها و ترفند 
اینکه هــر حق خواهی ای مســاوی 
دانسته شود با به خطر افتادن امنیت 
ملی. در کمپین آســمان ایران امن 
نیست هم می آیند تمرکز را بر روی 
کلمه تحریم می گذارند و آن را وصل 
می کنند به همان ترفندی که سال ها 
زده اند و در نتیجه خواسته های چنین 

کمپین هایی را تحریف می کنند.«
مهــرداد درویش پور نیــز با تأکید بر 
نقش حکومت در روند قطبی سازی، 
عدم میدان دادن به اصالحات واقعی 
از ســوی حکومت را ســبب رشــد 

می داند  معتدل  گفتمان های  نکردن 
و می گویــد: »در ایــران اصالحــات 
یا اعتدال طلبی اســم شــب نوعی 
شعبده بازی و دماگوژی ]عوام فریبی[ 
شده است که تاریخ مصرف آن نیز به 

پایان رسیده است.«
بــه گفتــه درویش پور، مســئولیت 
ناپذیری نظام جمهوری اســالمی در 
برابر هیچ مشــکلی در جامعه مسلما 
ســبب »َجری شــدن مردم جامعه، 
قطبی سازی و توسل به رویکردهای 

رادیکال تر« خواهد شد.

این استاد دانشگاه همچنین با تأکید 
بر نقش پروپاگاندای نظام جمهوری 
اسالمی در تولید هراس بین مردم، آن 
را تالش حکومت برای کاهش توقع 
شهروندان و سطح و نوع اعتراضات آنها 
می داند: »جمهوری اسالمی ایران چه 
جنــاح اصالح طلب و چه اصول گرای 
آن، سرمایه گذاری وسیعی برای تولید 
هراس در میان ایرانیان کرده اســت. 
سیاستی که از ترس شر بدتر آنان را از 
تغییرات تند ترسانده است و همیشه 

هم ناموفق نبوده است.«

ترس و نگرانی عامل تشدید فضای 
دوقطبی

جدای از نقش اســتبداد سیاســی و 
دینی و همچنین میــل و اراده نظام 
جمهوری اســالمی در ایجاد فضای 
دوقطبی، نگرانی هــای افکار عمومی 
ایرانیــان از آینده نیز در تشــدید و 
تهییج این فضای دوقطبی موثر است. 
نگرانی هایی که سبب شده عده ای با 
وجود مخالفت با جمهوری اسالمی، از 
حرکت های دادخواهانه مانند کمپین 
»آســمان ایران امن نیست« حمایت 

نکنند.
این بــاره  در  درویش پــور  مهــرداد 

می گوید:
»بسیاری از مردم ایران به ویژه طبقه 
متوســط آن ضمن اینکه با حکومت 
اســالمی مخالفنــد نوعــی نگرانی 
ضدآرمانی دارند. هم از این رو نسبت 
به حرکت های تند با احتیاط برخورد 
می کنند و نسبت به اپوزیسیون آن نیز 
چندان خوش بین نیســتند. بسیاری 
نگران آننــد که یک تحول تند ایران 
را به ســوریه یا افغانستان یا لیبی و 
عــراق دیگری تبدیل کند. هم از این 
رو بسیاری از مردم از راه حل هایی که 
ممکن اســت حمله نظامی به ایران 
را همــوار کند به دلیل عالیق میهن 
دوستانه یا دمکراتیک یا تجربه دیگر 

کشورها حمایت نمی کنند.«
این جامعه شناس در ادامه می گوید: 
»در مورد بحث تحریم فضایی، بسیاری 
از مخالفان آن الزاما مدافع جمهوری 
اسالمی نیستند، بلکه نگرانند که این 
به هموار کردن راه حمله نظامی منجر 
شــود. نگرانی ای که گاه خواسته یا 
ناخواسته در راستای تقویت جمهوری 

اسالمی قرار می گیرد.«
پژوهشــگر  حســینی،  پروانــه 
انسان شناســی نیز با تأکید بر نقش 
نگرانی  افــکار عمومــی در ایران بر 
تشدید فضای دوقطبی معتقد است 
مردم ایــران با توجه بــه تجربیات 
ســختی که در منطقه و به ویژه در 
مورد همسایگان شاهد بودند، نگرانی 
زیادی دارند در مورد اینکه آینده ایران 

معین خزائلیچه خواهد شد.
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هشدار کارشناسان کانادا: 
 برای موج دوم کووید19 

آماده شوید
هیچ کســی نمی داند موج بعدی همه گیری کووید-۱۹ چه وقت در 
کانادا ایجاد می شود. با این حال، کارشناسان بر این باورند که آمارهای 
فعلی ممکن است با افزایش قابل توجهی روبرو شوند و کووید-۱۹ در 

نقاط کور شبکه بهداشتی کشور به شدت شیوع یابد.

مداد- تجربه کره جنوبی، درس های 
خوبی بــرای ما به همــراه دارد. این 
کشــور در یک بازه زمانی توانست به 
خوبی کوویــد-۱۹ را کنترل کند. با 
ایــن وجود، این بیمــاری ناگهان در 
باشگاه های شــبانه و مراکز تفریحی 
سربسته شیوع یافت و افراد زیادی به 
این ترتیب، به کووید-۱۹ مبتال شدند. 
در واقع، تعداد اندکی از افراد مبتال که 
تســت کووید-۱۹ نداده بودند، تمام 
زحمــات کارکنان نظام بهداشــت و 

درمان کره جنوبی را به باد دادند.
البته خوشبختانه، باشگاه های شبانه 
در کانادا همچنان تعطیل هستند. با 
این وجود، هنــوز مکان های عمومی 
زیادی وجود دارند که باز هســتند یا 
فعالیت خود را طی هفته های آینده 
از سر می گیرند. همه اینها می توانند 
فاجعــه ای نظیر آنچه در کره جنوبی 

روی داد را به همراه آورند.
افرادی که هیچ نشــانه ای از ابتال به 
کوویــد-۱۹ ندارند یــا عالیمی که 
دارند بسیار خفیف است، اصلی ترین 
عامل شکل گیری موج دوم همه گیری 
خواهند بود. بســیاری از کارشناسان 
بر ایــن باورند که ایجــاد موج دوم 
همه گیری، امری اجتناب ناپذیر است. 
در این میان، برخی از آنها بر این باورند 
که موج بعدی در میان نوجوانان شکل 

خواهد گرفت.

نوجوانان: هدف بعدی کووید-۱۹؟

تمامی شــواهد نشــان می دهد که 
پیامدهای کووید-۱۹ برای سالمندان، 
به مراتب زیان بارتر اســت. به همین 
دلیل، شــاید نوجوانان به عنوان یک 
گروه جمعیتی که کمتر از کووید-۱۹ 
آســیب می بینند، عالقه بیشــتری 
به از ســرگیری فعالیت های معمول 
اجتماعی داشــته باشند و همین امر 
سبب می شــود بیشــتر در معرض 
ویروس قرار گیرند. بــه این ترتیب، 
احتماال همــان اتفاقی کــه در کره 
جنوبی افتاد، در کانادا نیز روی خواهد 

داد.
اما بــرای جلوگیری از ایــن رویداد، 
چه می توان کرد؟ به نظر می رســد 
فاصله گیری اجتماعی، پایش ارتباطات 

و نیز انجام گسترده تست کووید-۱۹ 
بتواند تا حد زیادی جلوی این مسئله 
را بگیرد. اســتفاده از اپلیکیشن های 
پایش ارتباطات، با وجود نگرانی های 
زیادی کــه در زمینــه حفظ حریم 
خصوصی در آنها وجود دارد، یکی از 
شیوه هایی است که می تواند اثربخشی 

باالیی داشته باشد.

بازگشایی تدریجی و کمک به نظام 
سالمت

بسیاری از استان ها به دنبال بازگشایی 
تدریجی مراکز اقتصادی و اجتماعی 
هســتند. یکی از مزایای این شیوه، 

امکان شناسایی بهتر افزایش آمار ابتال 
و انجام اقداماتی متناسب با آن است. 
همچنین به خاطر نزولی بودن آمارها 
در استان های مختلف، امکان مدیریت 
بهتر امور و رسیدگی بهتر به مبتالیان 

نیز ایجاد می شود.
در این میــان، بازگشــایی فعالیت 
شــرکت های بزرگ یک مزیت عمده 
را نیز به همــراه دارد و آن هم اینکه 

چــون ایــن شــرکت ها از مدیریت 
متمرکز برخوردارنــد، امکان نظارت 
بهتر بر ســالمت کارکنــان و الزامی 
کردن رعایــت دقیق مقررات مربوط 
به فاصله گذاری اجتماعی و تســت 
کروناویــروس را دارنــد. همین امر 
تا حــدی از بار دولت بــرای نظارت 
می کاهــد و دولت می توانــد از توان 
خود برای پایش بهتر کسب وکارهای 

کوچک تر استفاده کند.
دکتر کامیــل لومیو مســئول امور 
بهداشتی مرکز ارزیابی کووید۱۹ در 
Western Hospital تورنتو می گوید 
برای خیلی ها هنوز قابل درک نیست 
که ویروس کووید۱۹ با چه ســرعتی 
می تواند گسترش پیدا کند.  حتی با 
اجرای قرنطینه نیز شیوع ویروس در 
جامعه ادامه دارد چرا که درصد پائینی 

دولت فدرال  دسترسی شرکت ها  به برنامه حمایتی را گسترش می دهد
پرژن میرور- کمک مالی دولت کانادا 
به صاحبان کسب و کارهای کوچک از 
جمله برنامه هایی است که پس از بروز 
بحران ویروس کرونا و تعطیلی بخش 
گسترده ای از اقتصاد این کشور توسط 

دولت فدرال به اجرا گذاشته شد.
به گزارش شبکه خبری سی بی سی، 
آقای جاســتین ترودو نخست وزیر 
کانادا در کنفرانس خبری روزانه خود 
در روز سه شــنبه تغییرات جدیدی 
که در طرح کمک مالــی اظطراری 
به کســب و کارهای کوچک صورت 
گرفته را اعالم کرد. گروه های جدیدی 
که شــامل دریافت کمک های مالی 

اظطراری دولت می شوند عبارتند از:
کســب و کارهای با مالکیت انفرادی 
که درآمدشــان فقط از کسب و کار 

خودشان می باشد.
کســب و کارهایی که به پیمانکاران 

قراردادی وابسته هستند.
کسب و کارهای خانوادگی که حقوق 
کارکنان خود را از طریق سود سهام 
پرداخت می کنند و لیســت حقوق 

ندارند.
این گــروه از متقاضیان برای دریافت 
کمک مالی دولت، باید لیست حقوق 
کمتر از 2۰ هزار دالر، دارای حساب 
بانکی تجاری در یکی از موؤسســات 
مالــی و بانکی کانادا، دارای شــماره 
حســاب تجاری از اداره مالیات کانادا 

و دارای اظهار نامه مالیاتی ســال های 
2۰۱7 و 2۰۱۸ باشند.

همچنین این گروه از صاحبان کسب 
و کار باید دارای هزینه های غیر قابل 
تعویــق مانند اجــاره، مالیات ِملک، 
قبض هــای آب و برق و تلفن و بیمه 
با مبالغی بین 4۰ هزار تا ۱،5 میلیون 

دالر باشند.
کارهــای  و  کســب  فدراســیون 
مســتقل کانــادا اعالم کرده اســت 
کــه این تصمیم جدیــد دولت برای 
بیزنس های خانوادگــی که به اعضاء 
سود ســهام پرداخت می کنند، برای 
باشگاه های ورزشی و بیزنس هایی که 
با پیمانکاران قراردادی کار می کنند 
و همینطور بیزنس هایی که صندلی 
اجاره می دهند مانند سالن های آرایش 

و زیبایی خبر خوبی است.
این فدراســیون همچنیــن از دولت 
درخواســت کرده تا میزان این وام و 
همینطور بخش بال عوض آنرا افزایش 
دهد، چراکه بسیاری از این کسب و 
کارهای کوچک مــدت زمان زیادی 
برای بازیابی قدرت اقتصادی خود نیاز 

دارند.
اتــاق بازگانی کانادا نیــز اعالم کرده 
که این بیانیه جدید انتقادات پیشین 
این اتاق درباره شرایط دریافت کمک 
مالــی از دولت را مد نظــر قرار داده 
است. شرایط پیشین دریافت کمک 

از  افراد عوارض بیماری را از خود بروز 
می دهند یا عوارض بیماری در آن ها به 
حدی خفیف است که حتی خودشان 

هم نمی دانند که بیمار هستند.
دکتــر جرالد ایوانز مدیر بهداشــتی 
کنتــرل عفونت هــا در مرکــز علوم 
ســالمت کینگســتون می گوید اگر 
مناطــق مختلف کانــادا قرنطینه را 
تعدیــل کنند، مــوج دوم کووید۱۹ 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. وی هشدار 
داد تصــور این کــه برخی مکان ها و 
فضاهــای عمومی مثــل یک زمین 
تنیس نسبت به دیگر مکان ها خطر 

کمتری دارد، کامال اشتباه است.
دکتــر ایوانز ادامه داد بــدون تردید 
پارک هــا،  در  مــردم  جمع شــدن 
چــادر زدن در تفریحگاه ها و تجمع 
ورزشــکاران به شیوع بیشتر ویروس 

کرونا کمک خواهد کرد.
به گفتــه دکتر ایوانــز ظهور مجدد 
ویروس کرونا در کانادا این بار احتماال 
از جوانــان که فعالیت های اجتماعی 
خود را زودتر از سرمی گیرند، شروع 
خواهد شــد و بازشــدن مکان های 
عمومی و اجتماعی در کانادا، وضعیتی 
شــبیه کره جنوبی در کانــادا ایجاد 

خواهد کرد.

اظطراری دولت بســیاری از کسب و 
کارهای کوچک را به دلیل ســاختار 
تجاری آنها مورد تبعیض قرار می داد، 
هماننــد کارآفرینانی که درآمد خود 
را به طور مســتقیم از شــرکت های 
خود برداشت می کردند. اما این اتاق 
همچنین اعالم کرده که شرایط جدید 
برای داشتن حســاب بانکی تجاری، 
بسیاری دیگر از بیزنس های کوچک 
را که حساب بانکی جداگانه ای ندارند 
فاقد صالحیت دریافت این کمک ها 

قرار خواهد داد.
اندرو شــییر رهبر حزب محافظه کار 
کانادا روز سه شنبه در یک کنفرانس 
خبری در اتــاوا مجدداً اعالم کرد که 
زمان بازگشــایی پارلمــان کانادا فرا 
رسیده اســت. وی درخواست کرد تا 

نمایندگان پارلمان از روز 25 ماه ِمی 
با رعایت فاصله گــذاری فیزیکی بر 
طبق دستور العمل های پزشکی به سر 

کار خود بازگردند.
رهبــر حــزب محافظــه کار کانادا، 
جاستین ترودو نخست وزیر را متهم 
به استفاده از بحران جهانی کرونا برای 
گریز از شفافیت و پاسخگویی دولت 
وی برای هزینه کردن میلیارد ها دالر 

کرده است.
اندرو شــییر در همین زمینه گفت : 
» دولت نباید اجازه داشــته باشد تا 
چیزهایــی را از مــردم کانادا مخفی 

کند.«
در این هفته بســیاری از استان های 
کانادا اقدام به بازگشایی بخش هایی از 

اقتصاد کرده اند.

در بریتیش کلمبیا، رستوران ها اجازه 
یافتنــد که در صــورت انجام دقیق 
پروتکل های ایمنی مانند ارایه منو های 
یکبار مصــرف و رعایت فاصله گیری 
فیزیکی، سالن های غذاخوری خود را 

باز کنند.
در ساسکاچوان، فروشگاه های خرده 
فروشــی، آرایشــگاه ها و ماساژورها 
بــا رعایت مقررات فاصلــه گذاری و 
بهداشتی اجازه دارند فعالیت خود را 

از سر بگیرند.
در اســتان انتاریــو نیــز برخــی از 
محدودیت ها برداشته شده است. اما 
امروز آقای داگ فورد نخســت وزیر 
انتاریو اعالم کرد که تمام مدارس این 
استان تا پایان سال تحصیلی تعطیل 

خواهند بود.
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ترودو: کانادا به حمایت از سازمان
 بهداشت جهانی ادامه می دهد اما 

سواالت جدی در مورد چین مطرح است

ایرونیا- نخست وزیر جاستین ترودو 
روز سه شنبه تاکید کرد کانادا همچنان 
به حمایت از سازمان بهداشت جهانی 
ادامه می دهد ولی سواالت جدی در 
مورد ارتبــاط این نهاد با چین وجود 
دارد.تــرودو دو روز پــس از تاییــد 
قطعنامــه ای که خواهــان تحقیق 
مستقل از عملکرد سازمان بهداشت 
جهانی در مواجهه با بحران کووید ۱۹ 
می شود ، به خبرنگاران گفت :» هیچ 
نهاد بین المللی صددرصد بی نقص 
نیست و قطعا مواردی وجود دارد که 
ما باید روی آنهــا کار کنیم و بهبود 

ببخشیم.
در همین حال چین به حمایت خود 
از سازمان بهداشت جهانی ادامه می 
دهد و رییس جمهور این کشور وعده 
داده کمکی 2 میلیــارد دالری برای 
مبارزه با ویروس کرونادر نظر گرفته 

است.
ترودو در پاســخ به این سوال که آیا 
این میزان کمــک چین میزان نفوذ 
آنها در ســازمان بهداشت جهانی را 
افرایش نخواهد داد ، گفت :»همیشه 
بین بزرگترین کمک کنندگان مالی 

سازمانهای بین المللی و عملکرد آنها 
رابطه ای وجود دارد. ما ســواالتی در 
مورد استقالل و قدرت این سازمانها 
در زمینه اقدامات مورد نیاز برای حفظ 
سالمت همه در جهان خواهیم داشت 
. در مورد چین هم قطعا ســواالتی د 
رماه ها و سالهای آینده وجود خواهد 
داشت و این سواالت باید پاسخ داده 
شوند وما بخشی از این روند خواهیم 
بود. «ترودو دربــاره انتقاد از واکنش 
چین به همه گیــری ویروس کرونا 
محتاط بــوده ولی برخــی دیگر از 
مقامات کانادایی ابایی از این مسئله 

ندارند.
جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا در 
انتقاد از عملکرد چینی ها گفت :» این 
واقعیت که چینی ها اجازه داشتند از 
ووهان به دیگر نقاط دنیا سفر کنند 
ولی از ســفر به بقیه چین منع شده 
بودنــد هرگز نباید فراموش شــود و 
البته نقش آنها در ســرکوب کردن 
دانشمندانی که درباره انتقال بیماری 
از انســان به انسان افشــاگری کرده 
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 امیر خدیر: کانادا شایستگی عضویت در شورای امنیت را ندارد 

طوماری که یکصد و پنجاه شخصیت 
و سازمان از جمله امیر خدیر، دیوید 
سوزوکی و کنفدراسیون اتحادیه های 
ملی امضا کرده اند، از ســازمان ملل 
متحد می خواهد درخواســت اتاوا را 
برای اختصاص یک کرســی به کانادا 

در شورای امنیت قبول نکند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
»کانادا به رغم ایــن که در جهان به 
عنوان یک کشور صلح طلب شهرت 
پیدا کرده است، در عرصه بین المللی 
به عنوان یک بازیگر خیرخواه عملکرد 
مناســبی ندارد.« این جمله آغازین 
طوماری اســت که موسسه سیاست 
خارجی کانادا در اینترنت قرار داده و تا 
کنون حمایت یکصد و بیست و چهار 
نفر و همچنین بیست سازمان را جلب 
کرده اســت. در میان شخصیت های 
معروفی کــه امضای آن هــا در این 
طومار دیده می شــود می تــوان به 
دکتر امیر خدیر از موسســان حزب 
همبستگی کبک QS، نوآم چامسکی 
زبان شناس معروف، الن گابریل فعال 
و هنرمند و همچنین رومئو ساگاناش 

نماینده پیشین فدرال نام برد.
در ایــن طومار تقریبــا دو صفحه ای 
به برخــی از اقدامــات و »رفتارهای 
ناشایست« دولت کانادا در سال های 
اخیر اشاره و با استناد به آن ها تاکید 
شــده است که کانادا شایستگی الزم 
برای عضویت مجدد در شورای امنیت 

سازمان ملل متحد را ندارد.
در طول ســال ها و دهه های گذشته 
کانادا شــش دوره در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد که شامل پانزده 
عضو می باشــد، کرسی داشته است. 
پنج عضو دائم این شورا شامل چین، 
فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا حق 
وتــو دارند و ده عضو دیگر غیردائمی 

هستند.
کانادا  نخســت وزیر  ترودو  جاستین 
فوریه گذشته تالش های زیادی کرد 
تا بخت کانادا را برای کســب کرسی 
غیردائم شورای امنیت سازمان ملل 
در برابر رقیبانش افزایش دهد. عالوه 
بر کانادا، نروژ و ایرلند نیز برای کسب 
این کرســی تالش می کنند. مجمع 
عمومی ســازمان ملــل متحد ژوئن 
امسال در این خصوص تصمیم گیری 

خواهد کرد.
امضاکننــدگان طومار یادشــده که 
»جنبش حمایت از صلح و همبستگی 
کبک-هائیتــی« نیز یکــی دیگر از 
آن هاســت، بر این عقیده هستند که 
کانادا از جمله کشــورهایی است که 
با صادرات سالح و تجهیزات نظامی، 
دائما به آتش مناقشات مسلحانه در 

جهان دامن می زند.
در ایــن طومار آمده اســت: »کانادا 
از جمله مدافعان سرســخت ائتالف 
هســته ای ناتو است و در حال حاضر 
نیز ماموریت های ایــن ائتالف را در 

لتونی و عراق هدایت می کند.«
در بخــش دیگــری از ایــن طومار 
می خوانیم: »دولت جاســتین ترودو 
مامــوران پلیس نظامی خــود را به 
وتسووتن  اولین  قوم  ســرزمین های 
اعزام کرد تا اعتراضات بومیان مخالف 
یک پروژه خط لوله انتقال نفت را در 

این منطقه خاموش کنند.«
اما جاســتین ترودو روز سه شنبه در 
کنفرانس مطبوعاتی خود در پاســخ 
به ســوالی درباره ایــن طومار تاکید 
کرد هدف بلنــد اتاوا عضویت مجدد 
در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
است و این مســئله به هیچ وجه در 
داخل کشور و در سطح ملی موجب 
اختالف و تفرقه نشــده است. ترودو 
افزود همه مردم کانادا خواســتار آن 
هســتند که جایگاه کشورشــان در 

عرصه بین المللی ارتقا پیدا کند.
امضاکننــدگان این طومار همچنین 
از اقدامــات و تالش های اتــاوا برای 
»سرنگون کردن دولت ونزوئال« تقبیح 
کرده اند. اما ترودو در پاسخ به سوالی 
درباره موضع اتاوا در این زمینه تاکید 
کرد: »نیکالس مادورو فردی دیکتاتور 
و قدرت آن غیرمشــروع اســت و با 
سیاست های خود در حال ایجاد یک 
بحران انسانی وحشتناک در ونزوئال 

است.«
امضاکنندگان طومار همچنین از این 
مســئله ابراز نارضایتــی کرده اند که 
دولت جاســتین ترودو از زمانی که 
روی کار آمد همواره به قطعنامه های 
ســازمان ملل متحد کــه در دفاع از 

حقوق فلســطینیان ارائه شده، رای 
منفی داده است.

گفتنــی اســت تالش هــای دولت 
کانادا در ســال 2۰۱۰ برای کســب 
کرســی در شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد بی نتیجــه ماند و دولت 
وقت به نخست وزیری استفان هارپر 

محافظــه کار در این رقابــت در برابر 
رقیب خود پرتغال شکست خورد. در 
آن زمان لیبرال ها به شــدت از دولت 
هارپر انتقــاد کردنــد و در مبارزات 
انتخاباتی خود قــول دادند بار دیگر 
کانــادا را به جمع کشــورهای عضو 

شورای امنیت بازگردانند.

مرز کانادا و آمریکا تا ۲1ژوئن بسته خواهد ماند
کانادا  نخســت وزیر  ترودو  جاستین 
روز سه شــنبه ۱۹مــی در کنفرانس 
مطبوعاتی روزانه خود اعالم کرد رفت 
و آمدهای غیر ضروری در مرز کانادا و 

آمریکا تا 2۱ژوئن ممنوع خواهد بود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
از آغاز همه گیری کووید۱۹ در کانادا و 
آمریکا که منجر به بسته شدن مرزهای 
مشترک دو کشور شد، این دومین بار 
اســت که ممنوعیت تردد در مرز دو 
کشور همسایه به مدت ۳۰روز تمدید 
می شود. ممنوعیت تردد در مرزهای 
دو کشــور کــه 2۱مارس بــه اجرا 
گذاشت شد، یک ماه پیش تا 2۱ماه 

مه تمدید شده بود.
این ممنوعیت درباره انتقال کاالهای 
ضــروری مثل محصــوالت غذایی، 
سوخت و دارو اجرا نمی شود تا امنیت 
زنجیره تامین در دو کشــور تضمین 
گردد. اما هر گونه ســفر گردشگری 

میان دو کشور ممنوع است.
ترودو گفت: »تمدید ممنوعیت تردد 
در مرز کانادا و آمریکا تصمیم مهمی 
است که برای امنیت مردم دو سوی 

مرز اتخاذ شده است.«
ترودو افزود دولت آمریکا نیز از تمدید 
این ممنوعیت کامال اســتقبال کرده 

اســت. به گفته ترودو مفاد توافق دو 
کشــور در این زمینه به ویژه مسایل 
مربوط به متقاضیان پناهندگی که به 
طور غیرقانونی وارد کشور می شوند، 

تغییری پیدا نکرده است.
ترودو در عین حال از اظهارنظر درباره 
ایــن احتمال که شــاید مرزهای دو 
کشور پس از 2۱ژوئن همچنان بسته 
بمانند، خوددداری کرد. اگر این اتفاق 
بیفتد در آســتانه فصل گردشگری 

لطمه ای سنگین به صنعت گردشگری 
کشور وارد خواهد شد.

ترودو فقط به گفتن این نکته بسنده 
کرد که اوضاع به سرعت تغییر می کند 
و ما باید در روزها و هفته های آینده و 
با توجه به دگرگونی اوضاع در این باره 

گفت وگو کنیم.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
روز سه شنبه به روزنامه نگاران گفت 
مرزهای دو کشور ممکن است پیش 

از 2۱ژوئن بازگشــایی شود. ترامپ با 
تاکید بر این که دو کشور برای مهار 
کامل شــیوع ویروس کرونا با جدیت 
تالش می کنند، تاکید کرد: »دو کشور 
همواره با یکدیگر در تماس هستند و 
سران دو کشور نیز روابط خوبی با هم 
دارند. ما در این باره گفت وگو خواهیم 
کرد و در موقع مناسب مرزهای خود 
را به سرعت بازگشایی خواهیم کرد. 
ما با همسایه خود کانادا روابط بسیار 
حســنه ای داریم و کانادا را دوســت 

داریم.«
جاستین ترودو در کنفرانس مطبوعاتی 
خود از وارد شــدن به مشــاجره ای 
که در آمریکا بر ســر تصمیم دونالد 
ترامپ در خصوص مصرف قرص های 
هیدروکســی کلروکین )دارویی که 
تاثیر مثبــت آن در درمان کووید۱۹ 
ثابت نشده است( به وجود آمده است، 

خودداری کرد.
ترودو گفت: »ما همچنان توصیه های 
متخصصان بهداشــت و پزشکان را 
دنبال خواهیم کرد و از همه شهروندان 
کانادا نیز می خواهم به دستورالعمل ها 
و توصیه های کارشناسان بهداشت و 

درمان کشور عمل کنند.«
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شرایط اقتصادی ناشی از کووید19،
اجاره بها را در اکثر شهرهای کانادا 

کاهش داد

ایرونیا- پس از ســالها رشــد اجاره 
بها در شــهرهای بزرگ کانادا ، همه 
گیری ویروس کرونا و تعطیلی بخش 
عمده ای از اقتصاد کشور سبب شد 
تا افرادی که بدنبال ســرپناهی برای 
اجاره هســتند ، با قیمتهای کمتری 

روبرو شوند.
در شــرایطی که از هــر ده کانادایی 
شاغل ، سه نفر شغل خود را ازدست 
داده اند و یا با کاهــش درآمد روبرو 
هستند ، اجاره درخواستی صاحبخانه 
ها در اکثر شهرهای کانادا نسبت به 

ماه گذشته کمتر شده است .
در ماه آوریل به طور متوســط اجاره 
درخواستی ۳.2 درصد کاهش داشته 
و به ۱۸42 دالر در ماه برای انواع خانه 

های استیجاری رسیده است .
البته این شرایط در حالی ایجاد شده 
که بسیاری از خانوارهایی که مستاجر 
هستند ، بنا به دالیل مختلف توانایی 
پرداخــت تمام و یا بخشــی از اجاره 
بها را ندارندو همین مسئله برخی از 
صاحبخانه هــا را ناچار کرده تا برای 
پر کــردن واحد خالی شــان اجاره 

درخواستی را کاهش دهند.
با توجه به کمک مالی 2۰۰۰ دالری 
دولت فــدرال در ماه و برخی کمک 
های دولتهای استانی از جمله کمک 
5۰۰ دالری دولت بریتیش کلمبیا ، 
بانک CIBC در گزارشی اشاره کرده 
بین 75 تا ۹۰ مســتاجرین کانادایی 
، اجاره مــاه می را پرداخت کرده اند. 
بخش عمده ای از پرداختی ها مدیون 
کمک دولتی است و مشخص نیست 
پــس از پایان این کمــک ها در ماه 
آگوست سرنوشــت اجاره بها به کجا 

خواهد رسید.
کاهش اجاره در شــهر تورنتو کمی 
بیشــتر بوده و واحد یــک خوابه 4 
درصد و واحــد دو خوابه 7.7 درصد 
کاهش اجار بها داشته اند. در ونکوور 
واحد یک خوابــه 5.6 درصد و واحد 
دو خوابه ۱5 درصد کاهش داشته اند.

به گــزارش بانــک CIBC دو عامل 

کانادایی ها پاسخ دادند:
 پس از بازگشایی اقتصادی،چقدر طول 

می کشد تا زندگی به حالت عادی بازگردد؟

در کاهــش اجــاره بها در دو شــهر 
تورنتــو و ونکوور موثر بوده اند. عامل 
نخســت کاهش شــدید مهاجرین 
و کوچ دانشــجویان بیــن المللی به 
کشورهایشان بخاطر کووید ۱۹ است 
که تقاضا برای واحدهای استیجاری را 
به شدت کاهش داده و باعث شده تا 
مالکینی که روی دریافت اجاره برای 
پرداخت وام مســکن حســاب کرده 
بودند ، هراســان وناامیــد به دنبال 
مســتاجر جدید با قیمــت پایین تر 

باشند.
عامل دوم از بین رفتن درخواســت 
برای اجاره کوتاه مدت و سرویس ایر 
بی ان بی است که با توجه به شرایط 
وخیم صنعت توریســم و عدم ورود 
مســافران خارجی به کشور ، بخش 
عمده ای از ایــن واحدها را وارد بازار 

iroonia.ca .اجاره بلند مدت کند

ایرونیا- موسسه انگس رید اخیرا نظرسنجی در این رابطه انجام داده که 
طی آن 6۸ درصد کانادایی ها نگاه خوش بینانه ای ندارند و بازگشــت به 
شرایط عادی را دست کم نیازمند گذشت شش ماه می دانند. این در حالی 
است که در ماه مارچ تنها ۳۰ درصد کانادایی ها این نظر را داشتند ولی 
در ماه آوریل 4۳ درصد چنین نظری پیدا کردند و حاال د رماه می بیش 

از دو سوم کانادایی ها چنین باوری دارند.
اما زمانی که درباره بزرگترین نگرانی آنها در این شش ماه سوال شد ، 7۹ 
درصد نگران بیمار شدن خود ویا یکی از اعضای خانواده شان بودند و 5۹ 

درصد هم ضررهای مالی و درآمد کمتر را نگرانی اصلی شان دانستند.
از بین افراد نظرسنجی شده همچنین ۱۳ درصد در یکی از سه ماه گذشته 
کرایــه خانه را کامل پرداخت نکرده انــد و ۱6 درصد هم قادر به خرید 

محصوالت غذایی با کیفیت سابق نبودند.
در مورد روند بازگشــایی و بیزینس هایی که باید در اولویت برای شروع 
مجدد فعالیت قرار بگیرند و هم نظرات مختلف بود. 7۱ درصد معتقدند 
هنوز خیلی زود است که مدارس باز شود. تقریبا همین میزان)6۹ درصد( 
هم بر این باور هســتند که مکانهای مذهبی نباید بازگشایی شوند و 7۳ 

درصد هم مخالف بازگشایی سالنهای ورزشی در ماه جاری هستند.

فروش امالک مسکونی در کانادا در بدترین وضعیت از سال 19۸۴
مداد- بازار امالک مسکونی در کانادا 
طی ماه گذشــته به شدت افت کرد 
که دلیلش نیز ابهام موجود در فضای 
اقتصادی است. همین امر سبب شده 
خریــداران و فروشــندگان به دنبال 

فرصتی دیگر برای این کار باشند.
به گزارش سی بی ســی، بر اســاس 
گزارش انجمن امالک کانادا، فروش 
مســکن حدود 56 درصد نسبت به 
ســطح ماه قبل )مارس( افت کرد. به 
همین دلیل، آوریــل 2۰2۰ عنوان 
بدترین ماه بازار مسکن در تاریخ کانادا 
از ســال ۱۹۸4 به این سو را به خود 

اختصاص داد.
بازار مسکن در کانادا به شدت فصلی 
اســت. میزان فروش در ابتدای سال 
پائین اســت که دلیلی جز ســرمای 
هوا ندارد. با گرم شدن هوا نیز شاهد 
افزایــش خرید و فروش مســکن در 
بهار و تابستان هستیم و هر سال این 

چرخه تکرار می شود.
کووید-۱۹ ســبب  اما همه گیــری 
شــد این رویه همیشــگی امســال 
بی معنا شــود. فاصله گذاری فیزیکی 
و محدودیت های فعالیت بسیاری از 
کسب وکارها سبب شــد که امسال 
شاهد رونق بهاری بازار مسکن نباشیم.
انجمــن امالک کانــادا می گوید که 
در ابتدای ماه مارس، شــاهد افزایش 
فروش امالک مســکونی بودیم، ولی 
این روند چندان ادامه نیافت و از نیمه 
دوم ماه، روند مذکور نزولی شد. روی 
هم رفته، میزان فروش مسکن در ماه 
مارس ۱5 درصد نسبت به ماه فوریه 

کاهش نشان می داد. همچنین بررسی 
سوابق مربوط به سال های گذشته نیز 
نشــان می دهد که فروش مسکن در 
آوریل امسال حدود6۰ درصد پائین تر 
از کمترین رکورد موجود در این زمینه 

است.

کاهش جزئی قیمت

فروخته شده کاهش  تعداد خانه های 
شدیدی داشته، ولی میانگین قیمت 
تغییــری چندانی نداشــته اســت. 
اصلی ترین دلیل این مساله این است 
که فروشــندگان به صــورت موقت، 
از این بازار کنار کشــیده اند. متوسط 
قیمت یک خانه که توسط یک مشاور 
امالک در ماه گذشــته فروخته شده 
4۸۸ هــزار دالر بود کــه ۳/۱ درصد 

کمتر از آوریل 2۰۱۹ است.
با وجود اینکه قیمت ها نسبت به سال 
نداشته اند،  چندانی  تغییر  گذشــته 
شــواهدی در بازار به چشم می خورد 
کــه ممکن اســت قیمــت امالک 
نیز نتوانــد از پیامدهای همه گیری 
کووید-۱۹ در امــان بماند. میانگین 
قیمــت یک خانه در مــاه آوریل ۱۰ 
درصد کمتر از میانگین ماه مارس بود 
که در مقایسه با چرخه فصلی بازار در 
سال های پیش، کامال غیرمنتظره بود.

البته برخی کارشناسان بر این باورند 
که این کاهش قیمت، دلیل دیگری 
دارد. برایــان دپراتــو )اقتصــاددان 
می گوید  تورنتو-دومینیــون(  بانک 
عرضه و فــروش خانه های بزرگ تر و 

گران قیمت تر که معموال در محالت 
باالی شــهر قرار دارند، طی چند ماه 
اخیر به شدت کاهش یافته و همین 
امر سبب شده میانگین قیمت امالک 

مسکونی فروخته شده کاهش یابد.
فروش خانه های مجلــل و بزرگ در 
تورنتو و ونکوور )که گران قیمت ترین 
امالک مسکونی کشــور را دارند( با 
کاهش روبرو بوده اســت. به همین 
دلیــل، کاهــش میانگیــن قیمت 
خانه های فروخته شده، جای تعجب 

نداشته باشد.
البته اتحادیه امالک کانادا نیز بر این 
نکته تاکید دارد که شــاید میانگین 
قیمت خانه های فروخته شده معیار 

خوبی برای ارزیابی قیمــت در بازار 
نباشــد. گفتنی اســت این اتحادیه، 
سال هاست که از یک شاخص دیگر به 
 House( »نام »شاخص قیمت خانه
Price Index( بــرای ارزیابــی بهتر 
این موضوع استفاده می کند. اتحادیه 
امالک کانادا می گوید این شــاخص، 
معیار بهتری برای ارزیابی بازار امالک 
است، زیرا مســاله کاهش یا افزایش 
فروش یک یا چند دســته خاص از 
امالک نیز در آن مد نظر قرار می گیرد.

گفتنی است »شاخص قیمت خانه« 
در ماه آوریل ۰/6 درصد افت کرد که 
اولین افت ماهانه طی یک سال اخیر 

به شمار می رود.

تالش هکرها برای سرقت
 اطالعات تحقیقاتی کانادا درباره کووید-19
به گزارش سی بی سی، چندین آژانس امنیتی فدرال در بیانیه ای مشترک 
هشدار دادند که تحقیقات پژوهشگران کانادایی در زمینه توسعه واکسن، 
شیوه های درمانی و یا تست کووید-۱۹ به یکی از مهم ترین اهداف برای 
هکرهای دولتی سایر کشــورها تبدیل شده است. با وجود اینکه در این 
بیانیه از کشور خاصی نام برده نشده، یکی از سازمان های امنیتی ایاالت 
متحده دو روز پیش در بیانیه ای مشابه اعالم کرده بود که چین به شدت 
می کوشد به نتایج تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در ایاالت متحده 

دست یابد.
در بیانیه آژانس های امنیتی و جاسوسی کانادا آمده که همکاری نزدیکی 
با دانشــگاه ها و موسسات پژوهشی برای حفاظت بهتر از مستندات شان 
در حال انجام اســت. در این بیانیه همچنین به این نکته اشاره شده که 
دســتیابی غیرمجاز سایر کشــورها به تحقیقات صورت گرفته در کانادا 

می تواند به ایجاد مانع در مسیر روند توسعه این محصوالت بیانجامد.
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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
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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تدابیر اداره مالیات کانادا برای شناسایی
 سواستفاده کنندگان از کمک های نقدی دولت اعالم شد

ایرونیا- جاستین ترودو نخست وزیر 
در گفتگوی خبری با شبکه سی تی 
وی از اقدام دولت برای پرداخت سریع 
کمک های نقدی به بیش از 7 میلیون 

درخواست کننده دفاع کرد .
او گفت دولت تصمیم گرفت تا بجای 
بررسی وقت گیر هر کدام از تقاضاها ، 
به سرعت پول را به شخص درخواست 
کننده برســاند:» ما باید به سرعت و 
موثر عمل می کردیم .شیوه کار به این 
صورت بود که افراد نیازمند فرمهایی 
را پر می کردند که در آن نســبت به 
واجد شرایط بودن برای دریافت کمک 
نقدی متعهد می شدند . قطعا یکی دو 
درصدی هستند که خود را به شکلی 
متفاوت معرفی کردند و سعی کردند 
تا دســت به تقلب بزنندو از موقعیت 
سواستفاده کرده باشند که در ماه های 
بعد مشــخص خواهد شد و مچشان 

گرفته می شود.
این گفته های نخست وزیر در پاسخ 
به مقاله ای از نشــنال پست بود که 
طی آن اشــاره شــده بود دولت به 
تمامی درخواســت کنندگان کمک 
نقدی اهدا کرده، بدون اینکه به وجود 
هشدارهایی در باره برخی از دریافت 
کنندگان و واجد شــرایط نبودشان 

اهمیت دهد!
نخست وزیر ترودو درباره مسئله تقلب 
و سواستفاده که از سوی خبرنگاران 
و نمایندگان اپوزیســیون در رسانه 
ها مطرح شــده بــود گفت:»اولویت 
دولــت کمک به مردم در کوتاه ترین 
زمان اســت و پاک کردن اشتباهات 
انــدک کمی بعد انجام می شــود و 
این اقدامات در ماه های آتی صورت 
خواهد گرفت. کمک مالی اضطراری 
دو هزار دالری )CERB ( برای چهار 

ماه پرداخت خواهد شد.
با اینحــال برخــی از مقامات دولت 
فدرال اشــاره می کنند این اتفاق تا 
سال آینده و زمان پر کردن فرمهای 

مالیاتی رخ نخواهد داد.
اوایل ماه گذشته گزارشهایی در رسانه 
های کانادایی درباره افرادی منتشــر 
شد که با وجود عدم صالحیت برای 
دریافت کمکهای نقــدی دولت ، در 
سایت ثبت نام کرده و کمک 2۰۰۰ 
دالری را دریافت کرده بودند. مقامات 
اداره مالیات تاکید دارند دولت فرض را 
بر صداقت و راستگویی اکثر کانادایی ها 
گذاشته ولی از طرفی مطمئن هستند 
که برخی دســت به تقلب زده اند و 
میزان تقلب صورت گرفته به مراتب 
بیشتر از سایر برنامه های دولت فدرال 
اســت و می تواند به دو تا سه درصد 

کل متقاضیان برسد.

اداره مالیــات کانادا در نظر دارد برای 
تکمیل فرمهای مالیاتی که سال آینده 
صورت می گیرد ،جزییات بیشــتری 
در مورد میزان درآمد افراد در ســال 
2۰2۰ بپرسد. معموال در فرمها درآمد 
به صورت ســالیانه از سوی افراد درج 
می شــد ولی در فرم سال بعد درآمد 
باید به تفکیک ماه ذکر شود. افرادی 
که برای کمک مالی اضطراری دولت 
CERB ثبــت نــام کرده انــد باید 
درآمدی کمتــر از ۱۰۰۰ دالر در ماه 
در زمان دریافت کمک نقدی داشته 

باشند.
همچنین برای برخــی از متقاضیان 
مشــکوک هم سیســتم شناسایی 
جدیدی معرفی شده و تمام این افراد 
باید برای ادامه دریافت کمک نقدی ، 
با شماره تلفنی که در اختیارشان قرار 
می گیرد تماس بگیرند و به سواالت 

اضافی پاسخ دهند.
برای مثال فرد بسیار مسنی که برای 
دریافت کمک هزینه اضطراری ثبت 
نام کرده و وجه را دریافت کرده حاال 
باید اطالعات اضافی در مورد نوع کار 
و زمان بیکاری اش ارائه کند چرا که 
اصوال شــاغل بودن فرد بسیار مسن 

کمتر رخ می دهد.

به گفته مســئوالن اداره مالیات در 
چک اولیه فرمهــای متقاضیان تنها 
بررســی شــده که به نام فردی که 
درگذشــته فرم پرنشــده باشد و یا 
متقاضی باالی ۱5 ســال سن داشته 
باشد و یا جزو زندانیان نباشد و باقی 
موارد در بررسی های ثانویه مشخص 
می شود. روند بررسی از ژانویه و فوریه 
آغاز می شود که اداره مالیات فرمهای 
T4 کارکنان ادارات و کارخانه ها را از 
کارفرما دریافت می کند و می تواند با 
اطالعاتی که شخص در زمان دریافت 
کمک های مالی ارائه کرده ، تطبیق 

دهد.
به باور یکی از مسئولین اداره مالیات 
، در حال حاضر ســخت اســت که 
بتوان تعداد افراد متقلب و سواستفاده 
گر از این سیســتم کمک اضطراری 
را مشــخص کرد ولی گمــان نمی 
رود بیشــتر از دو یا ســه درصد کل 
متقاضیان باشــد و بیشتر افرادی که 
هم برای بیمه بیــکاری و هم کمک 
نقدی اضطراری دولت ثبت نام کرده 
اند وآن را دریافت کرده اند ، به اشتباه 

در هر دو سیستم ثبت نام کرده اند.
پس از شناسایی افراد متقلب ، هدف 
اداره مالیــات کانادا پس گرفتن پول 

از افراد فاقد شــرایط خواهد بودو به 
احتمال زیاد مجازات دیگری در کار 

نخواهد بود.
در حال حاضر گزینه ای در ســایت 
اداره مالیــات وجــود دارد که به هر 
فرد امــکان می دهد وارد حســاب 
کاربری اش شده و در صورت دریافت 
دو مبلغ جداگانه بابت بیمه بیکاری و 
کمک نقدی اضطراری ، یکی از آنها 

را برگرداند.
به گفته مســئولین اداره مالیات ، در 
همان روز نخســت راه انــدازی این 
سیستم ، بدون اینکه تبلیغاتی صورت 
گیــرد ، نزدیک به ۱5 هزار نفر که به 
اشتباه هر دو کمک نقدی را دریافت 
کرده بودند ، یکی از آنها را پس دادند.
نشنال پست در گزارشی مدعی شده 
که به برخی از کارکنان موسســات 
ناظر گفته شــده اهمیتــی به تقلب 
افراد ندهند و در حال حاضر بیش از 
2۰۰ هزار مورد مشکوک به تقلب در 
حال بررسی است که کمک نقدی را 

دریافت کرده اند.
تــا روز دهم می بیش از 7.۸ میلیون 
نفــر کانادایی بــرای دریافت کمک 
نقدی اضطراری ) CERB ( ثبت نام 

iroonia.ca .کرده اند

پیش بینی کاهش 9 تا 1۸ درصدی
 قیمت امالک در کانادا

مــداد- آژانس فدرال مســکن کانادا 
)CMHC( پیش بینی کرده طی سال 
آینده، قیمت ملک در کانادا بین ۹ تا 

۱۸ درصد کاهش پیدا کند.
به همین دلیــل این آژانس به دنبال 
محدودسازی سازوکارهای دریافت وام 
مسکن است زیرا کاهش ارزش امالک 
از یک ســو و افزایــش حجم بدهی  
وام گیرندگان از سوی دیگر، می تواند 

تهدید مضاعفی برای این بازار باشد.
آژانس فدرال مسکن کانادا می گوید 
اقداماتش جهت جلوگیری از رویارو 
شدن جوانان، خانه اولی ها و نیز سایر 
کانادایی ها با ضرر ناشی از افت قیمت 

امالک است.
به گزارش بلومبــرگ، ترکیب حجم 
باالی بدهی وام مسکن، کاهش ارزش 
امالک و نیــز افزایش نرخ بیکاری، از 
مهم ترین تهدیداتی است که می تواند 
ثبات مالی در اقتصاد کانادا را در بلند 
مدت تهدید کند. نگاهــی به آمار و 
ارقام نشــان می دهد که بازپرداخت 
کامل حدود یک پنجم همه وام های 
مسکن در هاله ای از ابهام وجود دارد.

افرادی که وام مسکن دریافت می کنند، 
در صــورت ناتوانــی در بازپرداخت، 
می توانند تقاضای پوشــش کنند که 
در این صورت، آژانس فدرال مسکن 
کانادا باید این هزینه را پرداخت کند. 
به همین دلیل است که این آژانس با 
در نظر گرفتن شرایط موجود، تصمیم 
به بازنگری در پیش نیازهای دریافت 
وام مسکن گرفته تا به این ترتیب تا 
حد امکان از تعداد وام های مســکن، 

بکاهد.
اقتصــاد کانــادا با دو شــوک بزرگ 
روبروســت که اولی همان تعطیلی 
کســب وکارها به خاطــر همه گیری 

کووید-۱۹ و دومی نیز کاهش قیمت 
نفت در بازارهای جهانی است. از ماه 
مارس تاکنون حدود ۳ میلیون شغل 
در کانادا از بین رفته و حجم اقتصاد 
نیز در ســه ماهه سوم با کاهش قابل 

توجهی روبرو بوده است.
آژانس فدرال مسکن کانادا می گوید 
که باید جلوی روبرو شــدن جوانان و 
نیز سایر مالیات دهندگان کانادایی با 
ضرر ناشــی از افت قیمت امالک را 
بگیرد. این آژانــس پیش بینی کرده 
طی ۱2 مــاه آینده، کاهشــی ۹ تا 
۱۸ درصدی در بــازار امالک پدیدار 

می شود.
خانه اولی هــا که 5 درصــد از قیمت 
خانه را در ابتدا پرداخته اند، در صورت 
کاهــش ۱۰ درصدی قیمت خانه، با 
ضرری 45 هزار دالری برای یک خانه 
۳۰۰ هزار دالری روبرو خواهند شد. 
البته اگر خریدار ۱۰ درصد از قیمت 
خانه را ابتدا پرداخت کرده باشد، ضرر 

کمتری خواهد کرد.
بر اساس تخمین آژانس فدرال مسکن 
کانادا، در حال حاضــر ۱2 درصد از 
دریافت کنندگان وام مسکن از گزینه 
تاخیر در بازپرداخت اقساط استفاده 
می کنند. این رقم تا سپتامبر ممکن 
اســت تا 2۰ درصد هم افزایش یابد 
که در این صورت، نسسبت بدهی به 
درآمدناخالص ملی خانوارها به بیش از 
۱۱5 درصد در ســه ماهه دوم 2۰2۰ 
افزایش می یابد و در سپتامبر هم به 
۱۳۰ درصد می رســد که دلیلش نیز 
افزایــش وام گیری و دریافت اعتبار و 
ناخالص ملی  کاهش همزمان تولید 
است. عددی که پیش از بحران اخیر 

حدود ۹۹ درصد بود.

دعوت از مونترالی های داوطلب برای
 دریافت آزمایشی واکسن کووید-19

مداد- به گزارش سی تی وی، پژوهشگران دانشگاه مک گیل که موفق به طراحی 
واکسنی برای کووید-۱۹ شــده اند، از مونترالی ها می خواهند برای دریافت آن 
داوطلب شوند. این پژوهشگران می گویند تا اینجای کار استقبال به عمل آمده از 
سوی مونترالی ها خوب بوده و مشارکت بیشتر شهروندان می تواند به تسریع روند 

آزمایش اثربخشی واکسن کمک کند.
فرآیند ساخت واکســن معموال زمان بر بوده و چند سال طول می کشد. با این 
وجود، وضعیت اضطراری کنونی ســبب شده تیم های پژوهشی و نیز نهادهای 

نظارتی بر سرعت عمل برای دستیابی به واکسن کووید-۱۹ تاکید کنند. 
پژوهشگران دانشگاه مک گیل می گویند افراد ۱۸ تا 55 ساله  سالم که بیماری 
مزمن ندارند و نیز دارویی مصرف نمی کنند می توانند برای مشــارکت در این 

آزمایش داوطلب شوند.
 در این آزمایش، واکســن به افراد تزریق شده و سپس سالمت آنها مورد پایش 
قرار می گیرد. گفتنی اســت فعال افرادی ســیگاری نمی توانند در این آزمایش 

شرکت کنند.
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استخدام نیرو های متخصص در بحبوحه بحران کووید-19

پــرژن میرور- اســتخدام نیــرو در 
شرکت های فعال در زمینه تکنولوژی 
در کانادا پس از روی کار آمدن دونالد 
ترامپ در آمریکا و ایجاد محدودیت 
بــرای دریافــت ویــزای کاری افراد 
متخصص در این رشته، رونق خاصی 
گرفت و تا پیش از شروع بحران همه 

گیری ویروس کرونا ادامه داشت.
اما پــس از وقفه ای کوتــاه به دلیل 
تعطیلی گسترده بخش های اقتصادی 
در سراســر جهان و از جمله کانادا، 
صنعــت  در  فعــال  کمپانی هــای 
انفورماتیک مجدداً شــروع به جذب 
نیروی متخصص کرده و به احتمال 
زیاد نقش کلیدی در بــه راه افتادن 

مجدد اقتصاد کانادا خواهند داشت.
تمام بخش های اقتصــادی کانادا به 
شرکت های فعال در صنعت تکنولوژی 
در زمینه هایی مانند امنیت رایانه ای، 
هوش مصنوعی، حفاظت از اطالعات، 
تجارت الکترونیک، تکنولوژی پاک و 

تولید پیشرفته وابسته هستند.
در گزارشــی که به تازگی توســط 
»شــورای نوآوری اقتصاد«، متشکل 
از شــرکت های پیشــرو در صنعت 
منتشــر  کانــادا  در  انفورماتیــک 
شــده، آمده اســت که شرکت های 
انفورماتیــک در طول بحــران همه 
گیری ویروس کرونا رشــد کرده اند. 
همانند شرکت هایی که در زمان رکود 
اقتصادی سال 2۰۰۸ رونق گرفتند، 
این شرکت ها یا پیش از این خود را به 
خوبی با نیاز بازار تطبیق داده بودند و 
یا توانایی سازگاری با تغییرات بوجود 
آمده به دلیل بروز بحران کرونا را در 

زمان مناسب داشتند.
در نتیجه فرصت های شغلی بسیاری 
برای افراد دارای تخصص در صنعت 
تکنولوژی در کانادا بوجود آمده است. 
در ادامه به تعدادی از شــرکت های 
فعــال در این صنعت کــه در طول 
بحران کرونا رشــد کــرده و در حال 
حاضر به دنبال جذب نیرو هســتند 

اشاره می شود.
از روز ۸ ماه ِمی در صفحه اســتخدام 
وب سایت کمپانی Shopify تعداد 77 
فرصت شغلی نیازمند تخصص هایی 
مانند مهندسی و توسعه وب، امنیت 
شبکه، طراحی شبیه سازی رفتارهای 
کاربــر ) UX design(، علوم داده ها 
و مهندســی بوجود آمده است. این 
کمپانی در ســه ماهه نخست سال 
جاری میالدی در مقایســه با همین 
مدت در ســال گذشــته، از رشدی 
معادل 47 درصد برابر با 47۰ میلیون 

دالر برخوردار شده است.
کمپانــی Cyclica کــه در زمینــه 
بیوتکنولــوژی فعالیت می کند و مقر 
آن در شــهر تورنتــو اســت، نیاز به 
افراد متخصص در علوم محاســباتی 
و توســعه دهنده نرم افزار دارد. این 
کمپانی از هوش مصنوعی و بیوفیزیک 
محاسباتی برای سرعت بخشیدن به 
پیشــرفت در تولید دارو های جدید 

استفاده می کند.
نَهید ُکرجی، موؤسس و مدیر اجرایی 
این کمپانی در گزارش شورای نوآوری 
اقتصاد یادآور شــده است که زمینه 
فعالیت این شــرکت را می توان با » 
پیدا کردن کلید مناســب برای قفل 

مناسب« تشبیه کرد.
کمپانی دیگری که پس از بروز بحران 
همه گیــری ویروس کرونــا نه تنها 
تعطیل نشد بلکه به فعالیت های آن 
اضافه شد، شرکت Tealbook است. 
این کمپانی بــه خریــداران امکان 
می دهد تا در زمانی که سرعت، یک 
نیاز اساســی به شمار می رود، فوراً به 

داده های تأمین کنندگان محصوالت 
و یا مواد اولیه مطمئن دسترسی پیدا 
کنند. هم اکنون این کمپانی به افراد 
متخصص در زمینه هایی مانند توسعه 
دهنده ارشــد وب و مدیــر تولید در 
تورنتو و مدیر بازاریابی این شرکت در 

آمریکا نیاز دارد.
 Dialogue Technologies شرکت 
که دفتر مرکزی آن در شهر مونترال 
کانادا قرار دارد، مراقبت بهداشــتی 
مجــازی به مشــتریان خــود ارایه 
می دهد. این شــرکت در حال حاضر 
عالوه بر استخدام در بخش تکنولوژی 
خود در بخش هــای مالی، حقوقی، 
منابع انســانی، فروش و پزشکی به 

دنبال جذب نیرو است. گزارش اخیر 
شــورای نوآوری اقتصــاد درباره این 
کمپانی گفته است که انتظار می رود 
تعداد افراد شــاغل در این شرکت در 
ماه های آینده سه برابر و به تعداد 6۰۰ 

نفر برسد.
کمپانی Mind Beacon مستقر در 
تورنتــو، که خدمات بهداشــت روان 
دیجیتال ارایه می دهد، در سراســر 
کانادا در تمامی رشته های مرتبط با 
بهداشت روان استخدام می کند. یکی 
از نتایــج همه گیری ویــروس کرونا 
تقاضا برای دریافت خدمات بهداشت 

روانی است.
در  مســتقر   Opentext کمپانــی 

شــهر واترلو در استان انتاریو که نرم 
افزار مدیریت اطالعات شــرکتی را 
توســعه و بــه فروش می رســاند، از 
جمله کمپانی هایی است که در حال 
حاضر به دنبال جذب افراد متخصص 
می باشد. از زمان شروع بحران کرونا، 
کمپانی اوپن تکســت بــه صاحبان 
کســب و کار هــای مختلف کمک 
می کند تا خود را با روش های جدید 
کاری منطبق با تغییرات بوجود آمده 

سازگار کنند.
از سال 2۰۱7 به این سو، بسیاری از 
کمپانی های فعال در بخش تکنولوژی 
در کانــادا به دلیل کمبــود نیروی 
متخصص در این کشور برای رفع نیاز 
خود، از سیستم مهاجرتی » جریان 
 Global Talent استعداد جهانی« یا
Stream اســتفاده کــرده و تاکنون 
7۳5۹ نفر دارای تخصص در صنعت 
انفورماتیک را از کشورهای دیگر وارد 
کانادا کرده اند که از این تعداد، ۳۹6۸ 

نفر در سال 2۰۱۹ وارد کانادا شدند.
دارای  خارجی  متخصــص  کارگران 
مهارت از طریق این سیستم مهاجرتی 
ظرف دو هفتــه می توانند اجازه کار 
در کانــادا را دریافت کرده و با ویزای 
کاری وارد کانــادا بشــوند. البته در 
حال حاضــر به دلیل اینکــه مراکز 
انگشت نگاری جهت دریافت ویزا در 
سراســر جهان تعطیل هستند، فقط 
شهروندان آمریکا که نیاز به انگشت 
نگاری ندارند می توانند از طریق این 
سیســتم مهاجرتی با ویزای کار وارد 

کانادا بشوند.

نکاتی برای عبور از مرز کانادا-آمریکا برای مهاجرت
ایرانیــان کانادا- شــهروندان و افراد 
خارجی مقیــم آمریکا ایــن گزینه 
را دارنــد که حتــی در دوره پاندمی 
ویروس کرونا به کانادا مهاجرت کنند.

کانــادا همچنان در حــال پردازش 
تقاضاهــای مهاجرت موقــت و دائم 
اســت. برای آمریکایی ها و دارندگان 
ویزا این به این معناست که همچنان 
آمدن بــه کانادا برای کار، یا ماندن با 

خانواده ممکن است.
قوانین سفر به کانادا از آمریکا، مانند 
دیگر کشــورها سخت نیست، با این 
حال مســافران آمریکایی باید نشان 
دهند که قصد دارند به دالیل ضروری 

به کانادا بروند.
و  پناهجویــی  مهاجــرت،  وزارت 
شهروندی کانادا موارد زیر را به عنوان 
نمونه ای از موارد ضروری ذکر کرده 

است:
·  کار و تحصیل؛

·  حمایت ســاختاری ضــروری، که 
شــامل خدماتی می شــود که برای 
سالمت و امنیت دولت و مردم کانادا 

ضروری هستند؛
·  خدمات اقتصادی و زنجیره تامین؛ و
·  دیــدار  با خانــواده، مورد ضروری 

محسوب نمیشود.
در حال حاضــر محدودیت های مرز 
کانادا-آمریکا تا 2۱ می برقرار خواهد 
بود، با این حال امــکان دارد که این 

محدودیت ها تا 2۱ ژوئن ادامه یابد.
برخــالف قوانین فــدرال، در نهایت 
ماموران خدمات مرزی کانادا هستند 
که مشــخص میکنند کــه آیا دلیل 
یک فرد برای آمدن به کانادا ضروری 
میباشد یا نه. این آژانس مالک های 
خودش را برای مشخص کردن اینکه 
فردی می تواند وارد کانادا شود یا نه 

دارد.

 امکانــات مهاجــرت موقت برای 
شهروندان آمریکایی

مطابق قوانین مشخص شده در نفتا، 
ممکن اســت که آمریکایی ها برای 
 Labour( دریافت مجوز کار نیازی به
 )Market Impact Assessment

نداشته باشند.
 

توصیه های کلی برای عبور از مرز

اگر ســفرتان ضروری است، برخی از 
موارد زیر ممکن است فرایند را برایتان 

آسان تر کند:
- اگر نشانه های مریضی دارید سعی 

نکنید که وارد شوید.
- اطمینــان حاصــل کنیــد کــه 

درخواستتان کامل است
- افرادی که برای کار قصد آمدن به 
کانادا را دارند، باید دقیقا مشــخص 
کنند که برای انجــام چه کاری وارد 
می شــوند ، و این کار در بخش های 

ضروری میباشد.  
- برای اعضای خانواده، مدرک معتبر 

که رابطه تان با فرد مورد نظر را تایید 
کند داشته باشید. همچنین شرایط 
فرد مــورد نظر در کانــادا، و این که 
چرا باید برای دیدن فرد از مرز عبور 
کنید در آن آمده باشد.  که دلیل شما 
باید زندگی کــردن دائم و یا مراقبت 
از فردی باشد که نمیتواند از خودش 

مراقبت کند. 
-  اطمینان حاصل کنید که برنامه ای 
دقیق برای قرنطینه کردن خودتان به 
مدت دو هفتــه بعد از ورود به کانادا، 
یا دلیلی برای مســتثنا بودن از این 
کار دارید. اگر نتوانید ثابت کنید که 
میتوانید خودتان را به مدت دو هفته، 
دور از افراد آسیب پذیر، و با دسترسی 
به مــوارد ضــروری قرنطینه کنید، 
مجبور خواهید شــد در مراکز مورد 

تایید دولت قرنطینه شوید.
 - در بعضی موارد، شاید مفید باشد 
که قبــل از مراجعه حضوری تماس 
بگیرید و بپرسید که آیا قصد پردازش 
مجوز کار شــما را دارند، با این حال 
جواب مثبت از طریق تلفن تضمین 

نمیکند که بتوانید وارد شوید.

برنامه مهاجرتی کشاورزی-موادغذایی 
در کانادا آغاز شد

ایرانیان کانادا- اکنون در خواست ها 
برای پایلوت مهاجرتی کشــاورزی- 

موادغذایی پذیرفته می شود.
ایــن برنامــه مهاجرتی آزمایشــی 
برای رفــع نیازهــای کارفرمایان در 
بخش های فرآوری گوشــت، قارچ و 
محصوالت گلخانه ای، و پرورش دام 
در نظر گرفته شده است. افرادی که با 
ویزا موقت در کانادا هستند و در یکی 
از این بخش ها مشــغول به کار می 
باشند، اکنون می توانند برای دریافت 

اقامت دائم اقدام کنند.
اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی 
کانادا )IRCC( طی ســه سال آینده، 
سالیانه 2.75۰ نفر را به همراه خانواده 
از طریق این پایلوت خواهد پذیرفت. 
تقاضانامه هــا از اکنون تــا ۱4 می 

2۰2۳ پذیرفته می شوند.
حــوزه  در  کانادایــی  کارفرمایــان 
کشاورزی- مواد غذایی از دولت فدرال 
درخواست کردند برای استخدام و نگاه 
داشــتن نیروی کار مورد نیاز به آنان 
کمک کند. این پایلوت مهاجرتی قرار 
بود از اواخر مارس اجرا شــود، اما به 
دلیل شــیوع کرونا ویروس به تعویق 
افتاد. این طــرح به کارگران خارجی 
موقــت در بخش کشــاورزی – مواد 
غذایی این شانس را می دهد تا برای 

دریافت اقامت دائم اقدام کنند.
از آنجایی که اســتان کبک سیستم 
مهاجرتــی خــود را دارد، این طرح 
شامل استان کبک نمی شود. گرچه، 

کارفرمایان کبکی که کارگر خارجی 
موقت استخدام می کنند می توانند 
از مجوز ارزیابی تاثیر بــر بازار کانادا 
)LMIA( به صورت دو ساله، که بخشی 
از این طرح است استفاده کنند. آنان 
سپس می توانند برای اقامت دائم از 
کبک از طریــق برنامه تجربه کبک 

)PEQ( درخواست دهند.
مشاغل و صنایعی که مجاز به استفاده 

از این طرح می باشند:
- صنعت تولید گوشت

- کشتارگاه صنعتی
- سرپرســت مزرعــه و کارگران دام 

تخصصی
- کارگران پردازش موادغذایی

- تولیدات گلخانه ای، محل پرورش و 
فروش درخت و گلکاری، شامل تولید 

قارچ؛
- سرپرســت مزرعــه و کارگــران 

تخصصی 
- کارگران معمولی مزرعه

- کارگران برداشت محصول
- پرورش حیوانات به استثنای آبزیان

- سرپرســت مزرعــه و کارگــران 
تخصصی

- کارگران معمولی مزرعه
بخش کشــاورزی و مواد غذایی یک 
هشتم مشــاغل را در کل کشور در 
اختیار دارد. در سال 2۰۱۹، صادرات 
حوزه کشــاورزی رکورد 67 میلیارد 

دالر را شکست.

ایرانیان کانادا- آمازون اعالم کرد که طرح پاداش کارکنان کانادایی را از آخر این 
ماه متوقف خواهد کرد.

کلی چیزمن، سخنگوی کمپانی آمازون بیان داشت، این خرده فروشی آنالین 
طرح پاداش 2 دالر اضافه به ازای هر ســاعت را که از آغاز پاندمی کرونا شروع 

کرده بود، با پایان این ماه متوقف خواهد کرد.
در ابتدا قرار بود که این طرح ها در انتهای آوریل تمام شوند، اما کمپانی زمان 

این طرح ها در آمریکا و کانادا را تا ۳۰ می تمدید کرد.
در این حین، کارکنان این کمپانی در آمریکا و کانادا مسئولین آمازون را متهم 
میکنند که برای محافظــت از نیروهای کار طی دوره پاندمی اقدامات کافی را 
انجام نداده اند، همچنین به افرادی که به علت ویروس کووید-۱۹ بیمار می شوند 

رسیدگی کافی نمیشود.
این خبر در زمانی منتشر شده است که خبرگزاری ها پیش بینی میکنند جف 
بزوس، بنیانگذار آمازون تا سال 2۰26 به اولین تریلیونر جهان تبدیل شود. در 
حال حاضر جف بزوس با ثروت ۱۳4 میلیارد دالر، ثروتمندترین فرد جهان است.

پایان افزایش دستمزذ اضافه کاری
 کارکنان آمازون در کانادا

جوانان کانادایی بیشتر به سالمتی دیگران 
اهمیت می دهند تا سالمتی خودشان

مداد- به گزارش سی تی وی، نتایج یک نظرسنجی منتشر شده توسط اداره آمار 
کانادا نشان می دهد ۸7 درصد از جوانان ۱5 تا ۳۰ ساله به شدت نگران اثرات 
کووید-۱۹ بر سالمت سالمندان و سایر اقشار آسیب پذیر از این ویروس هستند. 
فقط 2۱ درصد از این افراد اعالم کردند که بیشــتر نگران ســالمتی خودشان 

هستند. نتایج این نظرسنجی موارد جالب دیگری را نیز به همراه داشت:
۸6 درصد از جوانان، نگران پر شــدن ظرفیت مراکز درمانی کشــور به خاطر 

کووید-۱۹ بودند؛ 65 درصد نگران سالمتی مردم سایر کشورها بودند؛
۳6 درصد نگران استرس اعضای خانواده های خانه نشین بودند و

۳4 درصد نگران تداوم ارتباطات اجتماعی در طول دوره همه  گیری بودند.
در این نظرسنجی مشخص شد بیشــتر این جوانان همچنان به فعالیت هایی 
نظیر ورزش، خودآرام سازی، تغذیه مناسب و نیز ارتباط با دوستان و اقوام خود 

می پردازند.
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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

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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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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دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

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

امور مهاجرت، امور خانواده، امور کمپانی ها، اعاده حیثیت و خسارت،  اخراجی از کار بدون دلیل کافی

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

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

اتاوا امکان بهبود تامین مالی خدمات 
مرتبط با کودکان را بررسی می کند

دولت فــدرال بدون هیاهــو راه های 
افزایش حمایت های مالی از استان ها 
را در زمینه خدمات کودکان بررسی 
می کند. یک منبــع آگاه اعالم کرد 
افزایــش این حمایت ها بخشــی از 
اولویت هــای لیبرال ها بــرای احیای 
اقتصاد کشور در دوره پساکرونا است.

به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، احمد حسین وزیر امور خانواده، 
کودکان و توسعه اجتماعی کانادا به 
مــدت دو هفته با کارشناســان امور 
کودکان تلفنی گفتگــو و تبادل نظر 
کرده است تا ببیند بهترین راه برای 
هزینه کردن کمک های دولت فدرال 

چیست.
در این گفتگوها، وزیر امور خانواده از 
خطراتی که قرنطینه طوالنی می تواند 
برای شــبکه خدمات مهدکودک ها 
به همراه داشــته باشد، کسب اطالع 
کرد و از چالش ها و موانعی که مراکز 
نگهداری کودکان برای ازســرگیری 
فعالیت های خود با آنها روبرو هستند، 

مطلع شد.

همزمان با تالش های احمد حسین، 
یک کمیته فرعــی کابینه نیز درباره 
تامین هزینه مراکز نگهداری کودکان 
و زیرســاخت های اجتماعی بحث و 
تبــادل نظر کــرد و راه های حصول 
تفاهم در این زمینه میان دولت فدرال 
و دولت های استانی را در دوره بحرانی 
کنونی بررسی کرد. از این رایزنی ها و 
مذاکرات این گونه استنباط می شود 
که دولت فدرال می کوشــد در نحوه 
در  مهدکودک ها  هزینه های  پوشش 
ایجاد  استان های مختلف هماهنگی 
کند. هدف دولت فدرال این اســت 
که اطمینان حاصــل کند که توقف 
مهدکودک ها،  خدمــات  احتمالــی 
روند احیای موثــر اقتصاد را در دوره 
پســاکرونا در نیمه دوم سال مختل 
نکند. به گفته احمد حســین، هدف 
اصلی اتاوا این اســت که با بازگشت 
شهروندان کانادایی به کسب و کارهای 
خود، خدمات ارزان تر، سهل الوصول تر 
و باکیفیت تــری در زمینه نگهداری 

کودکان به آنها ارائه شود.

نرخ تورم در کانادا  برای اولین بار طی 1۰ سال اخیر منفی شد
مداد- نرخ تورم در ماه آوریل امسال 
بــرای اولین بار طی ۱۰ ســال اخیر 
منفی شــد به رقم منهــای دو دهم 

درصد رسید.
به گزارش سی بی سی، شاخص قیمت  
مصرف کننده در کانــادا برای اولین 
بار طی ده ســال اخیــر، وارد کانال 
منفی شد. کاهش قابل توجه قیمت 
محصــوالت و خدمــات مختلف در 
کشــور، عامل این افت بوده است. به 
این ترتیب برای اولین بار از سپتامبر 
2۰۰۹ به این سو، نرخ تورم ماهانه در 
کانادا منفی شد و به رقم 2/۰- رسید.
نگاهی به مولفه های این شاخص نشان 
می دهد بیشترین تغییرات قیمتی در 

موارد زیر بوده است:
بنزین: کاهش حدود 4۰ درصدی

اقامتگاه های مسافرتی: کاهش حدود 
۱۰ درصدی

هزینه برق: کاهش بیش از 4 درصدی
پوشاک: کاهش حدود 6 درصدی

البته قیمت موادغذایی در این میان 
افزایش داشت. قیمت خوراکی ها در 

ماه آوریل در کانادا به طور متوســط 
۳/4 درصد افزایش یافت که دلیلش 
نیز باال رفتن تقاضا برای محصوالت 
خوراکی، به ویــژه محصوالت دارای 
تاریــخ انقضای طوالنی بــود. تمایل 
کانادایی ها به ماندن در خانه و نرفتن 
مکرر به فروشــگاه ها، دلیل افزایش 
قیمت این دســته از موادغذایی بوده 

است.
از ســوی دیگر، افزایش تقاضا برای 
دســتمال توالــت، اصلی ترین عامل 
افزایش قیمت محصوالت ســلولزی 
مصــرف خانــوار بود. این دســته از 
محصوالت با افزایش 6 درصدی روبرو 
بودند که باالترین میزان در نوع خود 

به شمار می رود.
کاهش قیمت پوشــاک نیــز ارتباط 
مســتقیمی بــا مســاله همه گیری 
کووید-۱۹ داشــت. فــروش نرفتن 
محصوالت ســبب شد که بسیاری از 
فروشگاه ها به اســتفاده از شیوه های 
آنالیــن برای فــروش روی آورند که 

معمــوال تخفیف های زیــادی را به 
همراه دارد. دسته پوشاک با افت 5/۹ 
درصــدی قیمت از مــارس تا آوریل 
روبرو بودند که رکورد جدیدی در این 

حوزه به شمار می رود.
ماجــرای کاهــش قیمت بــرق هم 
بیشتر به تصمیم دولت انتاریو مربوط 
می شود. دولت استانی انتاریو تصمیم 
گرفت که قیمت گــذاری مبتنی بر 
زمان مصرف را طــی این ماه حذف 
کند و به ایــن ترتیب، مبالغ مندرج 
روی قبض برق شهروندان، کمترین 

میزان ممکن بود.
جیمز مارپل )اقتصاددان بانک تورنتو-

دومینیون( می گوید این داده ها کامال 
گویای این اســت که با وجود آسیب 
برخی از کسب وکارها نظیر هتل ها یا 
فروشگاه های پوشــاک از همه گیری 
کووید-۱۹، این کسب وکارها مجبور 
به کاهش قیمت برای جلب مشتری 
شدند که همین نشان می دهد کانادا 
قرار نیست در درازمدت با تورم منفی 

روبرو باشد.
اما اصلی ترین عاملی که سبب منفی 
شدن تورم شــد، قیمت بنزین بود. 
تصمیم عربستان سعودی به افزایش 
تولید نفت ســبب شــد مازاد عرضه 
در بازار ایجاد شود که به افت شدید 
قیمت ها انجامید. با این وجود، با توجه 
به تصمیم اخیر این کشور برای کاهش 
تولید، روند افزایشی قیمت نفت و به 
تبع آن، قیمــت بنزین در کانادا آغاز 

شده است.
از سوی دیگر، داگ پورتر )اقتصاددان 
بانک مونترال( می گوید این رقم اعالم 
شده برای تورم الزاما بیان کننده همه 
واقعیت ها نیست. آقای پورتر می گوید 
اداره آمــار کانادا به بررســی طیف 
گسترده ای از محصوالت و خدمات در 
ماه آوریل پرداخته شاید برخی از آنها 
)نظیر هزینه ســفر یا آرایشگاه( اصال 
جزو گزینه های اکثریت شــهروندان 

نبوده است.
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US Tax Returns & Non-Resident Tax

تغییرات مهم و جدید
 برای دانشجویان خارجی

 در کانادا
دانشجویان خارجی که موفق به اخذ 
ویزای تحصیل برای ورود به دانشگاه 
در پاییــز 2۰2۰ شــده اند و یا اینکه 
منتظر دریافت نتیجه درخواست خود 
هستند می بایســت کالس های خود 
را به صورت آنالین در کشــور محل 

اقامت خود برای ترم پاییز بگذرانند.
بدین ترتیب کانادا می بایست تغییراتی 
برای واجدین شــرایط اخذ اجازه کار 
پــس از تحصیل اعمــال نماید زیرا 
قوانیــن فعلی با توجه به مشــکالت 
ناشــی از ویروس کرونا و عدم حضور 
دانشــجویان در کالس های درس با 
تعریف فعلی ایــن برنامه همخوانی 

ندارد.
تمامی دانشجویان خارجی که حداقل 
دوره تحصیل آنــان ۸ ماه به صورت 
تمام وقت است و با اتمام دوره موفق 
بــه اخذ دیپلم و یا گواهی پایان دوره 
می گردنــد، می توانند برای بدســت 
آوردن سابقه کار در کانادا نیز معادل 
دوره تحصیلی خود از ۸ ماه تا حداکثر 
سه ســال اجازه کار در کانادا دریافت 

کنند.
با توجه به محدودیت های بوجود آمده 
ناشــی از ویروس کرونــا حتی بدون 
حضور در کالس های درسی به صورت 
آنالین در کشور محل اقامت و اتمام 
دوره تحصیلی دانشــجویان خارجی 
هنوز قادر به اخذ اجــازه کار پس از 

تحصیل خواهند بود.
بر این اســاس دانشــجویان خارجی 
با گذرانــدن حداکثر 5۰ درصد دوره 
تحصیــل خود بــه صــورت آنالین 
می توانند بــرای اجــازه کار پس از 

تحصیل اقدام نماینــد. الزم به ذکر 
است اجازه کار پس از تحصیل برای 
کل دوره تحصیل بدون کســر زمان 
صادر  آنالین  کالس هــای  گذراندن 

خواهد شد.
این اطالعیه برای دانشجویان خارجی 
که قصد درخواست اقامت دائم کانادا را 
دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است 
زیرا کسب امتیازات برای تحصیل و 
کار در کانادا در ماتریس امتیازبندی 

گزینش مهاجرین متخصص از اهمیت 
بســزایی در گزینش آنان برخوردار 

است.
بدیهی است این اعالم اداره مهاجرت 
کانادا نه تنهــا از نظر اقتصادی برای 
دانشــجویان خارجی حائظ اهمیت 

اســت بلکه باعث جذب متقاضیان 
تحصیــل در کانادا بیش از گذشــته 
خواهد شد. عالوه بر این دانشجویان 
قادر خواهند بود با گذراندن قسمتی 
از دوره تحصیلی شــان در کشــور و 
خانواده خود هنــوز از مزایای هزینه 

کمتر تحصیل و زندگی و همچنین 
برخورداری کامل از مزایای کســب 
تجربه کاری و نهایتا اقامت در کانادا 

به صورت دائم بهره مند گردند.
در این میان نه تنها کانادا نیز از نظر 
اقتصادی بهره مند خواهد شــد بلکه 
متخصصین جوانی را جذب بازار کار 
کانادا خواهد کرد که دارای دانش زبان 
و تحصیالت در موسســات آموزشی 
کانادا هستند. عالوه بر تامین نیروی 
کار کانــادا این کارگــران متخصص 
ونیمه متخصــص خارجی مالیات بر 

درآمد نیز پرداخت خواهند کرد.
قبــل از دوران کوویــد۱۹ تعــداد 
دانشجویان خارجی بالغ بر 64۰ هزار 
نفر در کانادا بود که ساالنه مبلغ 22 
بیلیون دالر بــه اقتصاد کانادا کمک 
می کردند و عامل پشــتیبان تقریباً 

۱7۰ هزار شغل در کانادا بودند.
با وجود اینکه دانشجویانی که تاییدیه 
دریافت اجازه تحصیل در کانادا را پس 
از ۱۸ مــارچ 2۰۱۹ دریافت کرده اند 
هنوز قادر به ورود به کانادا نیســتند 
و در آینده مشــخص خواهد شد چه 
زمانی اجــازه ورود پیدا خواهند کرد 
ولی اعالم تحصیل آنالین از خارج از 
کانادا به میزان قابل توجهی بسیاری 
از این دانشجویان را از بالتکلیفی رها 

خواهد نمود.
کانــادا بــه زودی با سیاســت های 
اخیر خود برای جذب دانشــجویان 

خارجی تبدیــل به یکی از بهترین و 
تحصیل  برای  کشورها  مناسب ترین 
در جهان خواهد شــد. از مهم ترین 
امتیازات کانــادا در مارکت دنیا برای 
جذب دانشــجویان جوان می توان به 

موارد زیر اشاره نمود:
- سیستم آموزشی با کیفیت باال

- امکان اخذ اجازه کار برای همسران 
دانشجویان خارجی

- امکان بهره مندی از آموزش رایگان 
بــرای فرزندان همراه تــا پایان دوره 

متوسطه در کانادا
- بهره مندی از امکان تحصیل به یکی 

از دو زبان رسمی کشور
- پذیرش ساالنه دانشجویان خارجی 

از 2۰۰ کشور مختلف دنیا
- امنیت باالی زندگی در کانادا

- امــکان کار نیمه وقــت در هنگام 
تحصیل

- امکان کسب تجربه کاری در کانادا 
پــس از اتمــام دوره تحصیل برای 
دانشجویان فارغ التحصیل و همسران 

همراه
- امــکان دریافــت اقامــت دائــم 
دانشــجویان  بــرای  و شــهروندی 
فارغ التحصیل از طریــق یکی از ۸۰ 

برنامه مهاجرتی در کانادا
بهره مندی از هزینه های کمتر تحصیل 
در کانــادا به علت پایین تر بودن نرخ 
برابری دالر کانادا در مقابل بســیاری 

از کشورهای اروپایی و ایاالت متحده
نتیجتــاً اعالمیه جدید کانادا بیش از 
عالقه مند  دانشجویان  توجه  گذشته 
به تحصیل در کانادا را جذب خواهد 
نمود بخصوص برای دانشجویان ایرانی 
که با تورم اقتصادی باال در ایران، بدین 
ترتیب قادر خواهند بود به میزان قابل 
توجهی در هزینه تحصیل صرفه جویی 
کنند و سریعتر به کســب درآمد از 
محل اشتغال پس از تحصیل برسند و 
بار اقتصادی کمتری را متحمل شوند.

معصومه علی محمدی
منبع: نشریه هفته

فروش پودر بچه جانسون اندجانسون در کانادا و آمریکا متوقف شد
آمریکایــی  گــروه  هدهــد- 
 Johnson &( جانسون اندجانســون
Johnson( روز سه شنبه اعالم کرد 
فروش پودر  بچه حاوی طلق )تالک( 
خــود را در ایاالت متحــده و کانادا 

متوقف می کند.
در سال های اخیر هزاران شکایت علیه 
بــزرگ محصوالت  تولیدکننده  این 
دارویــی و بهداشــتی بــه دلیــل 
حاوی  تولیدات  بودن  »ســرطان زا« 
تالک آن ثبت شده بود. جانسون اند 
جانسون در چندین پرونده در همین 

مورد محکوم شده است.
بــا وجود توقــف فروش پــودر بجه 
جانسون اندجانسون در ایاالت متحده 
و کانــادا، این شــرکت می گوید که 
محصــوالت آن پنبه نســوز ندارد و 
سرطان زا نیست. در بیانیه این شرکت 
آمده است که تمام آرای محکومیت 
در دادگاه تجدید نظر شکســته شده 

است.

بیانیه شــرکت  براســاس همیــن 
جانسون اندجانســون »در ماه مارس 
و در پــی شــیوع جهانــی ویروس 
کرونا برای بازبینی صورت های مالی 
خود تصمیــم گرفت تا فروش صدها 

محصول در ایاالت متحده و کانادا را 
به منظور اولویت دادن به تولیداِت با 
متقاضی باال و همزمان حفظ فاصله 
اجتماعی در خطوط تولید و انبارها، 

متوقف کند.«
به این ترتیب فــروش بیش از ۱۰۰ 
قلم از کاالهای تولیدی این شــرکت 
از جملــه پودر بچه حــاوی طلق در 
ایاالت متحــده و کانادا کامال متوقف 
می شــود. به گفته مدیریت جانسون 
اند جانســون: »تقاضا برای پودر بچه 
پیــش از این و به ویژه به دلیل تغییر 
رفتارهای مصــرف کنندگان کاهش 
یافتــه بــود.« این کاهــش مصرف 
همچنین »با انتشــار اطالعات غلط 
درباره امنیت ایــن محصول و ثبت 

شکایات متعدد« دوچندان شده بود.
شرکت جانسون اندجانسون می گوید 
پودر بچه همچنان در کشورهایی که 
متقاضی این محصول باال است، عرضه 

می شود.
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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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برگزاری دادگاه مرد ایرانی-کانادایی
  به جرم نوشتن شعارهای  ضد همجنس گرایی روی دیوار کلیساها

ایرونیــا- مردی که دســت کم روی 
دیوار شش کلیسا در شهر ساسکتون 
در استان ساسکچوان شعارهای ضد 
همجنس گرایی نوشته این هفته در 

دادگاه حاضر شد.
الف. بزرگمهر بدون وکیل در جلسه 
دادگاه حاضر شــد و به قاضی گفت 
وکیل واقعی اهلل و مسیح است ؛ وکیل 

الوکال!
پس از آن او ظرف ســه دقیقه بدون 
مکث درباره موضوعاتی چون سوریه 
، کوویــد ۱۹ ، اهلل ، ضد مســیحیت 
صحبت کرد . رابرت جکسون قاضی 
دادگاه بــرای اینکــه صحبــت او را 
قطع کند ، از او پرســید چه زمان به 
ساســکچوان آمده اســت . بزرگمهر 
گفت که سال 2۰۱2 از ایالت جورجیا 
آمریکا به کانادا آمده ولی وطن او ایران 

است .
بزرگمهر تاکید کرد تحت مراقبتهای 
پزشــکی نیســت و داروی خاصــی 
مصــرف نمی کند . اهل مشــروبات 
الکلــی و مواد مخدر نیســت و تنها 
دارویــی که مصرف مــی کند ، دعا 

و نیایش اســت . او چهار سال زمان 
صرف کرده و کتابی 55۰ صفحه ای 
درباره مشکالت و بیماریهای اجتماعی 
در کانادا نوشــته است و اقداماتی که 
انجام داده درواقع هشداری در رابطه 
با آخرالزمان بوده که ناشی از همین 
مشکالت و بیماریها است . بزرگمهر 
بار دیگــر در حضور قاضــی ازدواج 
همجنس گرایان را عملی نکبت بار و 

چندش آور نامید.
پلیس طی ماه های گذشته چندین 
بار بزرگمهر را بخاطر نوشتن شعارهای 

ضد همجنــس گرایانــه روی دیوار 
کلیساهای مختلف دستگیر کرده بود 
ولی بار آخر او اقدام به سنگ اندازی 
به مقر پلیس وپس از دســتگیری به 
پلیس گفت روی دیوار سه کلیسای 
دیگر شعار نوشته اســت . او هنگام 
دستگیری اســپری نارنجی رنگ را 

همراه داشت.
با توجه به این اظهارات دادستان نظر 
داد کــه این فرد از نظــر روانی دچار 
مشــکل است و باید سالمت روانی او 
بررسی شود ولی بزرگمهر ضمن قبول 

انجام تســت ، اظهار امیدواری کرد با 
تایید سالمت روانی اش ، قاضی او و 

حرفهایش را جدی بگیرد!!
دادستان تامارا دنالک ضمن تایید نظر 
قاضی گفت این فــرد خود را پیامبر 
می داند !! انجــام اعمالی برای نفرت 
پراکنی با ریشه مذهبی و صدمه زدن 
به مقر پلیس از جمله جرائم بزرگمهر 

محسوب می شود.
نظر نهایــی دادگاه درباره این پرونده 
روز ۱2 جون و پس از بررســی نتایج 

تست اعالم خواهد شد.

دولت کانادا :
مهاجرت پس از پایان کرونا نقشی کلیدی خواهد داشت 

مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت کانادا 
اعالم کرده است که مهاجرت در دوره 
پساکرونا نقشی کلیدی خواهد داشت.

آقای مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت 
دولت فدرال تاکید کرد نقش آفرینی 
کارگران مهاجر در بحبوحه همه گیری 
کووید۱۹ در کانادا این امکان را فراهم 
کرد تا کشور بتواند فعالیت های خود 
را در این دوره دشوار ادامه دهد. این 
مسئله یک بار دیگر ضرورت و اهمیت 
داشتن یک »سیستم مهاجرتی قوی« 
را به کانادا و کانادایی ها یادآوری کرد.

به گــزارش هفته به نقــل از پایگاه 
اینترنتی لــودووار ledevoir، مارکو 
مندیچینو تاکید کرد مسلما درهای 
کشــور بار دیگر )به روی مهاجران( 
باز خواهد شد و قطعا مردم کانادا نیز 
خواستار چنین چیزی هستند اما در 
این میان آن چه بیش از هر چیز برای 
دولت فدرال اهمیــت دارد تضمین 

امنیت و سالمت شهروندان است.
وزیر مهاجرت کانادا که جمعه پانزدهم 
مــی در مصاحبه با الپرس ســخن 
می گفــت، تصریح کــرد: »مهاجران 
اساسا افرادی هستند که در ساخت 
یک کشــور قوی تر و توسعه یافته تر 
نقشی اساســی ایفا می کنند. از نظر 
من این یک ارزش پایدار است که من 
عمیقا به آن ایمان دارم و در عین حال 
اطمینان دارم که شهروندان کانادایی 
نیز درست مثل من به این مسئله باور 
دارند و قطعا با پایان بحران کرونا نیز 
ایــن ارزش به قوت خود باقی خواهد 

ماند.«
در شرایطی که همه گیری کووید۱۹ 
در کانادا مارس گذشته دولت فدرال 
را بر آن داشت تا ضمن بستن مرزهای 
کشور مسافرت ها را نیز ممنوع کند، 
وزیر مهاجرت کانادا خطوط کلی طرح 
مهاجرت دولت لیبرال را برای ســه 

سال آینده تشریح کرد.
این طرح در راســتای افزایش ساالنه 
شمار مهاجران در دولت محافظه کار 
پیشــین کانادا تهیه شــده است. در 
دولت محافظه کار قبلی کانادا، رهبران 
دو حــزب محافظــه کار و لیبرال به 
منظور جبــران کمبود مزمن نیروی 
کار در برخی بخش های اقتصاد کشور 

یک رشته تدابیر به اجرا گذاشتند.
اما از آن جا که تحت تاثیر پیامدهای 
بحران کووید۱۹ نرخ بیکاری در کانادا 
به ســطوح تاریخی رســیده، اکنون 
تردیدها و سواالتی مطرح شده است 
مبنی بر ایــن که آیا افزایش پذیرش 
کانادایی  مهاجران که سیاستمداران 
مد نظر قرار داده اند، پایدار خواهد بود.

با توجه به این کــه بحران اقتصادی 
ناشی از همه گیری کرونا به احتمال 
زیاد مدت هــا پس از پایــان بحران 
بهداشتی فعلی نیز ادامه خواهد داشت 
و تبعات آن به شدت توسط بخش های 
مختلف اقتصاد و خانواده های کانادایی 
احساس خواهد شد، آیا کانادا باز هم 
خواهد توانســت پذیرش مهاجران و 
پناهجویان را یک درصد بیشتر کند 
و در آینده نزدیک آنها را به جمعیت 
کشور اضافه نماید؟ این سوالی است 
کــه پیتر کنــت ســخنگوی حزب 
محافظه کار در امور مهاجرت اخیرا در 
جلسه یکی از کمیته های  مجلس عوام 

کانادا مطرح کرد.
وزیر مهاجرت کانــادا به اعضای این 
کمیتــه اعالم کرد که پائیز امســال 
وزارت مهاجــرت آمار و ارقامی را که 
در زمینه پذیرش مهاجران ارائه شده 
است، به روز خواهد کرد. مندیچینو 

در مصاحبه با الپرس مشخص نکرد 
که آیا به رغم بســته شدن مرزها و 
ممنوعیت  هــا و محدودیت هایی که 
در زمینه ســفر در عرصه بین المللی 
به اجرا گذاشته شــده است، اهدافی 
که وزارت مهاجــرت کانادا در زمینه 
پذیرش مهاجران جدید تعیین کرده 

است، بدون تغییر خواهند ماند.
مندیچینو در عین حال تاکید کرد که 
بحران کووید۱۹ ماهیت اساسی کاری 
را که مهاجران جدید انجام می دهند 
و نقش تعیین کننده ای را که آنها در 
عرصه اقتصادی کشور ایفا می کنند، 

نمایان ساخت.
وزیر مهاجرت فدرال افزود: »مســلما 
ما بدون کمک مهاجــران نخواهیم 
توانســت نیازهای شــهروندان را به 
قیمــت مناســب تامین کنیــم؛ ما 
بدون حمایت مهاجران و پناهجویان 
نخواهیم توانست نیازهای موجود به 
نیروی انســانی را در بخش های مهم 
از جمله بهداشــت و درمان برآورده 
ســازیم. بنابرایــن امروز نیز بســیار 
حائز اهمیت اســت که روند پذیرش 
مهاجــران و پناهجویــان را البته به 
شــکلی مطمئن و هماهنــگ ادامه 
دهیــم. از نظر همــه صاحب نظران، 
کانادا درســت همانند گذشــته در 
آینده نیز برای توسعه و پیشرفت خود 
نیازمند مهاجران خواهد بود، بنابراین 
فدرال  دولت  مهاجرتی  سیاست های 

در آینده نیز ادامه خواهد یافت.«
زمانی که دولت فدرال تصمیم گرفت 
برای مهار شیوع ویروس کرونا مرزها 
را بــه روی همه به جز شــهروندان 
کانادایی یا دارنــدگان اقامت دائم در 
کانادا ببنــدد، کاگران خارجی موقت 
نیز که بخش عمــده آنها در بخش 
کشــاورزی فعالیت می کنند، ابتدا به 
علت نگرانی های مرتبط با همه گیری 
کرونا از ورود به کشور منع شدند اما 
دولت خیلــی زود از تصمیم خود در 
ایــن زمینه که اعتراضــات زیادی را 

برانگیخته بود، عقب نشینی کرد.
با این کــه کارگران موقت خارجی تا 
این حد برای اقتصاد کشــور ضروری 
هســتند، وضعیتی مبهم و آینده ای 
نامشخص دارند. همین مسئله موجب 
شده اســت درباره ضرورت بازبینی 
برنامه  ها و سیاست های دولت فدرال 
در خصــوص این گــروه از کارگران 

سواالت متعددی مطرح شود.
مارکــو مندیچینو تصریح کرد دولت 
فدرال تصمیم گرفته اســت برای آن 
دســته از کارگران موقت خارجی که 
خواستار اقامت دائم در کانادا هستند، 

راههای مناسبی ترسیم کند.
به گفتــه وزیر مهاجرت کانادا، برنامه 

جدیــدی که از هفته پیــش به اجرا 
درآمده، امتیازاتــی را برای کارگران 
موقــت خارجی که در صنایع تبدیل 
محصوالت  قــارچ،  تولید  گوشــت، 
کشــاورزی گلخانــه   ای و همچنین 
صنایع پرورش دام فعالیت می کنند، 
در نظر گرفته است. این برنامه برای 
کارگران این بخش هــا امکان اقامت 

دایم در کانادا را فراهم می کند.
برنامــه مزبور که خبرش یک ســال 
پیش اعالم شد، قرار بود زودتر از این 
به اجرا گذاشته شود اما به علت بحران 
کووید۱۹ و اختالالتی که این بحران 
در همــه فعالیت های دولت به وجود 

آورد، به تعویق افتاد.
از ســرگیری برنامه اسپانسرشــیپی 
والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
نیز که برای آخر آوریل مقرر شده بود، 
به حال تعلیــق درآمد و آینده برنامه 
دانشجویان بین المللی نیز در هاله   ای 

از ابهام قرار گرفت.
با این که دانشــجویان بین المللی هر 
ســاله نزدیک به 2۱ میلیارد و 6۰۰ 
میلیون دالر بــه اقتصاد کانادا تزریق 
می کنند، غیببت آنها در پائیز امسال 
در کانادا به علت بسته ماندن مرزها 
می تواند ضربه   ای سنگین به اقتصاد 

کشور وارد کند.

اتــاوا با آگاهی کامــل از این موضوع 
تالش کرده اســت راه حلــی برای 
این مشــکل پیدا کند. دولت فدرال 
در همین راســتا برخی تغییرات در 
برنامه دانشــجویان بین المللی ایجاد 
کرده اســت تا دانشــجویانی را که با 
دانشــگاه های کشــور ارتباط برقرار 
کرده اند، حفظ کند. تغییراتی که در 
چند روز اخیر اعالم شد، به آن دسته 
از دانشــجویان که درس های خود را 
به طور آنالین دنبــال می کنند این 
امــکان را می دهد کــه روادید کاری 
دانشــجویی دریافت کنند. اخذ این 
روادید در گذشته مستلزم آن بود که 
فرد متقاضی مدتی را در کانادا سپری 

کرده باشد.
اســتقرار مجدد پناهجویان نیز یکی 
دیگر از برنامه هــای  وزارت مهاجرت 
بود که تحت تاثیر بحران کووید۱۹ به 

حال تعلیق درآمد.
مارس گذشته زمانی که دولت لیبرال 
کانادا به علــت نگرانی های مرتبط با 
همه گیری کرونا مرزها را بســت و با 
ایــن کار جلو ورود پناهجویان جدید 
را گرفت، با انتقــادات زیادی مواجه 
گشــت. فعــاالن مدنــی و حامیان 
حقوق پناهجویان تاکید می کنند که 
پناهجویان آسیب پذیرترین گروه های 
جامعه بشری هستند و در این شرایط 
بیشتر از هر زمان دیگری به حمایت و 

کمک دولت ها نیاز دارند.
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا 
نیــز روز جمعه تاکید کرد مســلما 
تامین امنیت و ســالمت شهروندان 
کانادایی اولویت دولت فدرال اســت 
اما اتاوا همچنان مصمم اســت که به 
تعهدات خود در زمینه استقرار مجدد 
پناهجویان مطابق با کنوانسیون های 

بین المللی عمل کند.
نخســت وزیر کانادا تصریح کرد: »ما 
همواره تــالش می کنیم که بهترین 
موازنه ممکن را پیدا کنیم. اما وظیفه 
من پیش از هر چیز تضمین سالمت و 

تامین رفاه شهروندان است«

کشته شدن 9 زن کانادایی
 براثر خشونت های خانگی در دوران 

بحران کرونا

ایرونیا- طی دو ماهی که از بحران همه 
گیری کرونا در کانادا می گذرد، دست 
کم ۹ دختر و زن بر اثر خشــونتهای 
خانگی جان خود را ازدست داده اند. 
این حوادث بین اول آوریل تا چهارم 
می رخ داده و دامنه آن از نوا اسکوشیا 
تا آلبرتا بوده است . سن افراد کشته 
شــده هم متفاوت است: دختری 24 
ساله در کلگری ، زن باردار ۳۳ ساله 
در بروکویل اســتان انتاریو ، زن 55 
ســاله ودخترش در استراتکنا کانتی 

در آلبرتا.
در ســه مورد از این قتلهــا ، مردانی 
کــه مرتکب این جنایت شــده اند ، 
خودکشی کرده اند و دیگر مجرمان 
هم در انتظار برگزاری دادگاه هستند. 
در یک مورد البته قاتل فراری است و 

از سوی پلیس تحت تعقیب است .
کارمن گیل ، اســتاد جامعه شناسی 
در دانشــگاه نیوبرانزویــک از همان 
روزهای اول همه گیری کرونا شروع 
به تحقیق در مورد لزوم کنترل بیشتر 
روابط عاطفی و خانوادگی در بحران 
کووید۱۹ کرده و به عقیده او ریسک 
زنان در اعمال خشونت از سوی پارتنر 
و یا همسرشان طی این دوره به مراتب 

باالتر می رود.
شــاخص تریــن مثــال ، ماجرای 
کشــتار بزرگ نوا اسکوشیا است که 
فــرد قاتل ابتدا با پارتنــر خود دچار 
مشکل می شود و بدون سابقه اعمال 
خشونت، کشــتار را آغاز می کند. او 
در ادامه می گویــد :»در حال حاضر 
راه مشــخصی برای تشخیص اینکه 

دقیقا چه تعداد زن توسط پارتنرها و 
یا خویشاوندان طی هفته های اخیر به 
قتل رسیدند ، وجود ندارد چون هنوز 
یک سیستم واحد فدرال برای پیگیری 
دقیق این موارد وجود ندارد. با اینکه 
نهــاد ناظر قتل زنان بــرای عدالت و 
پاسخگویی سعی می کند این آمار را 
حفظ کنــد ولی تکیه آنها برای تهیه 
آمار به گزارشــهای خبری است و در 
اکثر موارد نام مقتولین توسط پلیس 

و رسانه ها اعالم نمی شود.
به گفته ماری پیر باریل ، مدیر روابط 
عمومی مریم منصــف -وزیر زنان و 
برابری جنســیتی – به طور متوسط 
هر شــش روز یک زن توسط پارتنر 
خود در کانادا به قتل می رســد:» از 
زمانی که ویروس کرونا همه گیر شد ، 
نهادهای درگیر با مسائل زنان متوجه 
افزایش چشــمگیر درخواست زنان و 
کودکان در مواجهه با خشونت خانگی 
شدند. ما نزدیک به 2۰ تا ۳۰ درصد 
افزایش خشــونت خانگی را در موارد 
مختلف شــاهد بودیــم و از این نظر 
آمار مشابهی را در کشورهای فرانسه 
، انگلستان ، سنگاپور و آمریکا شاهد 

بودیم.
به گفتــه خانم باریــل دولت فدرال 
درچارچوب واکنشــن به همه گیری 
ویروس کرونــا ،4۰ میلیون دالر در 
اختیار وزارت زنان و برابری جنسیتی 
قرار داده که قرار است ۳۰ میلیون دالر 
از آن به سرپناه ها و مراکز حمایت از 
قربانیان جنسیتی در سرتاسر کانادا 

iroonia.ca .قرار گیرد
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1.0

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

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from 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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2020
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•  8" MULTIMEDIA INTERFACE 
WITH INTEGRATED NAVIGATION
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• UVO INTELLIGENCETMΣ

•  SUNROOF
•  FORWARD COLLISION- 

AVOIDANCE ASSIST*

AVAILABLE 
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

که  “حمایت”  روزنامه ی   139۵ بهمن   9 تاریخ  در 
روزنامه رسمی قوه ی قضاییه ی جمهوری اسالمی است، 
زندان های  غیابی  احکام  خود،  آگهی های  بخش  در 
بلند و کوتاه  مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان 
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد. بر اساس این 
آگهی ها خانم گوگوش )فائقه آتشین(، نیک آهنگ 
آرمین  مرضیه  روزنامه نگار(،  و  )کارتونیست  کوثر 
از  آرمین  محسن  دختر  و  وبالگ نویس  و  )نویسنده 
سعید  اسالمی(،  انقالب  مجاهدین  سازمان  اعضای 
اینانلو  تارا  کریمیان )مدیر تلویزیون ماهواره ای ِجم(، 
انواری  امین  حقیقت،  آرمان  هنرمند(،  و  )عکاس 
رستمی، فاطمه طبری قاضی، فرهاد نیکویی و سهراب 
امجدی به زندان )از 1۶ تا یک سال، اکثراً باالی چهار 
سال( محکوم شده اند. اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
توهین به خمینی و خامنه ای، توهین به مقدسات، و اقدام 

علیه امنیت کشور بوده است.
 در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این 
احکام نیست بلکه می خواهم از زاویه ای دیگر یعنی عدم 
انعکاس آن در رسانه های فارسی زبان خارج کشور )به 

جز یک وب سایت( بدین موضوع بپردازم.
       تا زمانی که این نوشته را می نویسم بعد از حدود یک 
ماه، وب سایت “تقاطع” )که مخاطب کمتری در مقایسه 
با رسانه های بزرگ تر دارد( برخی از این احکام را منتشر 
کرده است و وب سایت ها و رادیوها و تلویزیون های 
فارسی  زبان مثل صدای امریکا، رادیو فردا، بی بی سی 
فارسی، رادیو زمانه، دویچه وله، و رادیو فرانسه - که 
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده می کنند 
گروه های  و  افراد  برای  شدن  »صدا  آنها  مأموریت  و 
بی صدا«، جریان آزاد اطالعات، و »شکستن سد سانسور« 

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

 عدم انتشار این خبر سه علت می تواند داشته باشد:
 1( در اولویت خبری نبودن سرکوب ها در جمهوری 
بی بی سی  )مثل  رسانه ها  این  از  برخی  که  اسالمی 
بوده اند.  متهم  بدان  همیشه  امریکا(  صدای  یا  فارسی 
منتقدان این دو رسانه از عدم تنوع مهمان ها )علی رغم 
چپ گرایان  نوشته های  و  دیدگاه ها  همیشگی  انتشار 
رهبر جمهوری  دوستداران  و  مذهبی  اصالح طلبان  و 
برنامه ها داشته  اسالمی که آن هم می تواند جایی در 
اخبار  رفتن  به حاشیه  و  برقرار شود(  توازن  اگر  باشد 
منظر جمهوری  از  ساختارشکن  افراد  و  گزارش ها  و 

اسالمی شکایت می کنند.
 البته بی بی سی فارسی در سیاست های محدود سازی 
خود هوشمندانه تر از صدای امریکا عمل می کند و بدون 
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود 
از افراد ناهمرنگ تالش می کند با درست کردن ظاهر، 

مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف 
اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد. این را هم 
اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این 
رسانه ها که با عشق و عالقه کار می کنند نیست؛ در مورد 

تصمیم گیران و سیاست گذاران است.
 توجه کنید که نویسنده ی این مطلب همیشه قدردان 
مالیات دهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانه ها 
محدود کننده ی  مرزهای  داشته  تالش  و  است  بوده 
آنها را علی رغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به 

نحوه ی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
 2( عدم انجام وظایف حرفه ای و ماموریت این رسانه ها 
که در بسیاری از موارد در کار این رسانه ها به چشم می 
خورد. این که نویسنده ی این مطلب قبال و اکنون با برخی 
از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است 
از برخی از آنها رسما )رادیو زمانه، صدای امریکا( و از 
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده 
)بی بی سی فارسی( مانع از بیان این انتقادات نمی شود. 
به این رسانه ها  ایران  برخی از روزنامه  نگارانی که از 
کار  )که  براندازی  رهیافت  میان  توانند  نمی  می آیند 
روزنامه نگار نیست( و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه 
و  بدیل  رسانه های  در  باالخص  روزنامه نگار  کار  که 
سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت 

ماموریت خود را فراموش می کنند.
3( همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از 
انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالم گرایی 
ریاست  دوم  دوران  در  می شود.  اسالمی  و جمهوری 
سازی  خشنود  دولت،  این  سیاست  اوباما  جمهوری 
جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود 
و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار 
گرفت که سال ها زیر دست احمد جنتی در سازمان 
تبلیغات اسالمی کار می کرد و حتی بعد از خروج از 
ایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و سیاست هایش 

به عمل نیاورد.
شواهد کافی برای حضور افراد نزدیک به البی جمهوری 
پرداخت  مثل  دارد؛  امریکا وجود  اسالمی در صدای 
حق الزحمه یادداشت  نویسی به خانم باربارا اسلوین که از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی است و اخراج چندین 
تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این 
موسسه در انعکاس اخبار و گزارش ها داشته اند. مدیران 
صدای امریکا به قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به 
علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان 
پایان داده اند و می گویند اصوال بودجه ای برای پرداخت 
به تحلیلگران برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی از این جهات مستثنا 

بوده و هستند.
 

شغل و شهروندی به اضافه   انجام ماموریت ممکن است 
برای  محیط هایی  به  تدریج  به  فارسی زبان  رسانه های 

کسب شغل و شهروندی تبدیل شده اند که در اصل 
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه  نگاران 
ایرانی دانست اگر که ماموریت ها فراموش نشود و واقعا 
صدای  در  ویژه  )به  خویشاوندان  نه  و  روزنامه نگاران 
امریکا( استخدام شوند. این موضوع وجه دوم را تقویت 
می کند. از این جمله  است: استخدام روزنامه  نگارانی که 
اسالمی  هنوز در چارچوب محدویت های جمهوری 
عادت  نظام  آن  محدودیت های  )به  می کنند  عمل 
کرده اند( یا بدان نظام دل بسته اند )به صفحات توییتر 
یا فیسبوک آنها رجوع کنید(؛ انتشار اخباری که حتی 
می کنند  منتشر  روز  هر  داخلی  زرد  های  سایت   وب  
نتیجه  و  داخلی  سلبریتی های  موز،  کمبود  اخبار  مثل 
اخبار  به  یا تقدم بخشیدن  دیدارهای ورزشی داخلی؛ 
مقامات در برابر اخبار رویدادها. همه ی افراد حق دارند 
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما 
شهروندان غربی نیز حق دارند منابع خود را در اختیار 
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی دارند 

نگذارند.
از  بسیاری  در  پس زمینه  دادن  یا  انتقادی  نگرش   
گزارش های این رسانه ها غائب است. باال بردن میزان 
انعکاس  برای  خوبی  توجیه  روزانه  ویزیت  و  کلیک 
اخبار وب سایت های زرد از جیب مالیات دهنگان غربی 

نیست.
 

دیگر  موضوع  خویشاوندی-   و  محفلی  روابط 
این  کادر  استخدام  در  و خویشاوندی  محفلی  روابط 
رسانه ها است. بسیاری از خبرنگاران این رسانه ها هنوز 
ضد  و  اسراییلی  ضد  امپریالیستی،  ضد  کوله  بارهای 
سرمایه داری خود را یدک می کشند و از منابع غربی 
برای پیشبرد دیدگاه  های مارکسیستی و چپ خود بهره 
می برند. “رادیو زمانه” نمونه  ی خوبی است از این جهت. 
امریکایی  اسراییلی و ضد  این وب سایت موضع ضد 
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد. 
بی بی سی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی 
رفسنجانی و جناحی که میانه رو می داند مثال زدنی است.

 
اسالمی  تبلیغاتی جمهوری  تولیدات دستگاه  رله  
داخلی  اخبار  رله ی  رسانه ها  این  مشکل  بزرگ ترین 
بدون هیج تحلیل یا افزوده ای است. اتفاقاً عدم انتشار 
وب سایت ها  در  غیابی  حبس  احکام  به  مربوط  خبر 
در  آن  انتشار  عدم  هم زمان  و  داخلی  های  روزنامه   و 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور نشان می دهد که 
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی می پردازند بدون 
و  سیاست ها  داخلی  خبرگزاری های  اینکه  به  توجه 

از آنها رسانه های  پیروی  فیلترهای مشخصی دارند و 
فارسی زبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است. 
در بسیاری از موارد این رسانه ها تا وقتی از چند منبع 
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمی کنند؛ گویی تکرار 
یک خبر در وب سایت های زنجیره ای تحت حکومت 

سپاه و نهادهای امنیتی وثوق ایجاد می کند.
یکی از اقداماتی که می تواند در اتاق خبر رسانه های 
فارسی زبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند 
)غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانه های چپ ها 
ممنوع کردن  امپریالیسم(  و  استعمار  و  دربارهء غرب 
آنها از رله ی اخبار تبلیغاتی و مقاماتی وب سایت ها و 
روزنامه های داخلی است. استفاده از آنها برای آگاهی 
از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی می گذرد 
ابزار تنبلی و آسودگی در باب  مشکلی ندارد اگر به 

اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
 تا زمانی که این نوشته را می نویسم حدود ۴ هزار شماره 
از روزنامه ی »حمایت« که احکام قوه ی قضاییه را منتشر 
می کنند منتشر شده است. یکی از کارهای رسانه های 
پیدا  و  نسخه  این چهار هزار  بررسی  از کشور  خارج 
کردن مواردی از این قبیل است که البته زحمت بسیار 
بیشتری نسبت به رله ی اخبار دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی دارد. اگر کوتاهی رسانه های فارسی زبان در حد 
غفلت از مورد فوق بود می شد از آن گذشت اما یک 
الگو در اداره ی این رسانه ها و روال کار آنها وجود دارد 
که مانع از دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها می شود.

 رسانه  بدیل -  ندیدن این گونه اخبار از سوی کارکنان 
بخش خبری رسانه های فارسی زبان قابل پذیرش نیست 
چون ماموریت آنها دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها 

است. 
از کارکنان  بسیاری  اینکه  این غفلت، در  از  فراتر  اما 
این رسانه ها هنوز به جمهوری اسالمی یا مبانی فکری 
و نظری این نظام وفادارند و خواهان تداوم آن هستند 
هیچ شکی نیست. نوع مطالبی که آنها می گذارند یا 

نمی گذارند موید این موضوع است. 
می خواهند  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  اگر 
رسانه ی بدیل یا آلترناتیو باشند یا یک جای خالی را 
پر کنند هم در سیاست خبری، هم در منابع، هم در 
مبانی و اصول گزارشگری  استخدام، و هم در  نحوه  
باید متفاوت با دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
عمل کنند و در واقع »از بی ادبان ادب بیاموزند«؛ چون 
در ایران امروز رسانه  به معنای عرفی اش وجود ندارد. هر 
آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب 
مخاطب یا آتش تهیه، از اخبار مهندسی شده هم در میان 

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

این  که  است  دهه  دو  نهایت  در  و    - اصالح  غیبت 
رسانه ها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران، دانشگاهیان، 
و مخاطبان خود )در اظهارنظرها و رسانه های اجتماعی( 
قرار می گیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی 
برای اصالح وضعیت خود انجام دهند: برای کارکنان 
های  سیاست   در  بگذارند؛  بازآموزی  دوره های  خود 
 شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیق های 
انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و 
کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی 

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

* ترجمه ریز نمرات،  شناسنامه، پاسپورت
* ترجمه سند ازدواج و طالق، اسناد ملکی، پر کردن نامه های اداری حقوقی و شخصی

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

مترجم مورد پذیرش ICBC، ترجمه گواهینامه و نامه های بیمه ایران

Tel: (604) 889-5854   Email: hdadizadeh@yahoo.com
1239 Coleman Street, North Vancouver

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

آیا این تناقض نیست؟
ماسک اجباری و

 ممنوعیت برقع برای معلمان

هفته- آیا رفتار متناقض دولت کبک 
در رابطه با ماسک بهداشتی و برقع، 

توهین به شعور شهروندان نیست؟
روز 27 آوریــل پاتریــس بــرژرون 
روزنامه نگار الپرس کانادا از فرانســوآ 
لوگو نخســت وزیر کبک پرسید آیا 
دولت کبک قصــد دارد اجرای قانون 
الئیسیته حکومت را که ازنظر برخی 
با توصیه به معلمان برای استفاده از 
ماسک بهداشتی کامالً در تضاد است، 
ادامه دهد؟ دهم می واشنگتن پست 
مقاله ای منتشر کرد که در آن دولت 
فرانســه را که اســتفاده از ماســک 
بهداشتی را اجباری کرده اما استفاده 
از برقع را ممنوع کرده است، به سخره 

گرفت.
به گــزارش هفته به نقــل از پایگاه 
اینترنتی لودووآر، فرانســین پولوتیه 
ستون نویس نیز با انتشار مطلبی در 
شماره سیزدهم می لودووآر توضیح 
داد کــه میان توصیه به اســتفاده از 
ماسک بهداشتی به منظور جلوگیری 
از شــیوع ویروس و قانون الئیسیته 

حکومت تضاد وجود دارد.
پوچ و بی معنا بــودن این ادعا کاماًل 
روشــن اســت اما با توجه به اینکه 
برخی آگاهانه و عامدانه باهدف دست 
انداختن قانون الئیسیته حکومت و زیر 
سؤال بردن این قانون چنین ادعایی را 
به صورت علنی مطرح می کنند و به 
رسانه ها می کشانند، پاسخ دادن به آن 

را ضروری دانستیم.
ابتدا یادآوری برخی بدیهیات ضروری 
به نظــر می رســد. ماســک ابزاری 
محافظتی اســت که به طور موقت و 
به علت شرایط استثنایی بهداشتی به 
همه افراد جامعه چه زن و چه مرد که 
امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
را ندارند، توصیه می شود. این توصیه 
پیشگیرانه بهداشــت عمومی کبک 
با منع استفاده از نشانه های مذهبی 
ازجمله برقع توســط دولت فرانسوآ 
لوگو چه تضادی می تواند داشته باشد؟
به همه آنهایی که در این زمینه خلط 
مبحــث می کنند و ایــن دو مفهوم 
را بــا یکدیگر قاطــی می کنند، باید 
یادآوری کنیم کــه در ماده نه قانون 
الئیسیته حکومت مصوب سال 2۰۱۹ 
به صراحت آمده است که الزام پوشیده 
نبودن صورت برای کسی که به علل 
بهداشــتی، معلولیت، الزامات خاص 
مرتبط با حرفه اش یــا انجام برخی 
فعالیت ها صورتش را پوشانده است، 

به اجرا گذاشته نمی شود.
اما منع استفاده از نشانه ها و نمادهای 
دولت  کارمنــدان  توســط  مذهبی 
ازجملــه مربیان و معلمــان باهدف 
رعایت آزادی عقیــده دانش آموزان 
)که ازنظر کمیسیون حقوق فردی و 
تشخیص  آسیب پذیر  جوانان  حقوق 
داده شده اند( به اجرا گذاشته می شود 
تا دانش آموزان مجبور نباشــند در 
تمامی ســاعاتی که در کالس درس 
حضــور دارند با نشــانه های مذهبی 
روبرو باشــند این در حالی است که 
الزام شهروندان به استفاده از ماسک 
بهداشتی درواقع یکی از وظایف آنان 
به منظور حفاظت از دیگران در برابر 
خطر آلودگی به ویروس کرونا است. 
آیــا بین این دو الــزام تضادی وجود 

دارد؟
منع استفاده از نشانه های مذهبی برای 

برخی کارکنان بخــش دولتی مثل 
معلمان، مأمــوران پلیس و نگهبانان 
زندان که در انجام  وظیفه خود امکان 
اعمال قدرت را دارند، فی نفســه یک 
هدف نیست بلکه وسیله ای است برای 
تضمین بی طرفــی مذهبی نهادهای 

دولتی و کارکنان آنها.
برخالف آنچه فرانسین پولوتیه گفته 
است دلیل منع استفاده از نشانه های 
آشکار مذهبی توسط معلمان مدارس 
دولتی، »زشــت بودن« این نشانه ها، 
ترسیدن دانش آموزان از معلمان برقع 
پوش یا ایجاد مشکل در امنیت عمومی 
نیست، بلکه استدالل مطرح شده در 
ممنوعیت این نشانه ها مبتنی بر این 
مسئله است که این نشانه ها می تواند 
صادرکننده یک پیام مذهبی باشد و 
یک معلم که رابطه عاطفی با کودکان 
دارد و رفتار و گفتار او می تواند برای 
کودکان الگو قرار گیرد، باید به منظور 
رعایت و حفاظت از آزادی عقیده همه 
دانش آموزان خود، از ابراز عالقه مندی 
به یک دین مشــخص کــه می تواند 
بیزاری از یک دین دیگر نیز استنباط 

شود خودداری ورزد.
خانم پولوتیــه همچنین برای اثبات 
تناقض گویی دولــت کبک در بحث 
برقع و ماســک به مفهــوم زندگی 
اجتماعی نیز اشــاره و این ســؤال را 
پرســیده اســت که اگر ماسک زدن 
باهــدف رعایت حقوق دیگــران به 
تســهیل زندگــی اجتماعی کمک 
می کند، چرا نتوان این اســتدالل را 
از نشانه های مذهبی  درباره استفاده 
که سر یا صورت را می پوشاند، مطرح 
کرد؟ آیا منظور پولوتیه این است که 
استفاده از نقاب یا برقع هم یک رفتار 
شهروندی است که می تواند به ارتقای 

زندگی اجتماعی کمک کند؟
آیا واقعاً به یک تالش مافوق انســانی 
و معجزه نیاز است تا درک کنیم که 
اســتفاده از برقع با علل و انگیزه های 
مذهبی )که البته فقط به زنان محدود 
می شــود( به منظور مصونیت از نگاه 
شهوت آلود مردان با استفاده از ماسک 
بهداشــتی )که برای همــه توصیه 
می شــود( به منظور تضمین سالمت 

عموم جامعه، متفاوت است؟
الئیســیته حکومت درواقع مدلی از 
زندگی جمعی اســت که ســاکنان 
استان کبک با آزادی و اختیار کامل 
برای خــود انتخــاب کرده اند. اصل 
سیاست  جدایی  حکومت،  الئیسیته 

و دین را به منظور حفاظت از حقوق 
همه شهروندان، رعایت آزادی عقیده 
و مذهــب مطابق با ماده ۳ منشــور 
حقوق کبک تضمیــن می کند. این 
قانون به هیچ وجه با هیچ یک از تدابیر 
بهداشــت عمومی که باهدف تأمین 
سالمت و رفاه عمومی جامعه به اجرا 

گذاشته می شود، در تضاد نیست.
ناگفته پیداســت آبشخور انتقادات و 
هجمه هایی که الئیسیته این روزها با 
آن مواجه شده، یک ناراستی فکری و 
یک کارزار پنهان ضدالئیسیته است. 
در این روزهای دشــوار که همه باید 
نیرو، تالش و توجه خود را در جهت 
مبارزه با بحــران کرونا به کار گیرند، 
از همه روزنامه نــگاران، وقایع نگاران 
دعوت  عمومــی  شــخصیت های  و 
بی اســاس  الفاظی های  به  می کنیم 
ضدالئیسیته دامن نزنند و با این کار 
انسجام اجتماعی را به خطر نیندازند.

پاسخ پولوتیه

بدیهی است که زدن ماسک یا برقع 
و در مقیاسی کلی تر پوشاندن صورت 
به دالیل مذهبی و بهداشــتی ربطی 
به هــم ندارند و ماهیتشــان کاماًل 
متفاوت اســت اما آیا کسی می تواند 
انــکار کند دالیلی کــه حکومت در 
اینجا مطرح کرده، یکســان اســت؟ 
امنیت عمومی و انســجام اجتماعی 
استداللی است که دولت فرانسوآ لوگو 
برای ممنوعیت استفاده از نشانه های 
مذهبی به آن اســتناد کرده اما الزم 
به یادآوری نیســت که این کار نقض 
حقوق بنیادین شــهروندان اســت. 
وقتی که دولت کبک در یک رویکرد 
کامالً متفاوت، بــرای اجباری کردن 

اســتفاده از ماســک دالیل مشابهی 
پیش می کشد، قطعاً چنین استداللی 
ارزش خود را از دست می دهد. سؤالی 
که اینجا پیش می آید این اســت که 
چگونه ممکن اســت چیــزی که بد 

است، به یک باره خوب شود؟
تردیدی نیســت که الزام اســتفاده 
از ماســک »موقتــی« نخواهد بود و 
درســت به این علت که ویروس کرونا 
حاال حاالها مهمان مــا خواهد بود، 
منظره شــهروندان ماســک زده نیز 
بــه این زودی هــا از جامعه ما رخت 
برنخواهد بســت. این پدیده می تواند 
به شدت زندگی شــهروندی را تحت 
تأثیر قرار دهد. به عبارت دیگر هرچقدر 
صورت های پوشــیده از ماســک در 
خیابان ها و اماکن عمومی شهرهایمان 
بیشتر شــود، قانون منع استفاده از 
نشــانه های مذهبی معنــای خود را 

بیشتر از دست خواهد داد.
امیــدوارم حرف های مرا درک کنید. 
من هم دوست دارم راهی برای رهایی 
از برقع و نجات پیدا شــود. فقط یک 
جامعــه دموکراتیک اســت که خود 
را ملــزم به رعایت برابــری و عدالت 
می داند. محدود کردن یا نقض آزادی 
عقیده یا مذهب فرجام نیکی نخواهد 
امنیت عمومی  اســتدالل  داشــت. 
تنها راهی اســت که با توسل به آن 
می توان چنین محدودیت هایی برای 
افراد جامعه ایجاد کــرد؛ اما با توجه 
به اجباری شــدن استفاده از ماسک 
بندبنــد این اســتدالل اکنون از هم 
 پاشیده اســت. اگر این رفتار دوگانه 
توهین به شعور نباشد، قطعاً ما را به 

تأمل و تفکر بیشتر فرامی خواند.

منبع:وب سایت نشریه لودبووار

ماسک بهداشتی یک وسیله محافظتی است که استفاده از آن در شرایط 
استثنایی بهداشتی و به طور موقت به همه شهروندان اعم از مرد و زن که 

امکان رعایت فاصله گذاری فیزیکی را ندارند، توصیه می شود.

سفرهای هوایی بین المللی تا سال ۲۰۲3 
به حالت عادی باز نخواهند گشت!

تست کرونا بیمار انتاریویی
 برای هشتمین بار ظرف 5۰ روز

 مثبت اعالم شد

ایرونیا- تریسی شوفیلد ساکن شهر 
کمبریج در استان انتاریو پس از اینکه 
هفت بار با نتیجه مثبت تست کرونا 
مواجه شــد ، این آخر هفته به یکی 
از مراکــز درمانی مراجعه کرد تا خبر 
خوب را بشنود و برگه نتیجه منفی را 
بگیرد و باالخره این خبر را شنید و از 

خوشحالی گریه کرد.
اما برای اینکه بهبود بیمار از کووید۱۹ 
قطعی شــود ، بیماران باید دو نتیجه 
تست منفی را با 24 ساعت اختالف 
دریافت کنند و این بود که تریســی 
برای نهمین بار تســت داد و این بار 

نتیجه تست مثبت بود!
به گزارش ســی تی وی ،او اولین بار 
روز ۳۰ مارس نشانه های کووید ۱۹ را 
حس کرد. تب ، لرز و سردرد و مشکل 
در تنفس او راکامال خانه نشین کرد و 
روز بعد نتیجه تستش هم مثبت بود. 
او دو هفته در قرنطینه خانگی بود و 
پسر ۱7 ساله اش به او کمک می کرد. 
تــب او در مقاطعی به 4۰ درجه هم 
رسید و تقریبا حس بویایی و چشایی 

را از دست داده بود.
حاال تقریبا 5۰ روز از زمانی که اولین 
بار نشــانه های کوویــد ۱۹ راتجربه 
کــرد می گذرد و نگرانــی های او از 
بابت بیماری متفاوت شــده است . او 
نگران است که این بیماری برخالف 

باور عمومی برای ماه ها و یا شاید هم 
سالها با او بماند چرا که هنوز بعضی 

مواقع احساس تنگی نفس دارد .
برایــان دیکس اســتاد ایمونولژی از 
دانشگاه واترلو نتایج متفاوت از تست 
در دو روز پیاپــی را غیرعــادی نمی 
داند و می گوید:» شــما در تســت 
نمونه کوچکــی از بدن تان را به تیم 
آزمایشگاه ارائه می دهید و شاید این 
نمونه درســتی نباشد و نتیجه تست 
شما منفی شــود. به همین منظور 
دو بار تســت از شما گرفته می شود. 
افراد واکنش های متفاوتی به ویروس 
دارند و شاید عفونت در برخی بیشتر 

از سایرین دوام بیاورد.
تریسی حاال منتظر است تا دوره پنج 
روزه تعیین شــده از سوی پزشکان 
تمام شودو بار دیگر برای دهمین بار 

iroonia.ca !تست بدهد

ایرانیان کانادا- براســاس تحلیلی که 
اخیراً توسط انجمن بین المللی حمل 
و نقــل هوایی )IATA( ارائه گشــته، 
احتمال بهبود ســفرهای هوایی بنا 
بر خســارات وارده به واسطه اپیدمی 
جهانی کووید-۱۹ سریعا امکان پذیر 
نبوده و تا سال 2۰2۳ حالت عادی به 
خود نخواهد گرفت. این سازمان پیش 
بینی نموده که بهبود صنعت سفر با 
انجام پروازهای داخلی شروع گشته، 
در حالی که تعداد مسافرین حداقل 
تا سال 2۰2۳ به حالت عادی خود باز 

نخواهد گشت.
در ایــن گزارش پیش بینی شــدهه 
رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در 
سال جاری پیش از بازگشت به سطح 
آن در ســال 2۰۱۹، حدود 5 درصد 
در سال 2۰2۱ کاهش خواهد یافت. 
این رقم حدود 4 برابر بزرگتر از بحران 
مالی جهانی بوده، در حالی که تولید 
ناخالص داخلی جهانی در بحران سال 
2۰۰۹ حــدود ۱.۳ درصــد کاهش 
داشــته. این در حالیست که کاهش 
پیش بینی شده در حجم مسافرین 
هوایی، به معیار پرداختی مســافرین 
صنعت هواپیمایــی )RPKs( حدود 
5۰ درصد در ســال جــاری کاهش 
یافته و برای برگشت به حالت عادی 
تولید ناخالص ملی حدود دو ســال 
طول خواهد کشید، که بنا بر آنچه در 
این گزارش آمده است دالیل مختلفی 
بــرای این موضوع وجود داشــته که 
اعتماد مسافر به مسافرت های هوایی 
یکی از مهمترین عوامل آن به شمار 
می رود، حتی بــا وجود تالش های 
مداوم دولت در بســتن مرزها و سایر 
اقدامات بهداشتی و ایمنی نیز جلب 

اعتماد مردم زمان خواهد برد.
همچنین، در پی عقــب ماندگی در 
 IATA ،سه ماهه دوم ســال مالیاتی
پیش بینی کرده بازارهای مســافرت 

داخلی و کوتاه مدت برای بهبود دوره 
Q3 آغاز خواهد گشــت. با این حال، 
بازار مســافت های طوالنی، به مدت 

بیشتری برای بهبودی نیاز دارند.
مدیر کل و مدیــر عامل IATA، طی 
بیانیه ای مطبوعاتی اظهار داشــته، 
تأثیر این بحران در مســافرت های 
با مســافت طوالنی بسیار شدیدتر و 
طوالنی تر از آنچه در بازارهای داخلی 

انتظار می رود، خواهد بود.
وی همچنین افــزود این امر اهمیت 
استانداردهای ایمنی زیستی در سطح 
جهانی را با توافق و اجرای جهانی برای 

فرایندهای مسافرتی افزایش داده.
به گفتــه وی اقدامات قرنطینه پس 
از ورود به کشورهای مختلف موجب 
افزایش بی اعتمادی مسافرین نسبت 
به ســفرهای هوایی گشته است. در 
بررســی جدید IATA، شــصت و نه 
درصد مسافرین چنانچه مجبور باشند 
۱4 روز پس از رســیدن به مقصد در 
قرنطینه بمانند، از مسافرت صرف نظر 

خواهند کرد.
در نتیجه این صنعت به یک راه حل 
برای ســفر ایمن نیاز داشته که هر 
دو چالش اطمینان به مســافر برای 
سفری آســوده خاطر و اطمینان به 
دولت از عدم ورود ویروس به کشور، 
را برطرف نماید. که IATA در این باره 
پیشنهاد داده این صنعت از پروتکل 
های موقت غیر قرنطینه ای به همراه 
یا »آزمایش سریع  ایمن«  »گذرنامه 
کرونا ویروس« تا زمان تولید واکسن 

استفاده نماید.
داده هــای IATA نشــان مــی دهد 
کــه بارهای چالــش برانگیز صنعت 
مسافرتی با عوامل بسیاری در صنعت 
و همچنین ســطوح دولتی جهانی 
همراه بوده که به احتمال بسیار فراتر 
از این دوره بحرانی گسترش خواهند 

یافت.



۱717 Issue 1477 Friday May 22, 2020شماره ۱477 جمعه 2 خرداد ۱۳۹۹

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
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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

778-233-7939

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

در کلوپ تحریم شدگان
آیا »جنگ نفتکش ها« 

به دریای کارائیب می کشد؟

تعمیر پاالیشگاه های نفت خام و ارسال 
بنزین به ونزوئال در ازای دریافت طال؛ 
به نظر می رسد این قرار و مدار میان 

ایران و ونزوئالست.
ونزوئال که با مشــکالت شدید مالی 
مواجه است هزینه تعمیر و بازسازی 
صنایــع نفتی خود و ارســال بنزین 
توسط ایران را با طال پرداخت می کند. 
ظاهرا کشورهایی که در لیست تحریم 
ایاالت متحــده قــرار گرفتند برای 
یاری یکدیگر بسیج شده اند، اینگونه 
می توان گفت این کشورها که درجات 
متفاوتی از تحریم بر آنان بار شده از 
روســیه، چین، سوریه و ایران گرفته 
تا کره شــمالی، ونزوئال، نیکاراگوئه و 
کوبا می توانند کلوپ تحریم شدگان را 

تشکیل دهند.
داستان کشورهای جدا شده از جامعه 
جهانی شاید بی شباهت به افراد جدا 
شــده از اجتماع نیســت، در هر دو 
مورد پای نوعی طغیان و سرپیچی از 
قوانین در میان است. طغیان انسان ها 
را دیویــد فینچــر در فیلــم کلوپ 
مشت زنی به خوبی نشان داده است، 
جک، کارمند شرکت اتومبیل سازی 
با بی خوابی های مداوم شــبانه درگیر 
اســت؛ در پی نوعی تغییر در زندگی 
است. با ورود تایلر داردن از مسافران 
هواپیمــا در ســفرهای کاری جک، 
زندگی وی دستخوش تغییرات عجیب 
و مهمی می شود. تایلر با دیدگاه های نو 
و ساختار شکن خود، زندگی جک را به 
کلی زیر و رو می کند و جک به فردی 
ساختارشکن تبدیل می شود. فارغ از 
بحث ارزش گذاری به نظر می رســد 

روندها بی شباهت نیستند.
حال به نظــر می رســد روند تغییر 
کشــورها از حکومتی »عــادی« به 
»غیرعادی« نیز همین است، هنگامی 
که سیاســت ها و عملکرد کشــوری 
با نرم های جهانی همســو نباشد آن 
کشور می تواند به کشوری غیرعادی 
در جامعه جهانی تبدیل شود. ایران و 
ونزوئال هر دو کشورهایی »غیرعادی« 
هســتند، ایران در قلب خاورمیانه به 
دنبال ایجاد تمدن اســالمی- ایرانی 
در کشــورهای اطراف است و ونزوئال 
هم کشوری چپ گرا در حیاط خلوت 
آمریکای سرمایه دار است که با وجود 
افول اقتصادی حاضر به تغییر ساختار 

یا حتی روش های خود نیست.

تعمیر پاالیشگاه های فرسوده

الیوت آبرامز، مسئول امور ونزوئال در 
دولت آمریکا، روز ۱۱ اردیبهشت اعالم 
کرد که ایران تعداد زیادی هواپیما به 
ونزوئال اعزام کرده است. او گفته است 
هواپیماهایی که از ایران وارد می شوند، 
تجهیزاتی برای صنعت نفت ونزوئال 
می آورنــد در ازای این تجهیزات طال 

برمی گردانند.
شبکه خبری بلومبرگ هم به نقل از 
منابع آگاه نوشــت که دولت ونزوئال 
طی ماه گذشــته ۹ تــن طال معادل 
در  را  دالر  میلیــون  حــدودا 5۰۰ 
ازای کمک هــای خدماتی ایران برای 
بازسازی پاالیشگاه های این کشور با 

هواپیما به ایران ارسال کرده است.
ظرفیت شــبکه پاالیشگاهی ونزوئال، 
۱.۳ میلیون بشکه در روز است اما به 
علت ضعف سرمایه گذاری و کاستی 
در عملیات نگهداری و بروزسازی در 
سال های اخیر، به صورت نیمه ویران 

در آمده است.

ارسال بنزین

روز 25 اردیبهشــت مــاه نیز رویترز 
در گزارشــی با اســتفاده از داده های 
رفینیتیو آیکون، )وبسایت مسیریاب 
کشتی ها( گزارش داد که یک کشتی 
حامل بنزین از ایران به سوی ونزوئال 
حرکت کرده است. این نفتکش اواخر 
ماه مارس در بنــدر عباس بارگیری 
شده اســت. بر اساس گزارش رویترز 
این نفتکش در اندازه متوســط است 
و می تواند تا حدی به مشکل تامین 
بنزین در ونزوئال کمک کند. ارســال 
یک کشــتی حامل بنزین از ســوی 
ایران به ونزوئال، نشان از همکاری این 
دو کشــور عضو اوپک است که تحت 

تحریم های آمریکا قرار دارند.
رویتــرز همچنین گــزارش داده بود 
که چهار کشتی دیگر حامل سوخت 
کــه پرچم ایران را بر خــود دارند، از 
بندرعباس حرکــت کرده اند و پس 
از عبور از کانال ســوئز به زودی وارد 
اقیانوس اطلس می شوند. مقصد نهایی 
این کشتی ها هنوز روشن نیست. اما بر 
اساس گمانه زنی ها مقصد تمام این 
کشتی های حامل سوخت ونزوئالست.

ورود ناوهای آمریکایی

رویترز در گزارش به نقل از یک مقام 

عالی رتبه آمریکایی که نام او فاش نشد 
گفته است، واشینگتن در حال بررسی 
اقداماتی علیه تانکرهای حامل سوخت 

است که از ایران به ونزوئال می رود.
در همین راســتا چهار ناو آمریکایی 
به همراه یک هواپیمای شناســایی 
دریایی »پی ۸« عازم دریای کارائیب 
شده اند. نیروی دریایی ایاالت متحده 
هم از حضور رزم ناوهای این کشــور 
در دریای کارائیب، در حوزه مسوولیت 
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا خبر 

داده است.
خبرگزاری فارس وابســته به ســپاه 
پاسداران روز یکشنبه 2۸ اردیبهشت 
نوشــت آمریکا برای فشــار بیشتر 

بــر تهــران و کاراکاس و به منظور 
جلوگیــری از فروش نفــت ایران به 
ونزوئــال ناو جنگی به دریای کارائیب 

فرستاده است.
احتمال توقیــف نفتکش های ایرانی 
توسط ناوگان آمریکا تنش در روابط 
ایــران و آمریکا را افزایش داد و ایران 
هم گفت که همــه گزینه ها را برای 
واکنش بــه چنین اقدامــی در نظر 
گرفته اســت. این پنــج نفت کش با 
وجود تحریم های آمریکا که صنعت 
نفت هم ایران و هم ونزوئال را تحریم 
کرده بــرای ونزوئال ســوخت حمل 
می کند. به نظر می رســد آمریکا در 
حال بررسی انواع واکنش های ممکن 

به این اقدام ایران است.

واکنش ایران

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران روز 2۸ اردیبهشــت در نامه ای 
به آنتونیو گوترش،  دبیرکل ســازمان 
ملل متحد نســبت به اقــدام آمریکا 
در ایجاد مزاحمت در انتقال سوخت 
ایران به ونزوئال هشــدار داده اســت. 
ظریف در این نامه تهدیدهای آمریکا 
را خطرناک، تحریــک آمیز و دزدی 
دریایی توصیف کرده و آن را خطری 
بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی 

دانسته است.

همزمان وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی سفیر سوئیس )حافظ منافع 
آمریــکا در ایران( در تهــران را برای 
هشدار در مورد هرگونه تهدید علیه 

نفتکش های ایرانی فراخواند.
علی ربیعی سخنگوی دولت، موضع 
آمریکا در محکوم کردن »کمک های 
مخفیانــه ایــران به ونزوئــال« برای 
برطرف ســازی کمبود نفت را مورد 
انتقاد قرار داده است. ربیعی چند روز 
پیش درنشست خبری، در پاسخ به 
سئوالی پیرامون اقدام ایران به اعطای 
کمک های مهندســی به ونزوئال در 
ازای دریافت شمش های طال گفت که 
روابط ایران و ونزوئال یک رابطه قانونی 
بوده و برمبنای توافق دو دولت شکل 
گرفته اســت و به هیچ کشور ثالثی 

ارتباط ندارد.
ربیعی افــزود: »کشــورهای ثالث و 
به ویژه آمریکا روی این خبر فضاسازی 
رسانه ای ایجاد می کنند اما باید بدانند 
که نه آمریکا و نه هیچ کشــور ثالثی 
حق دخالت در تعامالت دوجانبه  ایران 
و ونزوئال را ندارد. تفاهم و تعامل میان 
ایران و ونزوئال برمبنای اصول حقوق 
بین الملل شــکل گرفته و به ســایر 
کشــور ها ارتباط ندارد، ما دو دولت 
هستیم که تعامل و همکاری متقابل 

داریم«.
امیر حاتمــی، وزیر دفــاع ایران هم 
تهدید کرده اســت کــه » هیچ گونه 
مزاحمتی بــرای نفتکش های خود را 
تحمل نخواهیم کــرد« و تاکید کرد 
که » اگر مزاحمت ها ادامه داشته باشد 
و تشدید شــود، حتما پاسخ قاطع و 

محکمی خواهند گرفت.«
در همین حال، همیــن بعیدی نژاد، 
ســفیر ایران در لندن هم از ارســال 
نامه رسمی به ســازمان بین المللی 
دریانــوردی و ابــراز نگرانی عمیق از 
تهدید اخیر آمریکا در قبال تانکرهای 

حامل سوخت ایران خبر داد.
گزارش هــا حاکــی از آن اســت که 
اولین نفتکش ایرانی در 25 ماه مه به 
ســواحل ونزوئال می رسد. حال 5 روز 
مانده به موعد، خبرگزاری های ایران 
خبر می دهند کــه آخرین نفتکش 
  ایرانــی با نــام  clavel از تنگه جبل 
الطــارق عبور کــرده و وارد اقیانوس 
اطلس شد. حال باید دید در رویارویی 
احتمالی پیــش رو در دریای کارائیب 

چه پیش خواهد آمد.
ایران و ونزوئال هر دو تحریم هستند 
از این رو در تجارت با یکدیگر نگران 
تحریم هــای آمریکا نیســتند اما به 
نظر می رســد کشورهای عضو کلوپ 
تحریم شدگان در مراودات میان خود 
نیز چندان آزاد نیســتند اگر ناوگان 
آمریکا جلوی نفتکش های ایرانی را 
بگیرد تنش ها میان ایــران و آمریکا 

باالتر خواهد رفت.

ایران و ونزوئال هر دو تحریم هستند از این رو در تجارت با یکدیگر نگران تحریم های آمریکا نیستند 
اما به نظر می رسد کشورهای عضو کلوپ تحریم شدگان در مراودات میان خود نیز چندان آزاد نیستند 

اگر ناوگان آمریکا جلوی نفتکش های ایرانی را بگیرد تنش ها میان ایران و آمریکا باالتر خواهد رفت.

یلدا امیری )زیتون(

ایران تحریم های جدید آمریکا را 
»نادیده انگاشتن نزاکت های بین المللی« دانست

رادیــو فردا- یــک روز پس از آن  که 
آمریکا وزیر کشور جمهوری اسالمی، 
هشــت مقام رسمی دیگر و سه نهاد 
حکومتــی ایران را به خاطر کشــتار 
مردم در اعتراضــات آبان ۹۸ تحریم 
کرد، وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
این اقدام آمریکا را »رفتار غیرقانونی« 
و »نادیده انگاشتن نزاکت های عرفی و 

بین المللی« دانست.
بــه گــزارش خبرآن الیــن، عباس 
موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران، روز پنج شنبه، یکم خرداد، در 
این باره گفــت: »تحریم بی حاصل، 
تکراری و کور رژیــم ایاالت متحده 
آمریکا علیــه وزیر کشــور، فرمانده 
نیــروی انتظامــی و ســایر مقامات 
کشورمان نشــانه ضعف، استیصال و 
ســردرگمی رژیم آمریکاست که بر 
اســاس توهمات همیشگی و تحت 
تأثیر مشاورانی کم مایه و در واکنش 
به ناکامی های این رژیم در مقابل اراده 

پوالدین دولــت و ملت ایران صورت 
می گیرد.«

عباس موســوی در سخنان خود به 
دلیل این تحریم ها یعنی ســرکوب 
آبان ماه گذشــته که به گفته منابع 
مختلف خبری و حقوق بشری، بیش 
از ۱5۰۰ کشــته برجای گذاشــت و 
هزاران تن نیز بازداشتی داشت هیچ 

اشاره ای نکرد.
او تنهــا این اقــدام را »نقض فاحش 
امنیت ملل  قطعنامه 2۳۳۱ شورای 
متحد« دانســت و گفــت: »ایاالت 
متحــده با وضــع و اجــرای چنین 
تحریم هایــی، نزاکت های ریشــه دار 
عرفی و بین المللی را نادیده انگاشته 
و مستقیماً افراد و نهادهایی را تحت 
تحریم قــرار داده که با نظم و امنیت 
ملت ایــران و در تصویری بزرگ تر با 

امنیت منطقه ممزوج است.«
وزارت خزانه داری ایاالت متحده روز 
چهارشــنبه  در بیانیه خود در مورد 

این تحریم ها اعالم کرد که عبدالرضا 
رحمانی فضلی، وزیر کشور، حسین 
اشتری فرمانده نیروی انتظامی )ناجا( 
و برخی دیگر از فرماندهان رده باالی 
این نهاد نظامی را به خاطر »کشــتار 
مــردم در اعتراضات آبــان ۹۸« در 
فهرســت تحریم های خود قرار داده 

است.
افراد دیگــر تحریم شــده عبارتند 
از: محمــد علی نوری نــژاد، معــاون 
ناجــا؛ حمیدرضا  هماهنگ کننــده 
اشراق، معاون حقوقی و امور مجلس 
ناجــا؛ هابیل درویش، مرتبط با بنیاد 
تعاون ناجا؛ محسن فتحی زاده، رئیس 
ســازمان حفاظت و اطالعــات ناجا؛ 
یحیــی محمودزاده، معــاون طرح و 
برنامه و بودجه ناجا؛ حسن شاهورپور، 
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر؛ ایوب 
ســلیمانی، جانشــین فرمانده ناجا 
و معــاون طرح و برنامه ســتاد کل 

نیروهای مسلح.
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شکوه میرزادگی

روز قدِس 
ساخته  حکومت اسالمی

سال هاست که از برقراری هر ساله ی مراسم روز قدس در 
ایران می گذرد. اما به باور من نه تنها جوان های متولد شده 
در این سال ها، که بسیاری از هم نسل های ما هم نمی دانند 
کــه اگرچه »روز قــدس« دارای آدرســی عوضی بعنوان 
»حمایت از فلسطینیان« است اما ریشه در اهداف سلطه 
طلبانه جمهوری اســالمی برای گســترش نفوذ حکومت 
اسالمی در خاورمیانه، و جنگ افروزی برای تحقق رؤیای 
آیت اهلل خمینی، یعنی ایجاد امپراتوری اســالمی بصورت 

احیای خالفت عثمانی یا سلطنت شیعه ی صفوی، دارد.

تاریخ سرزمین قدس یا بیت المقدس

»قدس« یا »بیت المقدس«، یا »اورشلیم« کنونی، قبل از 
این که جایگاهی مقدس شــناخته شود نام های مختلفی 
داشــته از جمله بیوس، کادس، ســالم، و روســلیم و... با 
تاریخی چند هزار ســاله که در طول آن این سرزمین به 
دست حکومت های مختلفی تصرف و اداره شده است. اولین 
کشــوری که نامش به عنوان صاحب »روسلیم« در تاریخ 
می آید مصر زمان فراعنه است که سپس به تصرف داود نبی 
و سلیمان نبی در می آید. حکومت خودمختار این سرزمین 
در زمان سلیمان نبی صاحب تشکیالت و سازمانی سیاسی 
شده و معبدی در آن ساخته می شود؛ معبدی که بعدها سه 

مذهب یهودی، مسیحی و اسالم آن را مقدس شناختند.
این معبد در ســال 5۹7 قبل از میــالد و پس از حمله ی 
بخت النصر، حاکم بابل، که از پادشــاهان خونریز و سخت 
دل دوران باستان بود، همراه با دیگر معابد کوچکتر ویران 
شد. بخت النصر تقریباً همه ی یهودی های مسن این شهر را 

کشت و جوان تر ها را به عنوان برده به بابل برد.
در ســال 5۳7 قبل از میالد کورش بزرگ، به دعوت مردم 
بابل، به آنجا لشگر کشــید و بدون جنگ وارد شهر شد و 
بالفاصلــه یهودی ها و دیگر افرادی را که مذاهب مختلفی 
داشتند آزاد کرد تا به شهرهای خود باز گردند؛ و نیز کمک 
کرد که معابد و اماکن مقدس شــان را بازسازی کند. از آن 
پس این سرزمین تا 2۰۰ سال تحت فرمانروایی ایرانیان بود.

در سال ۳۳2 قبل از میالد، اسکندر مقدونی شهرهای بسیار 
و از جمله این سرزمین را که نزد یهودیان مقدس شمرده 
می شــد تصرف کرد و باز ویرانی های زیادی در آنجا انجام 

شد.
در دوران امپراتوری اشــکانیان )پارت ها( این ســرزمین 
و دیگر شــهرهای منطقه دیگرباره به تصرف ایرانی ها در 
آمد و از آن پس این شــهر بارها بین ایرانیان )اشــکانی و 
ساسانی( و رومیان دست به دست شد. رومی ها نخستین 
بار آن را در ســال ۳24 به تصرف درآوردند. در ســال ۳۱ 
قبل از میالد که امپراتوری روم شــرقی صاحب این شهر 
اســت و در دوران حاکمیت این امپراتوری است که معبد 
یهودیان دوباره ساخته می شود، عیسای مسیح بدنیا می آید 

و به دســت ارتش روم به صلیب کشیده می شود و پس از 
مرگش اورشلیم برای یهودیانی که به مسیحیت می گرویدند 

همچنان شهری مقدس مباقی می ماند.
شش قرن بعد، هنگامی که این سرزمین در دست ساسانیان 
است، پیامبر اسالم رسالت خود را آغاز می کند و آن را کعبه ی 
مسلمانان می خواند و از انان می خواهد که رو به سوی این 
نیایشــگاه نماز بگذارند. تنها چند سال پس از هجرت به 
مدینه اســت که دستور نماز خواند بسوی شهر مکه صادر 
می شود و این سرزمین )که در قرآن با نام مسجد االقصی 
یا »نیایشگاه دور دست« خوانده می شود( بصورت دومین 
شهر مقدس مسلمانان در می آید. پس از مرگ پیامبر اسالم 
شــهر مدینه جای آن را می گیرد و اورشلیم به مقام سوم 
تقدس نزول می کند. آنگاه، چون حکومت اسالمی پا گرفته 
و تهاجم آن به سرزمین های شمال عربستان آغاز می شود 
این شهر نیز به دست لشگریان مسلمان فتح شده و عمر، 
خلیفه ی دوم مسلمین خود بدان پای می گذارد و دستور 
ساختن مسجدی بزرگ را صادر می کند. بدین ترتیب شهر 
دارای دو نیایشگاه می شود، یکی با گنبد طالیی که مورد 
احترام هر ســه دین یهودی و مسیحی و مسلمان است و 

یکی هم با گنبد سبز که اختصاص به مسلمانان دارد.
از آن پس شهر، تا آغاز جنگ های صلیبی در دست مسلمانان 
است اما در اثر این جنگ ها به دست اروپایی ها می افتد. دو 
قرن بعد، مســلمانان به رهبری صالح الدین ایوبی شهر را 
از صلیبیون پس می گیرند و سپس، با تشکیل امپراتوری 
عثمانی شهر در محدوده ی فتوحات امپراتوری عثمانی در 

می آید و به مدت 4۰۰ سال در دست آن ها باقی می ماند.
با جنگ اول جهانی و فروپاشی امپراتوری عثمانی اوایل قرن 
بیستم، انگلیسی ها در سال ۱۹۱7 آن را به دست می آوردند 
و در سه دهه بعد به تشکیل حکومت اسرائیل در این منطقه 
رضایت می دهند. و از آن تاریخ تا کنون اســت که بر سر 
داشتن این سرزمین چند هزار ساله جنگی مستمر و پر فراز 
و نشیب بین یهودی ها و مسلمانان ساکن در این منطقه و 

شهر برقرار بوده است.

تاریخچه روز قدس

از ســال ها قبل از پیروزی انقالب، »سازمان آزادی بخش 
فلســطین«، به همراه بیشتر کشــورهای عربی، روزی را 
به نام »روز فلســطین« نام گزاری کرده بودند و هر ساله 
می کوشیدند نشان دهند که این روز عالوه بر اینکه جشن 
پیروزی ارتش این سازمان بر اسراییلی ها در دره ی »کرامه« 
محسوب می شود، یادآوری است از وضعیت دلشکن ملت 
فلســطین؛ یعنی ملتی که مجموعه ای بود از مسلمانان، 
یهودی ها، و مسیحیان و جنگی هم که با اسراییل داشتند 
)حداقــل در آغاز و قبــل از مذهبی کردن آن از ســوی 
تندروهای مســلمان و یهودی( جنگی میهنی به حساب 

می آمد.
پیروزی گروهی از فلسطینی ها در جنگ کرامه که در سال 
۱۹6۸ بین نیروهای دفاعی اسراییل و ارتش سازمان آزادی 
بخش )البته با کمک ارتش اردن( اتفاق افتاد در واقع اولین 
پیروزی فلسطینی ها در پی شکست اعراب در جنگ شش 

روزه شان با اسراییل محسوب می شد.
حکومت اسالمی اما یکی از مناسبت هایی را که در ارتباط 
با فلســطینی ها نادیده گرفت همین »روز فلسطین« بود. 
آن ها، در حالی که در بوق های تبلیغاتی خود با سر و صدای 
زیاد از مردم فلسطین دفاع می کردند، در جستجوی راهی 
بودند که بتوانند از طریق تاکید بر حمایت از »مســلمانان 
فلسطین« از آنها به عنوان وسیله ای برای حرکت های بعدی 
خود و به ســوی جنگ افروزی هاشان در منطقه استفاده 

کنند.
چند ماه پس از پیروزی انقالب، در بهار سال ۱۳5۸، آقای 
ابراهیم یزدی در یکی از نماز جمعه ها اعالم داشت که بهتر 
است جمعه آخر ماه رمضان را هر سال به نام قدس بخوانند 
و در آن از فلســطینی ها حمایت کننــد. یزدی، که در آن 
زمان وزیر امور خارجه ی دولت آقای بازرگان بود، ســال ها 
بعد در مصاحبه ای گفته اســت که: »پس از انقالب، من و 
آقایان کمال خرازی و علی صادقی تهرانی به بحث نشستیم 
و تصمیم گرفتیم که به جای روز فلسطین روزی را به نام 
روز قــدس نامگذاری کنیم. ما فکــر کردیم که نامگذاری 
روز فلســطین هویت عربــی دارد و نمی تواند مورد توجه 
کشورهای اســالمی قرار گیرد«. در واقع این حرف نشان 
می دهد که جمهوری اســالمی از ابتدا قصدش حمایت از 
مردم فلسطین نبوده است وگرنه به آن ها چه ربطی داشته 
که نام روزی را که خود فلسطینی ها انتخاب کرده اند عوض 
کرده و نام قــدس را بر آن بگذارند که جنبه ای کامالً غیر 

میهنی اما شدیداً مذهبی دارد؟
یعنی آنها، همانگونه که نام ایران را با نام جمهوری اسالمی 
عوض کردند، و مردمان غیر مســلمان و غیر مذهبی را از 
حقوق شهروندی خود محروم ساختند همین کار را با مردم 

فلسطین نیز انجام دادند.
باری، تحقق این فکر ابراهیم یزدی، که ابتدا با آقای بازرگان 
و سپس با آیت اهلل در میان نهاده شد، سه ماه بعد از آن در 
نماز جمعه ای، و بدون نام بردن از یزدی، به وسیله آیت اهلل 
اعالم شــد و از آن روز تا کنون هر ساله روز قدس با سر و 
صدا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا و گریه های دروغین 

برای مردم فلسطین برگزار شده است.

وارث رویای آیت اهلل خمینی

حکومت اسالمی اکنون سال هاست که چنان از روز قدس 
حرف می زند که گویی این روز، روزی است که به خواست 
فلسطینی ها تعیین شده و ایران در واقع دارد با بزرگداشت 
آن بــا این مردم همدردی می کند؛ در حالی که این روز نه 
ساخته ی فلسطینی ها اســت، نه در اصل ربطی به دردها 
و مصیبت های آن ها داشــته است، و نه از جانب خود آنها 

گرامی داشته می شود.

توجه کنید که آیت اهلل خمینی، در روز ۱6 مرداد ۱۳5۸، 
رسمی شــدن این روز را چنین اعالم می کند: »روز قدس 
فقط روز فلسطین نیســت، روز اسالم است؛ روز حکومت 
اسالمی است. روزی اســت که باید جمهوری اسالمی در 
سراسر کشــورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که 
باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک 
اسالمی پیشــروی کنند. من روز قدس را روز اسالم و روز 
رســول اکرم می دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای 
خودمان را مجهز کنیم... روز قدس، جهانی است، و روزی 
نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله ی 
مستضعفین با مستکبرین است، روز مقابله ی ملت هایی 
اســت که در زیر فشــار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند، 
روزی اســت که باید مستضعفین مجهز بشوند، در مقابل 

مستکبرین، و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند...«
او، از آن روز، تا شــهریور ســال بعد که موجب براه افتادن 
جنگ بین ایران و عراق شــد، مدام در این بوق دمید که 
باید برای رفتن به قدس آماده شویم بی آنکه توضیح داده 
شود که ما چرا باید بدون خواست فلسطینی ها برای رفتن 

به قدس آماده شویم.
در طــول همه ی این ســال ها، آیــت اهلل و دیگر رهبران 
حکومت اســالمی همــواره، در کنار کشــاندن مردم به 
خیابان ها به بهانه ی حمایت از مردم مظلوم فلسطین، به هر 
وسیله که می شده جلوی مذاکرات و آشتی های احتمالی 
بین فلســطین و اســراییل را گرفته اند. و مدام کشورهای 
منطقه را به دوگانگی های مذهبی و جنگ های شــیعه و 
سنی کشانده اند، و در واقع کوشیده اند تا شیعیان را آماده 
جنگی کنند که خاورمیانه را به آتش بکشــد و زیر تسلط 

حکومت اسالمی ایشان در آورد.

برگرفته از کتاب »وقت فراموشی نیست«

در طول همه ی این سال ها، آیت اهلل و دیگر رهبران حکومت اسالمی همواره، در کنار کشاندن مردم به خیابان ها 
به بهانه ی حمایت از مردم مظلوم فلسطین، به هر وسیله که می شده جلوی مذاکرات و آشتی های احتمالی بین 
فلسطین و اسراییل را گرفته اند. و مدام کشورهای منطقه را به دوگانگی های مذهبی و جنگ های شیعه و سنی 
کشانده اند، و در واقع کوشیده اند تا شیعیان را آماده جنگی کنند که خاورمیانه را به آتش بکشد و زیر تسلط 

حکومت اسالمی ایشان در آورد.

حمالت گسترده سایبری
 به وبسایت های چند نهاد

 و مرکز اسرائیلی

رادیو فردا- رسانه های اسرائیل گزارش داده اند که از 
بامداد پنج شنبه، اول خرداد، وبسایت های شماری از 
نهادها و مراکز این کشور هدف حمله سایبری قرار 
گرفته و در صفحه اول آنها پیامی مبنی بر »نابودی 

اسرائیل« درج شده است.
وبسایت برخی شهرداری ها و نهادهایی چون سازمان 
محافظت از دریاچه طبریه، که آب آن برای اسرائیل 
اهمیت دارد، در شمار مراکزی است که هک شده اند 
و در پائین این صفحات، عبارت »هکرهای منجی« 

دیده می شود.
به گــزارش روزنامه اســرائیلی جروزالم پســت، 
در صفحه اصلی ســایت های هک شــده، ویدئو و 
هشدارهایی به دو زبان عبری و انگلیسی، از جمله 
»منتظر غافلگیری بزرگ باشید«، منتشر شده است.
همچنین در یک پیام به زبان عبری و انگلیســی 
معیوب نوشــته شــده: »شــمارش معکوس برای 

اسرائیل نابود از مدت ها پیش آغاز شده است«.
عبارت اسرائیل »25 سال آینده را نخواهد دید« نیز 
به عبری در برخی از سایت ها درج شده است؛ این 
گفته مشهور علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی 

در شهریور سال ۱۳۹4 است.
همچنین تصاویر و ســخنانی از حســن نصراهلل، 
دبیرکل حزب اهلل لبنان، در صفحه نخست برخی از 
سایت ها نقش بســته و در برخی دیگر از سایت ها 
نیز تصویری از بنیامین نتانیاهوی »زخمی« دیده 
می شــود که برای جلوگیری از غرق شدن در آب 
تقال می کند و در پس زمینه شناورها و ساحل آتش 

گرفته، احتماال تل آویو، دیده می شود.
این نقاشــی احتماال اشــاره ای اســت به یکی از 
گفته های حسین ســالمی در اردیبهشت پارسال 
که اندکی پیش از انتصاب به فرماندهی کل ســپاه 
پاسداران، خطاب به نخست وزیر اسرائیل گفت: »شنا 
کــردن در مدیترانه را تمرین کن چرا که به زودی 

هیچ راهی جز به دریا گریختن ندارید«.
ستاد ملی دفاع سایبری اسرائیل گفته است حمله 
سایبری روز پنج شنبه با وجود وسعت آن، »سطحی 
بــوده« و به امور زیربنایی »آســیبی نرســیده« و 
اقدامات الزم برای رفع هک و بررسی عوامل حمله 

انجام گرفته است.
برخی از رسانه های اسرائیل این حمالت را به ایران 
نســبت داده و آن را اقدامی در آستانه »روز قدس« 
دانســته اند اما برخی از کارشناسان فن آوری مانند 
لوتم فینکلشتین گفته اند این احتمال که جنبش 
فلســطینی حماس از غزه و ســایر هواداران دیگر 
فلســطینیان از ترکیه و کشورهای آفریقایی عامل 
این تعرض باشند، نظر به سابقه این نوع اقدامات در 

هفته های گذشته، مطرح است.
آویتار گات، کارشــناس امور دیجیتال، به جروزالم 
پست گفت: این حمله ترکیبی بوده و هدف از آن نیز 
آسیب زدن به سایت ها برای اختالل در فعالیت های 
اقتصادی و همچنین دســتیابی بــه دوربین های 

رایانه ها و اطالعات شخصی کاربران بوده است.
شــبکه فاکس نیوز ماه گذشــته خبر داده بود که 
هکرهای ایران هفته اول اردیبهشــت به شبکه آب 
اسرائیل حمله کردند که خسارتی در بر نداشت اما 

این کشور را غافلگیر کرد.
روزنامه های واشینگتن پست و نیویورک تایمز نیز 
در روزهای گذشته نوشتند که اسرائیل در واکنش 
به حمله ســایبری به شبکه آب این کشور، روز 2۰ 
اردیبهشــت به رایانه های اپراتوری بندر رجایی در 
جنوب ایران حمله سایبری کرد که تا چند روز باعث 

اخالل جدی در تخلیه و بارگیری کشتی ها شد.
شبکه ۱۳ اسرائیل شامگاه چهارشنبه گزارش داد که 
اثرات حمله سایبری اسرائیل به بندر رجایی هنوز 
ادامه دارد و بار کشتی های زیادی هنوز تخلیه نشده 

یا نتوانسته اند بارگیری کنند.
آلون بن داوید، خبرنگار نظامی شبکه ۱۳ تلویزیون 
اســرائیل، گفت ارتش این کشــور بــرای حمله 
الکترونیک به بندر رجایی از امکاناتی پیشــرفته و 
مخفی که تا به حال از آن اســتفاده نشده بود بهره 

برده است.
هم زمان، شــورای نگهبان مصوبه مجلس شورای 
اسالمی با عنوان »مقابله با اقدامات خصمانه رژیم 
صهیونیستی )اسرائیل( علیه صلح و امنیت« را تایید 

کرد.
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره ۱425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

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

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها و نهادهاي 
سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

بنیاد کانادا و ایران 

در راستای همراهی با جامعه ایرانی ، به اطالع میرساند
 با جمع آوری مبلغی برای بازماندگان قربانیان پرواز PS752 هواپیمای اوکراین 

همدلی وهمراهی خود را با جامعه اعالم میدارد  و اکنون مجموعاً 
مبلغ 2۰ هزار دالر کانادا آماده پرداخت به افراد  درجه یک قربانیان 

) پدر ،مادر، خواهر ، برادر ،همسروفرزند( آسیب دیده ساکن ونکوور میباشد. 
از بازماندگان این عزیزان،تقاضا میشود تا اخر ماه می
 با شماره تلفن ۱۹77 ۸۰۰ 6۰4 تماس بگیرید 
و آمادگی خود را برای دریافت مبلغ اعالم بفرمایند

 الزم به ذکر است تماس نگرفتن شما تا تاریخ اعالم شده  به منزله انصراف از 
دریافت وجه خواهد بود. درصورت عدم اعالم امادگی دریافت وجه 

مبلغ باقیمانده  صرف کمک هزینه تحصیلي برای دانش اموزان خواهد شد.

فراخواِن صندوق همبستگی با کارگران ایران - ونکوور

 نهاد ما با هدف جمع آوری کمک مالی برای فعالین کارگری ایران که بر اثر 
بحران کرونا کار خود را از دست داده اند و یا با مشکالت معیشتی فراوان روبرو 
هستند، قصد دارد  یک کمپیین برای فاندریزینگ راه اندازی کند. آندسته از 
دوستان عالقه مند که مایل به مشارکت در جمع آوری کمک مالی هستند، 

لطفا در اسرع وقت ما را آگاه کنند.
 زنده باد همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان

شماره تلفن تماس: 77۸۸۳66۳22

بنیاد کانادا و ایران برگزار میکند

بنیاد کانادا و ایران با توجه به محدودیت ها در ایام قرنطینه برنامه ای مجازی 
در اپلیکیشن زوم تدارک دیده است تا  همه عزیزان بتوانند در 

ارائه برنامه سهمی داشته باشند،.  برنامه هفتگی ارائه شده توسط بنیاد کانادا و 
ایران در اپلیکیشن زوم شامل برنامه های متنوع خواهد بودکه هر جمعه

 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تاریخ 22 ماه می  با حضور شعرا و هنرمندان 
شهر همراه با  شعر و موسیقی و مشاعره و اواز خوانی و رقص و قصه گویي و 
همچنین طرح مسائل مختلف اجتماعی ، پزشکی و مالی و روان شناسی و 

پاسخ به سواالت  احتمالی  توسط کارشناسان می باشد.
اولین برنامه مورد نظر بنام »در خلوت نشستگان« خواهد بود

از دوستان و اعضاء عالقه مند تقاضا میکنیم که تمایل خود را به حضور در 
این جلسات اعالم فرمایند تا لینک برنامه برای انها ارسال شود، شرکت در این 

برنامه ازاد و رایگان است، امید دیدارمجازی شما را داریم 
برای اطالعات و ثبت نام با شماره تلفن و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید :

Tel: 604-800-1977    Email: admin@cif-bc.com

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازی و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-76۱-7745

«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان های مسکونی و تجاری

عضو 5 ستاره

انتشار پوستری در سایت خامنه ای با سیاه ترین اصطالح رژیم نازی
رادیو فردا- به دنبال انتقاد گســترده 
از کار بــردن عبارت »راه حل نهایی« 
علیه اسرائیل در یک پوستر دفتر رهبر 
جمهوری اســالمی به مناسبت روز 
قدس، علی خامنه ای چهارشنبه ۳۱ 
اردیبهشت در یک رشته توییت گفته 
است، »محو دولت اسرائیل به معنای 

محو یهودیان نیست.«
در حســاب کاربری علــی خامنه ای 
در توییتر آمده اســت: »محو دولت 
اســرائیل به معنای محــو یهودیان 
نیست. ما با مردم یهود کاری نداریم. 
»محو اسرائیل« یعنی مردم مسلمان، 
مسیحی و یهودی فلسطین، خودشان 
دولتشان را انتخاب بکنند و بیگانه ها 
و اوباشی مثل }بنیامین{ نتانیاهو را 
بیرون کنند. محو اسرائیل یعنی این، و 

این اتفاق خواهد افتاد.«
توییت ها روز چهارشنبه پس از متهم 
شــدن علی خامنه ای به حمایت از 
نسل کشی یهودیان منتشر شده است.
به کار بردن عبارت »راه حل نهایی« 
در خصوص یهودیان، یادآور استفاده 
حکومت نازی  آلمــان از این عبارت 
برای نسل کشی هدفمند یهودیان در 
جنگ جهانی دوم توصیف شده است. 
در جریان این رویداد که هولوکاست 
نامیده می شود، بیش از شش میلیون 

یهودی کشته شدند.

موضوع پوستر انتشار یافته در تارنمای 
علی خامنه ای بــه صدر گزارش های 
رســانه های اســرائیل راه یافته و نه 
تنها رسانه های بین المللی به عبارت 
»راه حل نهایی« در این پوستر توجه 
زیــادی کرده انــد، بلکه شــماری از 
مقامات و مسئوالن نهادهای آمریکایی 

به آن واکنش نشان دادند.
مایک پومپئو، وزیــر خارجه آمریکا، 
روز چهارشنبه در توئیت هایی نوشت 
که ایاالت متحده »اظهارات مشمئز 

کننــده و ضد یهــودی خامنه ای را 
نکوهش می کند؛ اظهاراتی که نباید 
جایی در توئیتر یا شــبکه اجتماعی 

دیگری داشته باشد«.
او افزود: »لفاظی خباثت آمیز خامنه ای 
به دور از سنت و شکیبایی ملت ایران 
است«. به گفته آقای پومپئو، »رهبر 
حکومتی که تامین کننــده اصلی و 
حمایت از تروریسم و یهودستیزی در 
جهان و انکار کننده هولوکاست است 
و پول و سالح به تروریست ها می دهد 

تا علیه اســرائیل اقــدام کنند، حال 
عبارت نازی ها برای »راه حل نهایی« 

را به کار می برد«.
در حســاب کاربری علی خامنه ای 
در توییتــر همچنین آمده اســت: 
»طــرح رفراندوم بــرای تعیین نوع 
تاریخی فلسطین،  حکومت کشــور 
به عنوان نظر ایران در ســازمان ملل 
ثبت شــده. این حرف ماست: آنهایی 
که واقعاً فلسطینی اند و الاقل از صد 
ســال پیش به آن طرف فلســطینی 
بودند و فلسطینی هایی که در خارج 
از فلســطین ســاکنند، نظام کشور 

فلسطین را تعیین کنند.«
حساب توییتر انگلیسی رهبر جمهوری 
اســالمی هم در رشته توییتی تاکید 
کرده است که از هر کشور و گروهی 
که علیه »رژیم صهیونیستی« بجنگند 

حمایت خواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
هم در واکنش به پوســتر گفته است 
به کارگیری این عبارت » یادآور طرح 
راه حل نهایی نازی ها بــرای نابودی 
یهودیان اســت«. وی روز چهارشنبه 
خطاب به رهبر جمهوری اســالمی 
گفــت: »او باید بدانــد هر حکومتی 
که اسرائیل را تهدید به نابودی کند، 
خودش را در خطــر نابودی خواهد 

یافت«.



شماره ۱477 جمعه 2 خرداد ۱۳۹۹ 2۰20 Issue 1477 Friday May 22, 2020

فال 
هفته

42 PAIVAND Vol. 23 Issue 1377 Friday June 22, 2018سال بیست و سوم. شماره 13۷۷ جمعه 1 تیر 139۷ 42

فروردین: اکنون نیازی نیســت که به سمت کارهای خود هجوم ببرید و 
بخواهید با عجله کارها را انجام دهید، به خاطراینکه زمان کافی برای انجام 
آنها خواهید داشــت، اگرچه شــما وسوسه شده اید که آســان ترین راه را 
انتخاب کنید. درباره تصمیماتی که باید بگیرید به مقدار کافی فکر کنید. 
نتیجه کارهایتان بیشتر از آنچه که فکر می کنید روی شما تاثیر خواهد داشت.

اردیبهشت:  ایــن روزهاشما احساس می کنید که به گل نشسته اید؛ این 
احساس شما از آنجا ناشی می شود که قبال درباره کاری قول داده بودید و 
االن نمی دانید بایددر رابطه با آن چکار کنید. خوشبختانه شما امیدتان را از 
دست نمی دهید برای اینکه رفتار و حالت مثبت داشتن می تواند شما را به 

هدف تان رهنمون کند .

خرداد : شــما بین دو راهی قرار گرفته اید، بین مســائل جدیــد و تازه و 
موضوعات قدیمی. حتی اگر خودتان هم متوجه نشده باشید، ولی مشکالت 
و سختی های گذشته مثل وزنه سنگینی است که به پایتان بسته شده است. 
چند روزی صبر کنید و سپس قبل از اینکه از رسیدن به خط پایانی جا بزنید 

دوباره نظریه های خود را بررسی کنید.

تیر: حتماً به حس ششــم خود اطمینان کنید، چرا که قدرت خیلی زیادی 
دارد! اگر چه شــما احساس می کنید در مسیر درست خود قرار گرفته اید، 
ولی ناامیدی هر لحظه ممکن است از راه برسد و لحظه ای بعد ناپدید شود. 
از برنامه ای که فکر می کنید درست نیست پیروی نکنید. اگر الزم شد از 

همین حاال جلوی ضرر را بگیرید و بعد پیش بروید.

مرداد : شما بیشتر از قبل به خودتان و همچنین به نتیجه کارهایی که می کنید 
اطمینان دارید. حتی اگر قبالً کمی  به خودتان شک داشتید باالخره نظرتان 
عوض می شود. ولی با این وجود نمی توانید به راحتی خودتان را متقاعد کنید 
راهی را بروید که افراد دیگر هم می روند، ولی اگر یک بار این کار را بکنید 

نتایج شگفت انگیز کار خود را خواهید دید.

شهریور : ممکن است فکر کنید که دوباره به مسیر درست خود بازگشته اید 
مخصوصا اگر با موفقیت مشکلی را که دیروز بوجود آمده بود حل کرده 
اید. اما متاسفانه ممکن است هنوز این مشکل کامال حل نشده باشد حتی اگر 
همه چیز درســت و خوب به نظر می رسد. خوشبختانه این یک ایده روان 

شناسی نیست؛  شما مجبور به تکرار گذشته نیستید. 

مهر :   مشــکلی که شما با آن دست به گریبان هستید این است که زمانی 
که باید به یک درخواست جواب منفی بدهید، نمی توانید این کار را بکنید 
و هر درخواستی را قبول می کنید. این مشکل باعث شده است که نسبت به 
کارهایی که الزم است به اتمام برسانید بی توجه باشید، االن وقت این رسیده 

که روش خود را تغییر دهید. 

آبان : شما قهرمان موج سواری در دریای خروشان و پرتالطم احساسات 
تان هستید بدون اینکه بر اثر شدت امواج در هم بشکنید. جنگیدن در مقابل 
جریانات قوی و شدید فقط شما را از پا در می آورد. بهتر است دلبستگی های 
خود را آزاد بگذارید تا شما را به هر جا که می خواهند ببرند و فقط از لحظه 

لحظه آن لذت ببرید.

آذر : شما خیلی نگران آینده هستید 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! به جای فکر کردن به احساسات الینحل در مورد زمان های دیگر به 

جادوی بودن در زمان حال اعتماد کنید!

دی :شما احساسات دو گانه ا ی دارید. از یک طرف برای شکستن قواعد 
آمادگی دارید و سعی می کنید کاری کامالً متفاوت انجام دهید. از طرف 
دیگر کارهــای زیادی دارید کــه باید انجام دهید و همین مانع می شــود 
کارهایی که دوست دارید را انجام دهید. به جای اینکه سعی در حل کردن 

این مشکل داشته باشید، می توانید هردو کار را انجام دهید. 

بهمن : در گذشــته ماندن بهترین روش برای داشــتن زندگی شاد نیست. 
اکنون شما فرصتی برای تغییر کردن دارید؛ و برای این کار الزم است که 
بیشتر از یک بار به عقب برگردید. اول باید یاد بگیرید که چگونه می توانید 
اشتباهات گذشته خودتان را ببخشید، پس از این کار شما خواهید توانست 

که به جلو حرکت کنید.

اســفند : به نظر می رســد اگر ابرهای تیره از آســمان زندگی شما کنار 
بروند و آســمان تان صاف شود، شما بتوانید دید روشنی از اتفاقاتی که در 
آینده برایتان می افتد داشــته باشید. شما تا حدی قادر به دیدن چیزهایی که 
می خواهید هستید و می دانید که چگونه باید به آنهادست یابید، همچنین این 

توانایی را دارید که برای رسیدن به آنها از هر راهی که می خواهید بروید. 

فال هفته
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»قربان تا به حال دو هواپیما را در آسمان 
تبریــز منهــدم کرده ایــم. آمــار تلفــات 
 بمباران هــا زیــاد اســت. پــادگان ارتش 
ســه بار مورد حمله قــرار گرفته. پادگان 
از پیــاده  مراغــه را هــم زده انــد. هنــوز 
نظام شــان خبــری نیســت. در اردبیــل 
عشــایر مقابــل لشــکر هشــتم روس هــا 
جلفــا  ســرحد  در  کرده انــد.  مقاومــت 
هــم از روســتاها خبــر می رســد درگیری 
سختی روی پل سرحد میان مرزبانان و 

مهاجمین درگرفته است.«
 مهدی شــیرزادی در کتــاب »تا آخرین 
فشنگ« این گونه از دالوری و شجاعت 
ســرجوخه  شــهیدان،  کشوردوســتی  و 
مصیب ملک محمدی، ســرباز وظیفه 
وظیفــه  ســرباز  و  شــهریاری  عبــداهلل 
ســید محمــد رایی هاشــمی کــه در کنار 
پل مــرزی جلفــا 48 ســاعت در مقابل 
لشکر 47 شوروی مقاومت کردند، نقل 

می کند.
ســاعت 4 صبــح روز ســوم شــهریورماه 
ملــک  ســرجوخه  بــه   1320 ســال 
محمــدی در پاســگاه مرزبانــی جلفا در 
آذربایجان شرقی خبر می دهند لشکری 
عظیــم از ارتش ســرخ شــوروی بســوی 
مــرز می آید و قصــد دارد از »پل آهنی« 
گذشته و وارد کشور شود. سرجوخه خبر 
را به تبریــز مخابره می کند و از آنجا هم 
بــه تهــران. از پایتخــت دســتور می آیــد 
کــه پــادگان را تخلیه کنیــد و بدون هیچ 
مقاومتــی اجــازه ورود ارتــش شــوروی 
خطــاب  جســور  ســرجوخه  بدهیــد.  را 
»هرکســی  می گویــد:  ســربازانش  بــه 
می خواهد، برگردد. من اینجا می مانم. 
می خواهــم از کشــور مقابــل اجنبی هــا 
دفــاع کنم.« ملــک محمدی همــراه با 
ســرباز عبداهلل شــهریاری، ســیدمحمد 
رایی هاشــمی و سرباز دیگری هم قسم 

می شوند و می مانند.
هنگامی که نخستین نفربر شوروی قصد 
عبور از پل آهنی را دارد سرباز شهریاری 
بسوی راننده آن شلیک می کند و سرباز 
درگیــری  درمــی آورد.  پــای  از  را  روس 
ســنگینی بیــن نیروهــای کاماًل مســلح 
ارتش شوروی و سرجوخه و 3 سربازش 
گفتــه  بــه  درگیــری  ایــن  می گیــرد.  در 
شــاهدان ماجرا که مشروح آن در اسناد 
آکادمی نظامی روسیه هم موجود است 
48 ســاعت بــه طــول می انجامــد و در 
نهایت ســرجوخه محمدی همراه با دو 
سرباز دیگرش عبداهلل شهریاری و سید 
محمــد رایی هاشــمی زیر آتش شــدید 
توپخانه لشــکر 47 شــوروی به شهادت 
می رســند. نفــر چهارم بــرای رســاندن 
خبر ورود لشکر 47 به دستور سرجوخه 
ملک محمدی ساعتی پیش از شهادت 

همرزمانش بسوی تبریز رفته بود.
لشــکر  فرمانــده  نوویکــف،  سرلشــکر 
47 شــوروی وقتــی متوجه می شــود که 
سربازان ایرانی کشته شده اند از پل آهنی 
عبور می کند و وارد خاک کشور می شود. 
او وقتی فهمید 48 ساعت است که تنها 
با 3 ســرباز جنگیــده، به نشــانه احترام 
یکــی از درجه هایــش را از روی دوشــش 
باز کرد و روی ســینه سرجوخه محمدی 
گذاشــت و از چوپانی خواســت 3 سرباز 
شــجاع را بــه شــیوه مســلمانان کنار پل 
آهنــی دفــن کند. تدفیــن این 3 ســرباز 
به خاطر وطن پرستی شــان با تشریفات 
نظامی از سوی لشکر 47 ارتش دشمن 

صورت گرفت.
  60 سال بی خبری

خانواده  هــای  اینکــه  ماجــرا  ســوی  آن 
3ژانــدارم ایرانــی نزدیــک بــه 60 ســال 
تصــور  آنهــا  ماندنــد.  بی خبــر  آنهــا  از 
می کردند پدرشان از سوی روس ها اسیر 
شــده  و در اردوگاه هــای کار اجبــاری در 
سیبری زیر فشــار کار طاقت فرسا از دنیا 
رفته اند غافــل از اینکه مزار 3 ســربازی 
که در کنار پل آهنی جلفا یعنی درســت 
روی خط مرزی ایران و نخجوان اســت، 

مزار آنهاست.

باالخره پس از چند ماه تالش و پیگیری 
موفق شــدم فرزند ســرباز شــهریاری را 
در شــهر کوچک »باسمنج« در نزدیکی 
تبریــز پیدا کنــم. پســری بســیار پیرتر از 
پدر. چند ســاعتی طول کشید تا پرسان 
پرسان خانه حاج محمدعلی شهریاری 

را در مرکز شهر پیدا کنم.
به اتفــاق یکی از اقوام او به مقابل خانه 
قدیمــی اش مــی روم. پیرمــردی کوتــاه 
قامت و الغراندام که عرق گیر سرمه ای 
رنگی روی ســرش دارد در را باز می کند. 
تعارف  می کنــد به خانــه اش. می گویم 
خبرنــگارم و از تهران آمــده ام. با خنده 

می  پرسد: »خیر باشد، خبری شده؟«
حاج محمدعلی 85 ســاله فارسی بلد 
نیست و باید با زبان آذری با او صحبت 
کنــم. دو صندلــی چوبی را زیــر درخت 
گیالس وســط حیاط می گــذارم و عصر 
بیســت و سومین روز ماه رمضان شروع 
می کنم بــه مصاحبه ای کــه بی صبرانه 
او  از  کشــیده ام.  را  انتظــارش  ماه هــا 
می خواهــم درباره پــدرش برایم بگوید 
و اینکــه وقتی برای خدمت ســربازی به 
هنگ مرزی جلفا رفته چند ســاله بوده 
و تــا جایی که ذهنش یاری می کند از آن 

زمان بگوید.
می گوید: »پدرم وقتی به خدمت رفت 
8 ســاله بــودم، بــرادر بزرگترم 10 ســاله 
و خواهــر کوچکتــرم 4 ســاله و مــادرم 
هــم پا به ماه بــود. آن زمان یعنی زمان 
رضاشــاه که بتازگــی ارتــش راه انداخته 
بودنــد، می آمدنــد روســتا و هرکســی را 
پیدا می کردند، می بردند برای سربازی. 
برایشــان اهمیتی نداشــت چه کســی را 
می برنــد؛ مجرد اســت یا مثــل پدر من 
36 ساله با 3 بچه. اگر کسی پول درست 
و حســابی می داد او را از اجباری معاف 
می کردنــد. به هرحال پــدرم و چند نفر 
دیگــر را بردند پادگان تبریز. 6 ماه تبریز 
بود و از آنجا به هنگ مرزی جلفا منتقل 
شــد. پیش از مرگــش 2 بار خانــه آمد و 
قبل از اینکه از او بی خبر بمانیم، نامه ای 
برایمــان فرســتاد که چند ماهی اســت 
حقــوق نداده اند و چندتا از گوســفندها 
را بفروشــیم و برایــش پــول بفرســتیم. 
مادرم وصیت کرده بود وقتی مرد، توی 
قبر نامه پــدرم را هم روی پیشــانی اش 
بگذارنــد. ولی متأســفانه یکی دو ســال 

قبل از فوتش نامه گم شد.

چنــد روز بعد از نامه پدرم هواپیماهای 
شوروی را توی آسمان روستا می دیدیم. 
وقتی هواپیماها از آســمان می گذشتند 
از تــرس جیــغ می زدنــد  زن و بچه هــا 
و فــرار می کردنــد. می گفتنــد روس هــا 
پادگان تبریز و مراغه را بمباران کرده اند 
و می  خواهنــد بــه ایران حملــه کنند. در 
آن بلبشو نتوانســتیم برای پدرمان پول 
بفرستیم. چند هفته بعد ارتش شوروی 
وارد باسمنج هم شد. آن زمان باسمنج 
روســتا بــود. وقتــی وارد روســتا شــدند 
بــه زبــان آذری می گفتنــد »یولــداش، 
یولــداش« یعنــی ما با شــما دوســتیم. 
تعدادی از ســربازان شــوروی ترک زبان 
و مســلمان بودنــد، کاری بــه کار مــردم 
نداشــتند و از مــا یونجــه و ســیب زمینی 

می گرفتند.«
براساس مستندات تاریخی وقتی ارتش 
شــوروی در جریــان جنــگ  جهانی دوم 
وارد ایران شد 6 هزار و 500 تن از کسانی 
کــه در جریان مقاومت دربرابر اشــغال 
کشور مقابل آنها ایستادگی کرده  بودند 
پــس از بازداشــت بــه اردوگاه هــای کار 
اجباری در سیبری و قزاقستان فرستاده  
شدند. برخی از این اسرا در اردوگاه  های 
کار اجبــاری از دنیا رفتنــد و برخی دیگر 
اگرچه زنده ماندند اما هرگز نتوانســتند 

به کشور بازگردند.
حاج محمدعلی ادامــه حرف هایش را 
می گیــرد و می گویــد: »زمانــی که ارتش 
شوروی وارد کشور شد وضعیت درست 
و حســابی نداشتیم. آن موقع مثل االن 
جاده ها آســفالت نبود و کســی ماشینی 
نداشــت که ما را ببــرد جلفا. برای رفتن 
به مــرز باید با قاطر یا اســب می رفتیم؛ 
گذشته از اینکه یکی دو روز زمان می برد، 
ورود مردم هم به منطقه مرزی ممنوع 
بــود. از طرفی هم جز یک عموی بیمار 
کســی را نداشــتیم که بــرود و از پدرمان 

خبری بیاورد.
از  خیلــی  کــه  کردنــد  شــایعه  بعدهــا 
ســربازان را برای کار بــه اردوگاه  های کار 
اجبــاری برده انــد شــوروی. ماهم پیش 
خودمان گفتیم حتماً پدر را هم برده اند 
آنجا. یکــی دو ماه بعد از اشــغال ایران 
وضع مــان خیلی خراب شــد. هیچ نان 
و غذایــی بــرای خــوردن نبــود. قحطی 
آمــده  بــود. پــدرم 4 تکــه زمین داشــت 
بــا گله ای گوســفند و گاو. یــادم نمی رود 

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 - گوشــه ای در دســتگاه ماهــور- ابــزاری آزمایشــگاهی کــه برای 

حرارت دادن مواد تا دماهای باال ساخته شده
2-  مخلص- تکرار شده- کریدور

3-  گازی بی رنگ و آتشزا- لگن ظرفشویی- بازاری
4-  نهر بسیار بزرگ- حرف گزینش- بندری در کرانه خلیج فارس در استان بوشهر- منظره

5-  لؤلؤ- شهری در استان لرستان- جناح لشکر
6-  یخچالی با سرمای زیاد- مجموعه به هم پیوسته- اشاره به ذات حق

7-  آبیاری زمستانی- غذای روزه گشایی- باقی جان
8-  بهره هوشی- ایزد- رفتار پسندیده
9-  گل ناامید!- مومیایی- کافی و بس

10-  دریا- خرگوش بی دم- فرمانروایی
11-  سالن با سقف کاذب- شهری در حومه میبد- خیس

12-  از عناصر نافلز- شهری در استان کرمان- تاکسی در کشویی- عزاداری
13-  جانشین- ملخ دریایی- فرومایگان

14-  ولخرجی- بازار بی مشتری- زیور
15-  کهن ترین علم بشری- سرمربی ترکیه ای فصل قبل تراکتورسازی

 عمودي:
1-  جانوری آبزی از رده خارپوستان 
با بدنی چرم گون- کباب این شــهر 

معروف است
2-  بازیگر سینما- شاعر ریاضیدان- 

موش خرما
3-  سیاهرگ- دورنگار- شهری در 

استان اصفهان
کاغــذ-  شــمارش  واحــد    -4

شهرآورد- دویدن- امر از بودن
5-  آبی تیره- کارگردان دام عشق- 

شگرد
6-  اثر خیسی- در ترکیب به معنی 
افزاینده اید- بازیکن سابق تیم ملی 

انگلیس
7-  فــرد- کشــتی تاریخــی فیلیــپ 

دوم- نوعی دارو
8-  قطــع کردن- فلــز زرد گرانبها- 

خوراکی از اسفناج
9-  چــرم براق- شــهری در اســتان 

سمنان- تعجب خانم ها
چشــمان  شهرســتان  ایــن    -10
را  گردشــگری  هــر  جســت وجوگر 
نوازش می کند- خودرو ســنگین- 

پنهان کردن
11-  دستیار هیتلر- نیازمند- خودی

12-  کثیف- گاه از نهاد برآید- یکی 
از کرات منظومه شمسی- جانوری 

از رده دوزیستان
وســیله  چماقــدار-  نگهبــان    -13

تنیس- شارب
14- به جــای بهــرام ســوم بر تخت 
نشســت- از طبقــات ســاختمان- 

قادر
15-  اســب بارکــش- جدیدتریــن 

فیلم وحید موساییان
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   افقي::
1 - اشــعار وصف فصل اول- جواز شــهرداری بــرای تأیید تمام 

شدن کار ساختمان
2-  چوب ویولن نوازی- عضو ورودی غذا- رود پر آب ایران

3-  آن که راه و طریقه ای تازه برای اجرای امری می یابد- واله و شیفته- پاک از تهمت
4- عقاید شمردنی- پایه- مخلص- گودال

5-  ساز پر سوز- واضح- اولین حرف یونانی
6-  بهم برخورده- شرح، توصیف- خودآرایی

7-  بزرگان، رؤسا- از هم پاشیده- نماد شکل پذیری
8-  مورن- سبزی ریشه ای- فیلمی از مسعود اطیابی )روی پرده سینما( با هنرنمایی 

پژمان جمشیدی
9-  ابزار درو- نخستین پادشاه دوره حماسی شاهنامه- خانه ساحلی

10-  دریا- سمت چپ- آخر چیزی
11- گل خوشبو- مرکز تبت- همراهی عرب

12-  بی دینی و از گناهان- طبق قانون- ماه کم حرف- دلیر
13-  دریاچــه خــوارزم- توانایی خواندن و نوشــتن- عابد نصرانی که از نبوت حضرت 

محمد)ص( در کودکی خبر داد
14-  کاشف گردش خون- بیماری 

مزمن انهدام مفاصل- تابناک
15-  ضرب المثل ارزش زمان- 

اثر بعدی زلزله

 عمودي:
نتایــج  و  آثــار  از  یکــی    -1

آلودگی هوا- یار ثابت ساالد
بی ایمــان-  و  بی عقیــده    -2

مرمر- جدایی
میــالدی-  مــاه  چیزهــا-    -3

تلخی
4-  آزاد- آهنگساز- برابر- بحر 

المیت
5-  پدر- شرح و بیان- پهلوان

6-  ضربه ســر- جایگاه مرشد در 
گود زورخانه- نام 11 فرعون مصر

7-  ترمز چارپا- ششلول- انس 
گیرنده

اروپایــی-  لقــب  زیــر-    -8
شایستگی

9-  کم- گیاهی طبی- روی لوال 
می چرخد

10-  زینت دادن- سرشت، باطن- 
نام بالتر رئیس سابق فیفا

کاال-  نشــده  بــاز  کارتــن    -11
شهرستان- زیان ونقص

12-  بدان شــناخته می شــویم- 
شگرد- نقاش اسپانیایی- کجاوه

13-  حرم حســین بن علی)ع( 
در این شــهر زیارتی عــراق قرار 

دارد- برتری- ماده حالل رنگ
تســمه-  و  رکاب  قلعــه-    -14

شهری در استان یزد
از  فرانســوی-  فیلســوف    -15
کاخ  بناهــای  شــاخص ترین 

گلستان استان تهران
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حمیدحاجیپور
روزنامهنگار

مالقات با حاج محمدعلی شهرياری فرزند يکی از شهدای هنگ مرزی جلفا در سال 1320

 ژنرال روس ستاره اش را
به احترام سرباز ایرانی َکند

ان
یر
:ا
ها
س

عک

می کــردم و از دار دنیــا هم همین خانه 
را دارم.

مــن از نامــردی روزگار شــکایتی ندارم 
ولــی از ایــن ناراحتــم کــه چــرا بعــد از 
اینکه مزار پدرمان را پیدا کردیم و چند 
ســالی اســت آنها را به عنوان ســربازان 
شــجاع وطــن می شناســند چــرا هیــچ 
مراســمی بــرای آنهــا نمی گیرند؟ من 
وضعیت مالی ام طوری نیست بتوانم 
در شــهر خودمــان برایــش مراســم و 

ختمی بگیرم و ناهار یا شــامی بدهم و 
کسی در این ســال ها یکبار زنگ مان را 
نزده که فالنی می خواهیم برای پدرت 
بزرگداشــت بگیریــم. حتــی او را جــزو 
شهدا به حســاب نیاورده اند. اگر سری 
به بنیاد شــهید بزنید می بینید که اسم 

او جزو شهدا نیست.«
دیگر صدای تیراندازی از ســوی خاک 
ایــران نمی آید. ســربازان ارتش ســرخ 
شوروی که تا چند دقیقه قبل پاسگاه و 

سنگرهای ســربازان ایرانی را زیر آتش 
شــدید توپخانــه گرفتــه بودنــد، دیگــر 
شــلیکی نمی کننــد. چنــد ســرباز برای 
بررســی اینکه آیا همه ســربازان ایرانی 
کشــته شــده اند یا نــه، با احتیــاط از پل 
آهنی عبور می کنــد. دقایقی بعد یکی 
از آنها ســکوت را می شــکند و می گوید 
همگی شــان کشــته شــده اند. سرلشکر 
نوویکف به این ســوی مــرز می آید و با 
تعجــب می بیند در طــول 2 روز تبادل 

آتش تنها با 3 ژاندارم جنگیده است.
سال  ها بعد مردی سنگتراش روی مزار 
این 3 سرباز وطن سنگ قبری گذاشت 
و بــه پــاس احتــرام و وطن پرستی شــان 

نوشت:
هرچند آغشته شد به خون پیرهن ما

شد جامه سربازی ما هم کفن ما
شادیم ز جانبازی خود در دل خاک

پاینده و جاوید بماند وطن ما

  نوويکــف وقتی فهمید 48 ســاعت اســت کــه تنها با 
3ســرباز جنگیده، به نشــانه احترام يکی از درجه هايش 
را از روی دوشش باز کرد و روی سینه سرجوخه محمدی 
گذاشت و از چوپانی خواست 3 سرباز شجاع را به شیوه مسلمانان کنار پل 
آهنی دفن کند. تدفین اين 3 ســرباز به خاطر وطن پرستی شــان با تشريفات 

نظامی از سوی لشگر 47 ارتش دشمن صورت گرفت

  فرزند شــهید شــهرياری: شــايعه کردند کــه خیلی از ســربازان را بــرای کار 
بــه اردوگاه  های کار اجبــاری برده اند شــوروی. ماهم پیــش خودمان گفتیم 
حتمــا پدر را برده اند آنجا. يکی دو ماه بعد از اشــغال ايران وضع مان خیلی 
خراب شــد. هیچ نانی برای خوردن نبود. پدرم 4 تکه زمین داشت با گله ای 
گوســفند و گاو. مادرم برای تهیه يک کیســه ســیب زمینی مجبور شد يکی از 

زمین ها را بفروشد

  ســال 80 شــبکه تبريز برنامه ای نشــان مــی داد از 3 ژاندارم که ســال 1320 
و هنــگام ورود ارتــش شــوروی به شــهادت رســیده اند. دوربین روی ســنگ  
قبرهــا رفــت و با تعجــب ديديــم روی يکی از ســنگ قبرها نوشــته شــهید 
ژاندارم عبداهلل شــهرياری. آنقدر شوکه شــده بوديم که همگی گريه  کرديم. 
 روز بعــد رفتیم جلفــا و از نزديک قبرها را ديديم و بعد از 60 ســال پدرمان را 

پیدا کرديم

نیم نگاه

123456789101112131415

خلتتشوگلابتکسب1

ربلادسکرکتییه2

دنمسنیمزراسخر3

لیبادلیاینتا4

هنزونالیسغم5

جدیاشگمقسلمر6

نامدنلکواریخا7

گنسمهسبییلدود8

لیلدزتراوکیرا9

فاکنمانردمکن10

نلمدانمالیف11

ددترمبرثیرصن12

قیوعتهدوتکافس13

لامجرولپشاهرا14

ونابرهشایندماب15

123456789101112131415

کینوتکتزغرهگنت1

لقاقشاینددروخ2

ایرترهوگبادنت3

منمتولفماینه4

کمراامورتهس5

جرعجرمتریمره6

ربجموطراخکرال7

مانمهاجبچاکسا8

ینبلیلاعزپبای9

باشلابتلامنی10

نرمارهایودب11

تجاماهتخللبج12

هسورپیدباروار13

اکاکیکالشیارا14

مولالساتجوبروت15

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

مادرم برای تهیه یک کیسه سیب زمینی 
مجبور شــد یکی از زمین ها را بفروشــد. 
در طول 3 - 2 ســالی که نظامیان روس 
اینجــا بودنــد نیمــی از دارایی هایمان را 
برای زنده ماندن از دســت دادیم. همه 
گندم و لبنیات و گوشتی که تولید می شد 
از مــردم می گرفتنــد و بــه نظامی هــای 
کشــور  داخــل  کــه  می دادنــد  اجنبــی 
بودنــد یــا در شــوروی مقابــل آلمانی ها 
و  ســخت  بســیار  دوره  می جنگیدنــد. 
تلخی بود، خبری از پدرمان نداشتیم و 
قحطی، زندگی مان را هر روز سخت تر از 

روز گذشته می کرد.«
به گفتــه تنها فرزند به جا مانــده ژاندارم 
شــهریاری، آنها تــا پیش از ســال 80 که 
به طــور اتفاقی موفق به شناســایی مزار 
پدرشان شدند، سال ها منتظر بازگشت 
او بوده انــد یا الاقل خبــری از مرگ وی. 
انقــالب  از  پیــش  ســال  دو  مادرشــان 
و در ســن 55  بیــاورد  تــاب  نتوانســت 
ســالگی و برادر و خواهر کوچکترش هم 
قبل از شناسایی مزار شهید شهریاری از 

دنیا رفتند.
- فکر می کردید که مــزار پدرتان در نوار 

مرزی جلفا باشد؟
- نــه، از چنــد نفــری شــنیدیم کــه او در 
و  اســت  ســیبری  اجبــاری  کار  اردوگاه 

همانجا هم از دنیا رفته.
- مادرتان چطور؟

- هیچوقت نمی خواســت این حرف ها 
را بــاور کنــد. وقتــی در خانــه  را می زدند 
چارقد سرش می کرد و می دوید جلوی 
در. تــا زمانــی که از دنیا رفت چشــمش 
بــه در بود. هــر روز دور از چشــم ما گریه 
می کــرد. آنقــدر گریــه کــرد کــه اواخــر 
عمرش چشــمانش جایــی را نمی دید. 
بنــده خدا دق کرد. مــادرم برای ما، هم 
مادر بود هم پدر. با بدبختی بزرگ مان 

کرد.
- مزار پدرتان را چطور پیدا کردید؟

- ســال 80 شــبکه تبریز برنامه ای نشان 
مــی داد از 3 ژانــدارم کــه ســال 1320 و 
هنگام ورود ارتش شــوروی به شــهادت 
رســیده اند. دوربیــن روی ســنگ  قبرهــا 
رفــت و بــا تعجــب دیدیــم روی یکــی 
از ســنگ قبرهــا نوشــته شــهید ژاندارم 
عبــداهلل شــهریاری. آنقدر شــوکه شــده 
بودیــم کــه همگــی گریــه  کردیــم. روز 
بعــد رفتیــم جلفــا و از نزدیــک قبرهــا 
را دیدیــم و بعــد از 60 ســال پدرمــان را 
پیدا کردیم. وقتی مرزبانی متوجه شــد 
کــه ما جــزو خانــواده یکــی از ژاندارم ها 
هــم را  دیگــر  خانــواده  دو   هســتیم 

 پیدا کردند.
- چــه زمانــی متوجــه شــدید پدرتــان و 
همرزمانــش دســت بــه چــه کار بزرگی 

زده اند.
- دقیقــاً نمی دانســتیم پدرمان چگونه 
شــهید شــده تا اینکه در مرزبانی گفتند 
هم قســم  دیگــر  ژانــدارم   3 و  پــدرم 
می شــوند کــه بماننــد و جلــوی ارتــش 
شوروی را بگیرند. وقتی چیزی نمی ماند 
که فشنگ هایشان تمام شود، سرجوخه 
ملک محمدی به پــدرم می گوید که تو 
4 تــا بچه داری و برگرد عقب و خبر را به 
پادگان تبریز بده ولــی او قبول نمی کند 
و می گویــد مگــر خــون مــن رنگین تر از 
شماســت که برگــردم عقــب؟ باالخره 
قرعــه به اســم نفر چهــارم می افتــد. او 
همــه ماجــرا را برای مان تعریــف کرد و 
گفت که پــدرم با برنو راننــده نفربر را از 
پــای درآورده. بــا شــنیدن حرف هایش 

احساس غرور  کردم.
  پدرم را شهید نمی دانند

حــاج محمدعلــی از روزهــای تلــخ آن 
سال ها می گوید و اینکه چرا هنوز پدرش 
و همرزمانش را جزو شــهدا نمی دانند: 
»خبری از پدرمان نداشــتیم. کشورمان 
به اشــغال دشــمن درآمده بــود و همه 
محصوالت مان را اجنبی هــا می بردند. 
همــه زندگی مــان خــرج این شــد کــه از 
گرســنگی نمیریــم. وقتی کمــی بزرگتر 
شــدیم در قالی بافــی کار کردیــم بــرای 
روزی یک قران. بعدها من سراغ بنایی 
رفتــم و تــا همیــن چند ســال پیــش کار 
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  تله پاتی و دنیای واقعیت
تله  پاتی )Telepathy( یا اندیشه خوانی یکی از مفاهیم 
فانتزی و بسیار جذاب است که بسیاری از داستان های 
علمـــی تخیلـــی پرطرفـــدار برپایه آن ســـاخته شـــده 
اســـت، اما همواره این سؤال ذهن بشر را به خود مشغول کرده است که آیا در 
دنیای واقعیت هم می توانیم شـــاهد برقراری ارتباط مستقیم ذهنی باشیم؟ 
دانشمندان برای یافتن پاسخ این پرسش آزمایش های فراوانی انجام داده اند 

تا توانستند ثابت کنند که برقراری چنین ارتباطاتی ممکن است.
در حقیقـــت آخریـــن یافته هـــا و مقـــاالت منتشـــر شـــده در دو ســـال اخیر از 
آزمایش های موفقی در خصوص انتقال اطالعات بین دو حیوان، دو انســـان 
 و حتـــی بین یک انســـان و مـــوش خبر داده اســـت. »ارتباط مغز بـــه مغز« یا 
Brain  to Brain Interface امکان ارسال فعالیت های ذهنی را به صورت آنی 
از طریق ارتباط دو مغز میســـر می کند. اما بواقع دانشمندان چگونه می توانند 

چنین ارتباطاتی  برقرار کنند؟
خوانـــدن امواج مغزی ارتباط دو ذهن یا به بیان بهتر دو مغز هنگامی ممکن 
می شـــود که سلول های مغز یک موجود با موجودی دیگر ارتباط داشته باشد. 
این ارتباط از طریق یک فرآیند که تبادل ســـیناپتیک نام دارد، برقرار می شود. 
طی این فرآیند، ســـیگنال های شیمیایی رد و بدل شده بین سلول ها به ایجاد 
سیگنال های الکتریکی در سلول و در نهایت ارتباط بین دو مغز منجر می شوند. 
تبادل اطالعات به روش سیناپتیک را باید بنیان تمام فعالیت های مغز انسان 

از جمله کنترل حافظه ، احساسات و ادراک به شمار آورد.
ë تله پاتی از نگاه فنی 

ماهیت الکتریکی فعالیت های مغز انســـان، باعث شـــده دانشمندان امکان 
ارســـال سیگنال به مغز و حتی دریافت سیگنال های الکتریکی از مغز موجود 
زنده را در اختیار داشـــته باشند. آنها توانسته اند فرآیند ارسال و دریافت امواج 
الکتریکی را به شکل غیرمهاجم و به گونه ای که آسیب رسان نباشد با استفاده از 

تحریک مغناطیسی ناحیه ای از مغز یا از طریق شیوه TMS انجام دهند.
آنهـــا بـــا اســـتفاده از TMS ، میدانـــی الکتریکـــی روی جمجمه  انســـان ایجاد 
می کننـــد. این میدان بـــه ایجاد جریان الکتریکی در مغز منجر شـــده و امکان 
ارســـال فرکانس های مختلـــف را فراهم می کند. دانشـــمندان توانســـته اند با 
ارســـال این جریان الکتریکـــی فرکانس های مربوط به تجربه  موتورســـواری را 
بـــه افراد تحت آزمایـــش انتقال دهند که نتیجه  آن تکان هایی در دســـت، پا و 
حتی انگشـــتان دست آنها بوده است به عبارت ســـاده تر تصور موتور سواری و 
درک تجربـــه آن در مغـــز فرد مورد آزمایش ایجاد شـــده بـــود.در حال حاضر 
دانشـــمندان ســـعی می کنند با از بین بردن نویز های موجود در امواج مغزی 
ســـیگنال های خاصی را برای برقراری ارتبـــاط مصنوعی ذهنی بین حیوانات 
ایجـــاد کنند.آنها در یـــک آزمایش موفق شـــدند  از طریق ارتبـــاط ذهنی بین 
انســـان و موش، کنتـــرل دم موش را به دســـت بگیرند.ایجاد ارتبـــاط بین دو 
مغـــز، میان انســـان ها نیز امکان پذیر اســـت، چنـــان که در تحقیقـــات اخیر، 
 دانشمندان موفق شده اند تا سیگنال حرکت دست را از یک فرد به فرد دیگری

 انتقال دهند.
ë انتقال افکار

در آخرین اقدام که می توان آن را قدم بزرگی در راستای دست یافتن به انتقال 
فکرها از یک ذهن به ذهن دیگر خواند، دانشمندان موفقیت بزرگی به دست 
آوردند. آنها در این آزمایش موفق شـــدند فکر یک انســـان را به انسان دیگری 
انتقال دهند. هرچند زوایا و چگونگی این آزمایش هنوز کاماًل توصیف نشـــده 
است اما حقیقت این است که اگر ارتباطات ذهنی یا تله پاتی واقعیت پیدا کند، 
می تواند در نوع روابط بین انسان ها  تحول و تغییر بزرگی ایجاد کند و تعامالت 
انســـانی را وارد مراحـــل جدید کند. البته در این میان نباید خطرات اســـتفاده  

نامناسب از این فناوری را نیز از یاد برد.
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چرا در مقابل آنتی بیوتیک مقاومت می کنیم؟ عوارض احتمالی تزریق ژل های پرکننده
امروزه تزریق ژل و پرکننده ها در حوزه زیبایی در همه 
کلینیک هـــای زیبایـــی انجام می شـــود اما بجـــز مراکز 
مجاز ممکن اســـت برخی افراد ســـودجو یا پزشـــکان 
غیرمتخصص با قیمت های پایین این تزریق را انجام دهند که در مواردی 

عوارضی هم به دنبال خواهد داشت.
یک متخصص پوست و زیبایی با اشاره به اینکه جهت انجام همه امور در 
حوزه پوســـت و زیبایی باید به یک متخصص خبره مراجعه کرد می گوید: 

تزریق ژل ممکن است در موارد نادر عوارضی هم به دنبال داشته باشد.
دکترنازنیـــن نبوی می افزایـــد: درد جزئـــی، کبودی محل تزریـــق که البته 
نهایت تـــا یک هفته بعد از تزریـــق بهبود می یابد و ایجـــاد عفونت که در 
موارد خیلی کمی گزارش شده است و با مصرف آنتی بیوتیک مشکل رفع 

می شود، از جمله عوارض احتمالی تزریق ژل هستند.

مقاومـــت آنتی بیوتیکی مشـــکل مهمی اســـت کـــه بر اثر 
مصـــرف بی رویـــه و خودســـرانه آنتـــی بیوتیک هـــا ایجاد 
می شـــود.دکتر محمد مهدی اصالنی، میکروب شناس در 
این باره چنین توضیـــح می دهد: مصرف خودســـرانه و غلط آنتی بیوتیک ها 
در کشـــور ما سبب مقاوم شدن میکروب ها در مقابل آنتی بیوتیک ها می شود. 
هرچند این موضوع در همه جهان دیده می شـــود اما نکته مهم این اســـت که 
 مقاومت در برابر برخی از انواع آنتی بیوتیک ها در بســـیاری از کشـــور ها حدود

10 تا 15 سال طول می کشد اما در ایران این مدت به یک تا 2 سال کاهش یافته 
اســـت که این هشداری جدی برای تجویز و مصرف بی رویه این دسته از داروها 
اســـت.دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناســـی می افزاید: 
مشـــاهده شـــده 90 درصد باکتری هایی که به پنی سیلین حســـاس هستند در 
برابر این دارو مقاوم شـــده اند. به عنوان مثال عفونت های ایجاد شـــده توسط 
اســـتافلوکوک ها و پنوموکک ها عفونت هایی هســـتند که در مقابل پنی سیلین 

مقاوم شـــده اند.وی در خاتمه توصیه می کند: مقاومت آنتی بیوتیکی عوارض 
خطرناکـــی دارد و بیمـــار را در معرض مشـــکالت و بیماری های بســـیاری قرار 
می دهـــد از این رو باید عالوه بر پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک ها، دوره مصرف 

داروی تجویز شده را کامل کرد و دارو را طبق تجویز پزشک مصرف کرد.
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وقتی سن بارداری باال می رود 

هندوانه یکی از پرطرفدارترین میوه های فصل گرما اســـت که می تواند از بدن در مقابل مشـــکالت ناشـــی از کم آبی در این فصل محافظت کند. 
 این میوه آبدار و کم کالری حاوی ویتامین های C و A، پتاســـیم، منیزیم، کلســـیم، فســـفر، آهن، روی، مس، منگنز ، ترکیبات معدنی و همچنین 
آنتی اکسیدان و فیبر  است.بر کسی پوشیده نیست که هندوانه به عنوان یک سم زدای قوی با افزایش ادرار به سالمت کلیه ها کمک می کند اما آیا 
می دانســـتید این میوه خوش آب و رنگ در کاهش خطر بروز ســـکته قلبی و حتی پیشـــگیری از ابتال به سرطان هایی مانند پروستات مؤثر است؟ البته باید در نظر داشت 

که این اتفاق یک شبه و با مصرف بیش از حد اتفاق نمی افتد.
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زندگـــی صنعتـــی، مشـــغله های زیاد، 
مشـــکالت اقتصـــادی و تغییر ســـبک 
زندگی ســـبب شـــده ســـن ازدواج باال 
رفتـــه و در نهایت باردار شـــدن هم در 
ســـنین باالتری صورت بگیـــرد، با باال 
رفتـــن ســـن بـــارداری احتمـــال وقوع 
مشـــکالت متعدد برای مـــادر و جنین 
هـــم وجـــود دارد و این امر مشـــکالت 
اقتصـــادی و اجتماعـــی زیـــادی را به 
خانواده ها و جامعـــه تحمیل می کند، 
از آن جایـــی کـــه در حـــوزه ســـالمت، 
پیشـــگیری بهتر و کارآمدتـــر از درمان 
اســـت، در زمینـــه راهکارهـــای کاهش 
مشـــکالت باردارشـــدن در ســـنین باال 
بـــا یک متخصـــص زنـــان و زایمان به 

گفت و گو نشستیم.
به گفته دکترمینا فرزی خسروشاهی 
امـــروزه ســـن بـــارداری بـــه 35 ســـال 
رســـیده و ایـــن ســـن می تواند شـــروع 
بـــه بیماری هایی ماننـــد دیابت،  ابتال 
فشارخون و بیماری های مزمنی مانند 
رماتیســـم باشـــد، یعنی طول بارداری 
ممکن اســـت با مصـــرف دارو همراه 
باشـــد و 9 ماه مصـــرف دارو در نهایت 
هم برجســـم و هم بر روح جنین تأثیر 

منفی می گذارد.
او معتقـــد اســـت، دولت ها به جای 
اینکه مالیات مردم را صرف هزینه های 
درمان کنند، بهتر اســـت قبل از تشکیل 
جنیـــن مداخالتی در زمینه پیشـــگیری 
داشـــته باشـــند، تـــا بتواننـــد کارآمدتر 
باشند، زیرا براساس برآوردهای انجام 
شـــده، میـــزان هزینه ها قبـــل از ابتال به 
بیماری بسیار پایین تر از شروع بیماری 
آزمایش هـــای  امـــروزه  البتـــه  اســـت، 
جامعی قبل از بارداری انجام می شود 
و تاحدود زیـــادی آمار مرگ و میرهای 
مادر و جنین پایین آمـــده با وجود این 
هنـــوز بـــا نقطـــه ایـــده آل و معیارهای 

جهانی فاصله داریم.
ë  در خـــاص  ویتامین هـــای  مصـــرف 

بارداری در سنین باال
فـــردی کـــه در ســـن بـــاال تمایـــل 

بـــه بـــاردار شـــدن دارد قطعـــاً بایـــد 
مراقبت های بیشـــتری داشـــته باشد، 
یکـــی از مراقبت های خـــاص در این 
خصوص مصرف ویتامین هایی است 
که بیشـــتر از قبل بدن به آنها نیاز پیدا 

می کند.
دکترفرزی خسروشاهی با اشاره به 
اینکه بعد از 35 سالگی ویتامین های 
ــید باید  ــ ــــک اس ــد فولی ــ ــــی مانن خاص
ــــرص  ق ــد:  ــ می گوی ــوند،  ــ ش ــــرف  مص
فولیک اسید از 3 ماه قبل از بارداری 
باید مصرف شود و در موارد خاص با 
ــــک ممکن است دوز دارو  تجویز پزش

ــور  ــ باال رود. در کش
ــون میزان ید  ــ ما چ
ــیار پایین  ــ ــذا بس ــ غ
ــــت ید هم باید  اس
البته  شود  مصرف 
از تجمیع شده این 

قرص ها با نام »یدوفولیک« هم فرد 
می تواند استفاده کند. بیشتر مادران 
ــه حتماً باید  ــ ــور می کنند ک ــ باردار تص
ــد ولی در  ــ ــــرف کنن ــــن مص ــــرص آه ق
ــادر دچار  ــ ــــی که م ــــت در صورت حقیق
ــا تجویز  ــ ــد و ب ــ ــدید باش ــ ــــی ش کم خون
پزشک باید این قرص را مصرف کند.

ë  مصرف کننـــدگان ســـیگار، الـــکل یا
موادمخدر قبل از باردارشدن بخوانند

ــنین باال  ــ عالوه بر افرادی که در س
ــرادی  ــ ــد، اف ــ ــــدن دارن ــد باردارش ــ قص
ــتند، زنانی  ــ ــیگاری یا الکلی هس ــ که س
ــاد دارند و  ــ ــدر اعتی ــ ــواد مخ ــ ــه م ــ که ب
ــــت هم قبل از  نمونه هایی از این دس
باردار شدن باید اطالعات دقیقی در 
ــــوص مراقبت های قبل و هنگام  خص
بارداری داشته باشند تا خود، کودک 
و جامعه را از خطرات پیش رو حفظ 
ــان و زایمان  ــ کنند. این متخصص زن
ــد  ــ ــیگار قطعاً رش ــ با تأکید بر اینکه س
ــرار می دهد،  ــ ــــت تأثیر ق جنین را تح
ــیگاری نوزادان  ــ ــادران س ــ می گوید: م
کم وزنی دارند، بر اساس طب زنان، 
ــــکل 3 ماه قبل از  ــیگار و ال ــ مصرف س
ــود، همچنین   ــ ــارداری باید قطع ش ــ ب
ــردگی  ــ ــه داروهای ضدافس ــ ک افرادی 
ــتفاده می کنند باید با مراجعه به  ــ اس
روان پزشک خود، دارو را قطع کنند یا 

دوز آن را تخفیف دهند.
امـــروزه  می افزایـــد:  ادامـــه  در  او 
متأسفانه آمار مصرف موادمخدر باال 
رفته و در نتیجه این امر، رشـــد جنین 
بـــا اختالل مواجـــه می شـــود و پس از 

تولد شـــاهد ناهنجاری هـــای مختلف 
هســـتیم.  معتـــاد  مـــادران  نـــوزادان 
البتـــه آمار مـــرگ و میـــر در این قبیل 
بارداری ها را هم نباید نادیده بگیریم.
ــاهی در ادامه  ــ دکترفرزی خسروش

ــــک مادر  ــد: جنین ی ــ ــــح می ده توضی
ــود.  ــ ــاد می ش ــ ــادرزاد معت ــ ــاد، م ــ معت
ــاد به دنیا  ــ ــاد، نوزادی معت ــ مادرمعت
ــه  ــ ــوزادی ک ــ ــــرک دادن ن ــــی آورد، ت م
ــــت  ــانی نیس ــ ــه دنیا می آید، کار آس ــ ب

ــــش  ــــم نوزاد کش ــــت جس و ممکن اس
ــد و جان خود را  ــ ــته باش ــ ترک را نداش
ــد تعدادی از  ــ ــــت بدهد، هرچن از دس
این نوزادان با داروهای خاص درمان 

می شوند.
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  تله پاتی و دنیای واقعیت
تله  پاتی )Telepathy( یا اندیشه خوانی یکی از مفاهیم 
فانتزی و بسیار جذاب است که بسیاری از داستان های 
علمـــی تخیلـــی پرطرفـــدار برپایه آن ســـاخته شـــده 
اســـت، اما همواره این سؤال ذهن بشر را به خود مشغول کرده است که آیا در 
دنیای واقعیت هم می توانیم شـــاهد برقراری ارتباط مستقیم ذهنی باشیم؟ 
دانشمندان برای یافتن پاسخ این پرسش آزمایش های فراوانی انجام داده اند 

تا توانستند ثابت کنند که برقراری چنین ارتباطاتی ممکن است.
در حقیقـــت آخریـــن یافته هـــا و مقـــاالت منتشـــر شـــده در دو ســـال اخیر از 
آزمایش های موفقی در خصوص انتقال اطالعات بین دو حیوان، دو انســـان 
 و حتـــی بین یک انســـان و مـــوش خبر داده اســـت. »ارتباط مغز بـــه مغز« یا 
Brain  to Brain Interface امکان ارسال فعالیت های ذهنی را به صورت آنی 
از طریق ارتباط دو مغز میســـر می کند. اما بواقع دانشمندان چگونه می توانند 

چنین ارتباطاتی  برقرار کنند؟
خوانـــدن امواج مغزی ارتباط دو ذهن یا به بیان بهتر دو مغز هنگامی ممکن 
می شـــود که سلول های مغز یک موجود با موجودی دیگر ارتباط داشته باشد. 
این ارتباط از طریق یک فرآیند که تبادل ســـیناپتیک نام دارد، برقرار می شود. 
طی این فرآیند، ســـیگنال های شیمیایی رد و بدل شده بین سلول ها به ایجاد 
سیگنال های الکتریکی در سلول و در نهایت ارتباط بین دو مغز منجر می شوند. 
تبادل اطالعات به روش سیناپتیک را باید بنیان تمام فعالیت های مغز انسان 

از جمله کنترل حافظه ، احساسات و ادراک به شمار آورد.
ë تله پاتی از نگاه فنی 

ماهیت الکتریکی فعالیت های مغز انســـان، باعث شـــده دانشمندان امکان 
ارســـال سیگنال به مغز و حتی دریافت سیگنال های الکتریکی از مغز موجود 
زنده را در اختیار داشـــته باشند. آنها توانسته اند فرآیند ارسال و دریافت امواج 
الکتریکی را به شکل غیرمهاجم و به گونه ای که آسیب رسان نباشد با استفاده از 

تحریک مغناطیسی ناحیه ای از مغز یا از طریق شیوه TMS انجام دهند.
آنهـــا بـــا اســـتفاده از TMS ، میدانـــی الکتریکـــی روی جمجمه  انســـان ایجاد 
می کننـــد. این میدان بـــه ایجاد جریان الکتریکی در مغز منجر شـــده و امکان 
ارســـال فرکانس های مختلـــف را فراهم می کند. دانشـــمندان توانســـته اند با 
ارســـال این جریان الکتریکـــی فرکانس های مربوط به تجربه  موتورســـواری را 
بـــه افراد تحت آزمایـــش انتقال دهند که نتیجه  آن تکان هایی در دســـت، پا و 
حتی انگشـــتان دست آنها بوده است به عبارت ســـاده تر تصور موتور سواری و 
درک تجربـــه آن در مغـــز فرد مورد آزمایش ایجاد شـــده بـــود.در حال حاضر 
دانشـــمندان ســـعی می کنند با از بین بردن نویز های موجود در امواج مغزی 
ســـیگنال های خاصی را برای برقراری ارتبـــاط مصنوعی ذهنی بین حیوانات 
ایجـــاد کنند.آنها در یـــک آزمایش موفق شـــدند  از طریق ارتبـــاط ذهنی بین 
انســـان و موش، کنتـــرل دم موش را به دســـت بگیرند.ایجاد ارتبـــاط بین دو 
مغـــز، میان انســـان ها نیز امکان پذیر اســـت، چنـــان که در تحقیقـــات اخیر، 
 دانشمندان موفق شده اند تا سیگنال حرکت دست را از یک فرد به فرد دیگری

 انتقال دهند.
ë انتقال افکار

در آخرین اقدام که می توان آن را قدم بزرگی در راستای دست یافتن به انتقال 
فکرها از یک ذهن به ذهن دیگر خواند، دانشمندان موفقیت بزرگی به دست 
آوردند. آنها در این آزمایش موفق شـــدند فکر یک انســـان را به انسان دیگری 
انتقال دهند. هرچند زوایا و چگونگی این آزمایش هنوز کاماًل توصیف نشـــده 
است اما حقیقت این است که اگر ارتباطات ذهنی یا تله پاتی واقعیت پیدا کند، 
می تواند در نوع روابط بین انسان ها  تحول و تغییر بزرگی ایجاد کند و تعامالت 
انســـانی را وارد مراحـــل جدید کند. البته در این میان نباید خطرات اســـتفاده  

نامناسب از این فناوری را نیز از یاد برد.
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چرا در مقابل آنتی بیوتیک مقاومت می کنیم؟ عوارض احتمالی تزریق ژل های پرکننده
امروزه تزریق ژل و پرکننده ها در حوزه زیبایی در همه 
کلینیک هـــای زیبایـــی انجام می شـــود اما بجـــز مراکز 
مجاز ممکن اســـت برخی افراد ســـودجو یا پزشـــکان 
غیرمتخصص با قیمت های پایین این تزریق را انجام دهند که در مواردی 

عوارضی هم به دنبال خواهد داشت.
یک متخصص پوست و زیبایی با اشاره به اینکه جهت انجام همه امور در 
حوزه پوســـت و زیبایی باید به یک متخصص خبره مراجعه کرد می گوید: 

تزریق ژل ممکن است در موارد نادر عوارضی هم به دنبال داشته باشد.
دکترنازنیـــن نبوی می افزایـــد: درد جزئـــی، کبودی محل تزریـــق که البته 
نهایت تـــا یک هفته بعد از تزریـــق بهبود می یابد و ایجـــاد عفونت که در 
موارد خیلی کمی گزارش شده است و با مصرف آنتی بیوتیک مشکل رفع 

می شود، از جمله عوارض احتمالی تزریق ژل هستند.

مقاومـــت آنتی بیوتیکی مشـــکل مهمی اســـت کـــه بر اثر 
مصـــرف بی رویـــه و خودســـرانه آنتـــی بیوتیک هـــا ایجاد 
می شـــود.دکتر محمد مهدی اصالنی، میکروب شناس در 
این باره چنین توضیـــح می دهد: مصرف خودســـرانه و غلط آنتی بیوتیک ها 
در کشـــور ما سبب مقاوم شدن میکروب ها در مقابل آنتی بیوتیک ها می شود. 
هرچند این موضوع در همه جهان دیده می شـــود اما نکته مهم این اســـت که 
 مقاومت در برابر برخی از انواع آنتی بیوتیک ها در بســـیاری از کشـــور ها حدود

10 تا 15 سال طول می کشد اما در ایران این مدت به یک تا 2 سال کاهش یافته 
اســـت که این هشداری جدی برای تجویز و مصرف بی رویه این دسته از داروها 
اســـت.دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناســـی می افزاید: 
مشـــاهده شـــده 90 درصد باکتری هایی که به پنی سیلین حســـاس هستند در 
برابر این دارو مقاوم شـــده اند. به عنوان مثال عفونت های ایجاد شـــده توسط 
اســـتافلوکوک ها و پنوموکک ها عفونت هایی هســـتند که در مقابل پنی سیلین 

مقاوم شـــده اند.وی در خاتمه توصیه می کند: مقاومت آنتی بیوتیکی عوارض 
خطرناکـــی دارد و بیمـــار را در معرض مشـــکالت و بیماری های بســـیاری قرار 
می دهـــد از این رو باید عالوه بر پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک ها، دوره مصرف 

داروی تجویز شده را کامل کرد و دارو را طبق تجویز پزشک مصرف کرد.
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وقتی سن بارداری باال می رود 

هندوانه یکی از پرطرفدارترین میوه های فصل گرما اســـت که می تواند از بدن در مقابل مشـــکالت ناشـــی از کم آبی در این فصل محافظت کند. 
 این میوه آبدار و کم کالری حاوی ویتامین های C و A، پتاســـیم، منیزیم، کلســـیم، فســـفر، آهن، روی، مس، منگنز ، ترکیبات معدنی و همچنین 
آنتی اکسیدان و فیبر  است.بر کسی پوشیده نیست که هندوانه به عنوان یک سم زدای قوی با افزایش ادرار به سالمت کلیه ها کمک می کند اما آیا 
می دانســـتید این میوه خوش آب و رنگ در کاهش خطر بروز ســـکته قلبی و حتی پیشـــگیری از ابتال به سرطان هایی مانند پروستات مؤثر است؟ البته باید در نظر داشت 

که این اتفاق یک شبه و با مصرف بیش از حد اتفاق نمی افتد.
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زندگـــی صنعتـــی، مشـــغله های زیاد، 
مشـــکالت اقتصـــادی و تغییر ســـبک 
زندگی ســـبب شـــده ســـن ازدواج باال 
رفتـــه و در نهایت باردار شـــدن هم در 
ســـنین باالتری صورت بگیـــرد، با باال 
رفتـــن ســـن بـــارداری احتمـــال وقوع 
مشـــکالت متعدد برای مـــادر و جنین 
هـــم وجـــود دارد و این امر مشـــکالت 
اقتصـــادی و اجتماعـــی زیـــادی را به 
خانواده ها و جامعـــه تحمیل می کند، 
از آن جایـــی کـــه در حـــوزه ســـالمت، 
پیشـــگیری بهتر و کارآمدتـــر از درمان 
اســـت، در زمینـــه راهکارهـــای کاهش 
مشـــکالت باردارشـــدن در ســـنین باال 
بـــا یک متخصـــص زنـــان و زایمان به 

گفت و گو نشستیم.
به گفته دکترمینا فرزی خسروشاهی 
امـــروزه ســـن بـــارداری بـــه 35 ســـال 
رســـیده و ایـــن ســـن می تواند شـــروع 
بـــه بیماری هایی ماننـــد دیابت،  ابتال 
فشارخون و بیماری های مزمنی مانند 
رماتیســـم باشـــد، یعنی طول بارداری 
ممکن اســـت با مصـــرف دارو همراه 
باشـــد و 9 ماه مصـــرف دارو در نهایت 
هم برجســـم و هم بر روح جنین تأثیر 

منفی می گذارد.
او معتقـــد اســـت، دولت ها به جای 
اینکه مالیات مردم را صرف هزینه های 
درمان کنند، بهتر اســـت قبل از تشکیل 
جنیـــن مداخالتی در زمینه پیشـــگیری 
داشـــته باشـــند، تـــا بتواننـــد کارآمدتر 
باشند، زیرا براساس برآوردهای انجام 
شـــده، میـــزان هزینه ها قبـــل از ابتال به 
بیماری بسیار پایین تر از شروع بیماری 
آزمایش هـــای  امـــروزه  البتـــه  اســـت، 
جامعی قبل از بارداری انجام می شود 
و تاحدود زیـــادی آمار مرگ و میرهای 
مادر و جنین پایین آمـــده با وجود این 
هنـــوز بـــا نقطـــه ایـــده آل و معیارهای 

جهانی فاصله داریم.
ë  در خـــاص  ویتامین هـــای  مصـــرف 

بارداری در سنین باال
فـــردی کـــه در ســـن بـــاال تمایـــل 

بـــه بـــاردار شـــدن دارد قطعـــاً بایـــد 
مراقبت های بیشـــتری داشـــته باشد، 
یکـــی از مراقبت های خـــاص در این 
خصوص مصرف ویتامین هایی است 
که بیشـــتر از قبل بدن به آنها نیاز پیدا 

می کند.
دکترفرزی خسروشاهی با اشاره به 
اینکه بعد از 35 سالگی ویتامین های 
ــید باید  ــ ــــک اس ــد فولی ــ ــــی مانن خاص
ــــرص  ق ــد:  ــ می گوی ــوند،  ــ ش ــــرف  مص
فولیک اسید از 3 ماه قبل از بارداری 
باید مصرف شود و در موارد خاص با 
ــــک ممکن است دوز دارو  تجویز پزش

ــور  ــ باال رود. در کش
ــون میزان ید  ــ ما چ
ــیار پایین  ــ ــذا بس ــ غ
ــــت ید هم باید  اس
البته  شود  مصرف 
از تجمیع شده این 

قرص ها با نام »یدوفولیک« هم فرد 
می تواند استفاده کند. بیشتر مادران 
ــه حتماً باید  ــ ــور می کنند ک ــ باردار تص
ــد ولی در  ــ ــــرف کنن ــــن مص ــــرص آه ق
ــادر دچار  ــ ــــی که م ــــت در صورت حقیق
ــا تجویز  ــ ــد و ب ــ ــدید باش ــ ــــی ش کم خون
پزشک باید این قرص را مصرف کند.

ë  مصرف کننـــدگان ســـیگار، الـــکل یا
موادمخدر قبل از باردارشدن بخوانند

ــنین باال  ــ عالوه بر افرادی که در س
ــرادی  ــ ــد، اف ــ ــــدن دارن ــد باردارش ــ قص
ــتند، زنانی  ــ ــیگاری یا الکلی هس ــ که س
ــاد دارند و  ــ ــدر اعتی ــ ــواد مخ ــ ــه م ــ که ب
ــــت هم قبل از  نمونه هایی از این دس
باردار شدن باید اطالعات دقیقی در 
ــــوص مراقبت های قبل و هنگام  خص
بارداری داشته باشند تا خود، کودک 
و جامعه را از خطرات پیش رو حفظ 
ــان و زایمان  ــ کنند. این متخصص زن
ــد  ــ ــیگار قطعاً رش ــ با تأکید بر اینکه س
ــرار می دهد،  ــ ــــت تأثیر ق جنین را تح
ــیگاری نوزادان  ــ ــادران س ــ می گوید: م
کم وزنی دارند، بر اساس طب زنان، 
ــــکل 3 ماه قبل از  ــیگار و ال ــ مصرف س
ــود، همچنین   ــ ــارداری باید قطع ش ــ ب
ــردگی  ــ ــه داروهای ضدافس ــ ک افرادی 
ــتفاده می کنند باید با مراجعه به  ــ اس
روان پزشک خود، دارو را قطع کنند یا 

دوز آن را تخفیف دهند.
امـــروزه  می افزایـــد:  ادامـــه  در  او 
متأسفانه آمار مصرف موادمخدر باال 
رفته و در نتیجه این امر، رشـــد جنین 
بـــا اختالل مواجـــه می شـــود و پس از 

تولد شـــاهد ناهنجاری هـــای مختلف 
هســـتیم.  معتـــاد  مـــادران  نـــوزادان 
البتـــه آمار مـــرگ و میـــر در این قبیل 
بارداری ها را هم نباید نادیده بگیریم.

ــاهی در ادامه  ــ دکترفرزی خسروش

ــــک مادر  ــد: جنین ی ــ ــــح می ده توضی
ــود.  ــ ــاد می ش ــ ــادرزاد معت ــ ــاد، م ــ معت
ــاد به دنیا  ــ ــاد، نوزادی معت ــ مادرمعت
ــه  ــ ــوزادی ک ــ ــــرک دادن ن ــــی آورد، ت م
ــــت  ــانی نیس ــ ــه دنیا می آید، کار آس ــ ب

ــــش  ــــم نوزاد کش ــــت جس و ممکن اس
ــد و جان خود را  ــ ــته باش ــ ترک را نداش
ــد تعدادی از  ــ ــــت بدهد، هرچن از دس
این نوزادان با داروهای خاص درمان 

می شوند.

مــهارت 
سـالمت
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  تله پاتی و دنیای واقعیت
تله  پاتی )Telepathy( یا اندیشه خوانی یکی از مفاهیم 
فانتزی و بسیار جذاب است که بسیاری از داستان های 
علمـــی تخیلـــی پرطرفـــدار برپایه آن ســـاخته شـــده 
اســـت، اما همواره این سؤال ذهن بشر را به خود مشغول کرده است که آیا در 
دنیای واقعیت هم می توانیم شـــاهد برقراری ارتباط مستقیم ذهنی باشیم؟ 
دانشمندان برای یافتن پاسخ این پرسش آزمایش های فراوانی انجام داده اند 

تا توانستند ثابت کنند که برقراری چنین ارتباطاتی ممکن است.
در حقیقـــت آخریـــن یافته هـــا و مقـــاالت منتشـــر شـــده در دو ســـال اخیر از 
آزمایش های موفقی در خصوص انتقال اطالعات بین دو حیوان، دو انســـان 
 و حتـــی بین یک انســـان و مـــوش خبر داده اســـت. »ارتباط مغز بـــه مغز« یا 
Brain  to Brain Interface امکان ارسال فعالیت های ذهنی را به صورت آنی 
از طریق ارتباط دو مغز میســـر می کند. اما بواقع دانشمندان چگونه می توانند 

چنین ارتباطاتی  برقرار کنند؟
خوانـــدن امواج مغزی ارتباط دو ذهن یا به بیان بهتر دو مغز هنگامی ممکن 
می شـــود که سلول های مغز یک موجود با موجودی دیگر ارتباط داشته باشد. 
این ارتباط از طریق یک فرآیند که تبادل ســـیناپتیک نام دارد، برقرار می شود. 
طی این فرآیند، ســـیگنال های شیمیایی رد و بدل شده بین سلول ها به ایجاد 
سیگنال های الکتریکی در سلول و در نهایت ارتباط بین دو مغز منجر می شوند. 
تبادل اطالعات به روش سیناپتیک را باید بنیان تمام فعالیت های مغز انسان 

از جمله کنترل حافظه ، احساسات و ادراک به شمار آورد.
ë تله پاتی از نگاه فنی 

ماهیت الکتریکی فعالیت های مغز انســـان، باعث شـــده دانشمندان امکان 
ارســـال سیگنال به مغز و حتی دریافت سیگنال های الکتریکی از مغز موجود 
زنده را در اختیار داشـــته باشند. آنها توانسته اند فرآیند ارسال و دریافت امواج 
الکتریکی را به شکل غیرمهاجم و به گونه ای که آسیب رسان نباشد با استفاده از 

تحریک مغناطیسی ناحیه ای از مغز یا از طریق شیوه TMS انجام دهند.
آنهـــا بـــا اســـتفاده از TMS ، میدانـــی الکتریکـــی روی جمجمه  انســـان ایجاد 
می کننـــد. این میدان بـــه ایجاد جریان الکتریکی در مغز منجر شـــده و امکان 
ارســـال فرکانس های مختلـــف را فراهم می کند. دانشـــمندان توانســـته اند با 
ارســـال این جریان الکتریکـــی فرکانس های مربوط به تجربه  موتورســـواری را 
بـــه افراد تحت آزمایـــش انتقال دهند که نتیجه  آن تکان هایی در دســـت، پا و 
حتی انگشـــتان دست آنها بوده است به عبارت ســـاده تر تصور موتور سواری و 
درک تجربـــه آن در مغـــز فرد مورد آزمایش ایجاد شـــده بـــود.در حال حاضر 
دانشـــمندان ســـعی می کنند با از بین بردن نویز های موجود در امواج مغزی 
ســـیگنال های خاصی را برای برقراری ارتبـــاط مصنوعی ذهنی بین حیوانات 
ایجـــاد کنند.آنها در یـــک آزمایش موفق شـــدند  از طریق ارتبـــاط ذهنی بین 
انســـان و موش، کنتـــرل دم موش را به دســـت بگیرند.ایجاد ارتبـــاط بین دو 
مغـــز، میان انســـان ها نیز امکان پذیر اســـت، چنـــان که در تحقیقـــات اخیر، 
 دانشمندان موفق شده اند تا سیگنال حرکت دست را از یک فرد به فرد دیگری

 انتقال دهند.
ë انتقال افکار

در آخرین اقدام که می توان آن را قدم بزرگی در راستای دست یافتن به انتقال 
فکرها از یک ذهن به ذهن دیگر خواند، دانشمندان موفقیت بزرگی به دست 
آوردند. آنها در این آزمایش موفق شـــدند فکر یک انســـان را به انسان دیگری 
انتقال دهند. هرچند زوایا و چگونگی این آزمایش هنوز کاماًل توصیف نشـــده 
است اما حقیقت این است که اگر ارتباطات ذهنی یا تله پاتی واقعیت پیدا کند، 
می تواند در نوع روابط بین انسان ها  تحول و تغییر بزرگی ایجاد کند و تعامالت 
انســـانی را وارد مراحـــل جدید کند. البته در این میان نباید خطرات اســـتفاده  

نامناسب از این فناوری را نیز از یاد برد.
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چرا در مقابل آنتی بیوتیک مقاومت می کنیم؟ عوارض احتمالی تزریق ژل های پرکننده
امروزه تزریق ژل و پرکننده ها در حوزه زیبایی در همه 
کلینیک هـــای زیبایـــی انجام می شـــود اما بجـــز مراکز 
مجاز ممکن اســـت برخی افراد ســـودجو یا پزشـــکان 
غیرمتخصص با قیمت های پایین این تزریق را انجام دهند که در مواردی 

عوارضی هم به دنبال خواهد داشت.
یک متخصص پوست و زیبایی با اشاره به اینکه جهت انجام همه امور در 
حوزه پوســـت و زیبایی باید به یک متخصص خبره مراجعه کرد می گوید: 

تزریق ژل ممکن است در موارد نادر عوارضی هم به دنبال داشته باشد.
دکترنازنیـــن نبوی می افزایـــد: درد جزئـــی، کبودی محل تزریـــق که البته 
نهایت تـــا یک هفته بعد از تزریـــق بهبود می یابد و ایجـــاد عفونت که در 
موارد خیلی کمی گزارش شده است و با مصرف آنتی بیوتیک مشکل رفع 

می شود، از جمله عوارض احتمالی تزریق ژل هستند.

مقاومـــت آنتی بیوتیکی مشـــکل مهمی اســـت کـــه بر اثر 
مصـــرف بی رویـــه و خودســـرانه آنتـــی بیوتیک هـــا ایجاد 
می شـــود.دکتر محمد مهدی اصالنی، میکروب شناس در 
این باره چنین توضیـــح می دهد: مصرف خودســـرانه و غلط آنتی بیوتیک ها 
در کشـــور ما سبب مقاوم شدن میکروب ها در مقابل آنتی بیوتیک ها می شود. 
هرچند این موضوع در همه جهان دیده می شـــود اما نکته مهم این اســـت که 
 مقاومت در برابر برخی از انواع آنتی بیوتیک ها در بســـیاری از کشـــور ها حدود

10 تا 15 سال طول می کشد اما در ایران این مدت به یک تا 2 سال کاهش یافته 
اســـت که این هشداری جدی برای تجویز و مصرف بی رویه این دسته از داروها 
اســـت.دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناســـی می افزاید: 
مشـــاهده شـــده 90 درصد باکتری هایی که به پنی سیلین حســـاس هستند در 
برابر این دارو مقاوم شـــده اند. به عنوان مثال عفونت های ایجاد شـــده توسط 
اســـتافلوکوک ها و پنوموکک ها عفونت هایی هســـتند که در مقابل پنی سیلین 

مقاوم شـــده اند.وی در خاتمه توصیه می کند: مقاومت آنتی بیوتیکی عوارض 
خطرناکـــی دارد و بیمـــار را در معرض مشـــکالت و بیماری های بســـیاری قرار 
می دهـــد از این رو باید عالوه بر پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک ها، دوره مصرف 

داروی تجویز شده را کامل کرد و دارو را طبق تجویز پزشک مصرف کرد.
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وقتی سن بارداری باال می رود 

هندوانه یکی از پرطرفدارترین میوه های فصل گرما اســـت که می تواند از بدن در مقابل مشـــکالت ناشـــی از کم آبی در این فصل محافظت کند. 
 این میوه آبدار و کم کالری حاوی ویتامین های C و A، پتاســـیم، منیزیم، کلســـیم، فســـفر، آهن، روی، مس، منگنز ، ترکیبات معدنی و همچنین 
آنتی اکسیدان و فیبر  است.بر کسی پوشیده نیست که هندوانه به عنوان یک سم زدای قوی با افزایش ادرار به سالمت کلیه ها کمک می کند اما آیا 
می دانســـتید این میوه خوش آب و رنگ در کاهش خطر بروز ســـکته قلبی و حتی پیشـــگیری از ابتال به سرطان هایی مانند پروستات مؤثر است؟ البته باید در نظر داشت 

که این اتفاق یک شبه و با مصرف بیش از حد اتفاق نمی افتد.
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زندگـــی صنعتـــی، مشـــغله های زیاد، 
مشـــکالت اقتصـــادی و تغییر ســـبک 
زندگی ســـبب شـــده ســـن ازدواج باال 
رفتـــه و در نهایت باردار شـــدن هم در 
ســـنین باالتری صورت بگیـــرد، با باال 
رفتـــن ســـن بـــارداری احتمـــال وقوع 
مشـــکالت متعدد برای مـــادر و جنین 
هـــم وجـــود دارد و این امر مشـــکالت 
اقتصـــادی و اجتماعـــی زیـــادی را به 
خانواده ها و جامعـــه تحمیل می کند، 
از آن جایـــی کـــه در حـــوزه ســـالمت، 
پیشـــگیری بهتر و کارآمدتـــر از درمان 
اســـت، در زمینـــه راهکارهـــای کاهش 
مشـــکالت باردارشـــدن در ســـنین باال 
بـــا یک متخصـــص زنـــان و زایمان به 

گفت و گو نشستیم.
به گفته دکترمینا فرزی خسروشاهی 
امـــروزه ســـن بـــارداری بـــه 35 ســـال 
رســـیده و ایـــن ســـن می تواند شـــروع 
بـــه بیماری هایی ماننـــد دیابت،  ابتال 
فشارخون و بیماری های مزمنی مانند 
رماتیســـم باشـــد، یعنی طول بارداری 
ممکن اســـت با مصـــرف دارو همراه 
باشـــد و 9 ماه مصـــرف دارو در نهایت 
هم برجســـم و هم بر روح جنین تأثیر 

منفی می گذارد.
او معتقـــد اســـت، دولت ها به جای 
اینکه مالیات مردم را صرف هزینه های 
درمان کنند، بهتر اســـت قبل از تشکیل 
جنیـــن مداخالتی در زمینه پیشـــگیری 
داشـــته باشـــند، تـــا بتواننـــد کارآمدتر 
باشند، زیرا براساس برآوردهای انجام 
شـــده، میـــزان هزینه ها قبـــل از ابتال به 
بیماری بسیار پایین تر از شروع بیماری 
آزمایش هـــای  امـــروزه  البتـــه  اســـت، 
جامعی قبل از بارداری انجام می شود 
و تاحدود زیـــادی آمار مرگ و میرهای 
مادر و جنین پایین آمـــده با وجود این 
هنـــوز بـــا نقطـــه ایـــده آل و معیارهای 

جهانی فاصله داریم.
ë  در خـــاص  ویتامین هـــای  مصـــرف 

بارداری در سنین باال
فـــردی کـــه در ســـن بـــاال تمایـــل 

بـــه بـــاردار شـــدن دارد قطعـــاً بایـــد 
مراقبت های بیشـــتری داشـــته باشد، 
یکـــی از مراقبت های خـــاص در این 
خصوص مصرف ویتامین هایی است 
که بیشـــتر از قبل بدن به آنها نیاز پیدا 

می کند.
دکترفرزی خسروشاهی با اشاره به 
اینکه بعد از 35 سالگی ویتامین های 
ــید باید  ــ ــــک اس ــد فولی ــ ــــی مانن خاص
ــــرص  ق ــد:  ــ می گوی ــوند،  ــ ش ــــرف  مص
فولیک اسید از 3 ماه قبل از بارداری 
باید مصرف شود و در موارد خاص با 
ــــک ممکن است دوز دارو  تجویز پزش

ــور  ــ باال رود. در کش
ــون میزان ید  ــ ما چ
ــیار پایین  ــ ــذا بس ــ غ
ــــت ید هم باید  اس
البته  شود  مصرف 
از تجمیع شده این 

قرص ها با نام »یدوفولیک« هم فرد 
می تواند استفاده کند. بیشتر مادران 
ــه حتماً باید  ــ ــور می کنند ک ــ باردار تص
ــد ولی در  ــ ــــرف کنن ــــن مص ــــرص آه ق
ــادر دچار  ــ ــــی که م ــــت در صورت حقیق
ــا تجویز  ــ ــد و ب ــ ــدید باش ــ ــــی ش کم خون
پزشک باید این قرص را مصرف کند.

ë  مصرف کننـــدگان ســـیگار، الـــکل یا
موادمخدر قبل از باردارشدن بخوانند

ــنین باال  ــ عالوه بر افرادی که در س
ــرادی  ــ ــد، اف ــ ــــدن دارن ــد باردارش ــ قص
ــتند، زنانی  ــ ــیگاری یا الکلی هس ــ که س
ــاد دارند و  ــ ــدر اعتی ــ ــواد مخ ــ ــه م ــ که ب
ــــت هم قبل از  نمونه هایی از این دس
باردار شدن باید اطالعات دقیقی در 
ــــوص مراقبت های قبل و هنگام  خص
بارداری داشته باشند تا خود، کودک 
و جامعه را از خطرات پیش رو حفظ 
ــان و زایمان  ــ کنند. این متخصص زن
ــد  ــ ــیگار قطعاً رش ــ با تأکید بر اینکه س
ــرار می دهد،  ــ ــــت تأثیر ق جنین را تح
ــیگاری نوزادان  ــ ــادران س ــ می گوید: م
کم وزنی دارند، بر اساس طب زنان، 
ــــکل 3 ماه قبل از  ــیگار و ال ــ مصرف س
ــود، همچنین   ــ ــارداری باید قطع ش ــ ب
ــردگی  ــ ــه داروهای ضدافس ــ ک افرادی 
ــتفاده می کنند باید با مراجعه به  ــ اس
روان پزشک خود، دارو را قطع کنند یا 

دوز آن را تخفیف دهند.
امـــروزه  می افزایـــد:  ادامـــه  در  او 
متأسفانه آمار مصرف موادمخدر باال 
رفته و در نتیجه این امر، رشـــد جنین 
بـــا اختالل مواجـــه می شـــود و پس از 

تولد شـــاهد ناهنجاری هـــای مختلف 
هســـتیم.  معتـــاد  مـــادران  نـــوزادان 
البتـــه آمار مـــرگ و میـــر در این قبیل 
بارداری ها را هم نباید نادیده بگیریم.

ــاهی در ادامه  ــ دکترفرزی خسروش

ــــک مادر  ــد: جنین ی ــ ــــح می ده توضی
ــود.  ــ ــاد می ش ــ ــادرزاد معت ــ ــاد، م ــ معت
ــاد به دنیا  ــ ــاد، نوزادی معت ــ مادرمعت
ــه  ــ ــوزادی ک ــ ــــرک دادن ن ــــی آورد، ت م
ــــت  ــانی نیس ــ ــه دنیا می آید، کار آس ــ ب

ــــش  ــــم نوزاد کش ــــت جس و ممکن اس
ــد و جان خود را  ــ ــته باش ــ ترک را نداش
ــد تعدادی از  ــ ــــت بدهد، هرچن از دس
این نوزادان با داروهای خاص درمان 

می شوند.
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خانه سازي در اراضي خارج محدوده آزاد شد
در آخريـــن تصميم گيري بـــراي آزادكردن 
خانه سازي در اراضي خارج محدوده تهران وسيع ترين 
مناطق واقع در خارج محدوده خدمات شهري مشمول 
مقررات آزادي خانه سازي شد. وسعت اراضي اين 
مناطق 250 ميليون مترمربع اســـت و صاحبان دهها 
هزار قطعه زمين را شامل مي شود.جواد شهرستاني، 
شـــهردار پايتخت، قبل از ظهر امروز، در يك جلسه 
گفتگو با نمايندگان وسائل ارتباط جمعي مژده آزادي 
خانه سازي را در اين مناطق به صاحبان آنها داد و اعالم 
كرد در منطقه اي بين 1600 متري ارتفاعات البرز(در 
شمال)، غرب تهران و جنوب غربي و نيز قسمتي از 
شرق به صاحبان دهها هزار قطعه زمين واقع در اراضي 

خارج از محدوده اجازه ساختمان داده ميشود.
حمله شديد مسكو

 به سفر وزير خارجه چين به ايران و تركيه
راديو مسكو ديشـــب پس از سكونت ممتد 
پيرامون سفر«هوانك هو» وزير خارجه چين گفتاري 
بزبان فارسي پخش كرد و تالش هاي وي را محكوم 
ساخت گوينده راديو مسكو در اين گفتار ابتدا از قول 
خبرگزاريها مطالبي كه نمايانگر سياست ضد شوروي 
پكن است عنوان كرد و آنگاه افزود: هدف مسافرت 
وزير خارجه چين به ايران نيز مانند ديدار پيشين وي از 
تركيه اشكال تراشي در راه اجراي سياست تشنج زدائي 

در آسيا و اعاده محيط جنگ سرد خواهد بود.
5  هزار واحد مسكوني 

در شهرك سياه دشتك احداث خواهد شد
امروز اعالم شد كه يك شهرك با 5 هزار واحد 
ساختماني در اراضي ســـياه دشتك «شمال غرب 
تهران» احداث خواهد شد.در اين شهرك گروهي از 
دانشگاهيان، هنرمندان و كارمندان چند بخش ديگر 
ساكن خواهند شد.در جنوب اين اراضي نيز شهرك 
ديگري به وجود مي آيد كه بيـــن 2 تا 3 هزار واحد 
مسكوني در آن ساخته خواهد شد.طرح شهرك سياه 
دشتك تهيه شده و اكنون نقشه هاي اجرائي آن بوسيله 
مهندسين مشـــاور در دست تهيه است شهرك سياه 
دشتك كه باحتمال قوي نام مشخصي براي آن برگزيده 
خواهد شد، يك شهرك خودكفا خواهد بود و در آن 

كليه احتياجات شهري پيش بيني شده است.
در  حريق سينما كسري 2 تماشاچي خفه شدند

شب گذشته سينما كسري واقع در تقاطع خيابان 
بهار و شـــاهرضا بعلت نامعلومي طعمه  حريق شد و 
خساراتي به بار آورد.اين آتش سوزي هنگامي روي 
داد كه سينما مشغول نمايش فيلم بود و تعداد زيادي 
تماشاگر را در خود جاي داده بود، 2 نفر از تماشاچيان 
در اين حادثه جان خود را از دست دادند اين 2 نفر كه هر 
دو جوان هستند هنوز هويتشان مشخص نشده است.

قطار مستقيم تبريزـ  مشهد
تبريز ـ  خبرنـــگار اطالعات: براي نقل و انتقال 
مسافران و زائران آذربايجاني به مشهد، روزهاي شنبه 
هر هفته يك قطار مسافربري از تبريز به مشهد حركت 
خواهد كرد.يك مقام در راه  آهن دولتي ايران در اين 
مورد گفت: قطار مسافربري تبريزـ  مشهد، مستقيمًا 
از تبريز حركت مي كند و زائران استان هاي آذربايجان 
شـــرقي و غربي و زنجان را به مشهد خواهد برد.اين 
تصميم بدنبال ايجاد خط هوايي مستقيم بين تبريز و 

مشهد صورت گرفته است.
برنامه تلويزيون 

سيماي ايران
14:00 اخبار

14:05 برنامه ويژه بمناسبت تولد علي(ع)
14:30 موسيقي ايراني

15:00 سينمايي لورل و هارديـ  دختر سوئيسي
16:10 كودكان 

17:25 مسابقه فوتبال
19:00 در استان ما
19:15 عروج انسان
19:55 نازك بين
20:00 سرزمين ما

20:30 اخبار + دنياي خبر
21:15 صميمانه

21:30 سينماي دوشنبه شبـ  قصر يخ
تلويزيون دوم
19:00 اخبار

19:10 ره اورد
19:40 مسابقات جام جهاني فوتبال آرژانتين

21:30 اخبار
22:00 شب باله: باله زيباي خفته

اثر: پيتر ايليچ چايكوفسكي

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 29 خردادماه 1357
(برابر با 13 رجب 1398، 19 ژوئن 1978) نقل شده است
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
ورود برادران ِشرلى و سرآغاز نفوذ   انگلستان در ايران

آنتوني و رابرت ِشرليـ  دو برادر انگليسي 19 ژوئن 
سال 1598 ميالدي در شهر قزوينـ  پايتخت وقت ايرانـ  
با شاه عباس يكم ديدار كردند كه به نوشته موّرخان، با اين 
ديدار نفوذ و سپس مداخله انگلستان در امور ايران آغاز 
شـــد كه ايرانيان خاطرات بسيار بدي از اين مداخالت و 
نتايج آن دارند. اين دو برادر با 14 انگليسي ديگر سيزدهم 
ژوئن آن ســـال وارد قزوين شده و درخواست مالقات با 
شاه عباس را كرده بودند كه پس از شش روز انتظار به آن 

موفق شدند.
ايجاد نيروى هوايى ايران

دولت وقت ايران، با شعار دفاع از آسمان وطن 29 
خرداد 1303 ده افسر جوان (وابسته به نيروي زميني) را 
براي فراگرفتن فنون خلباني در آموزشگاه هاي شوروي 
روانه مســـكو كرد. در بازگشت اين عده به وطن، نيروي 
هوايي ايران با آرم «بلند آسمان جايگاه من است» به وجود 
آمد و آســـمان ايران داراي دفاع شد. نخستين هواپيماى 
نيروى هوايى ايران پنجم اسفند 1304 در آسمان شهر تهران 
ظاهر شد و نمايش پرواز داد. تهرانى ها براى تماشاى آن به 
پشت بام ها رفته بودند. اين نيرو در شهريور 1320 بدون 
توجه به بخشنامه سرلشكر نخجوان كه خود افسر نيروي 
هوايي بود، تا آخرين قطره بنزين از آسمان كشور دفاع كرد 

و براي خود تاريخ ساخت.
 سالروز درگذشت دكترعلى شريعتى

29خرداد1356 دكتر على شريعتى جامعه شناس 
دينى، مدّرس دانشگاه مشهد و سخنران حسينيه ارشاد در 
«ساوت همتون» انگلستان دچار يك عارضه ناگهانى شد و 
درگذشت. وى كه در مزينان خراسان (سبزوار) به دنيا آمده 
بود از آغار كار، معلمى را پيشه خود ساخت. از ورود او به 
انگلستان بيش از سه هفته نگذشته بود كه درگذشت و اين 
درگذشت ناگهانى شايعه هاى متعدد به دنبال داشت. او 
كه در چارچوب جنبش مقاومت و جنبش آزادى ايران با 

حكومت شاه مبارزه مى كرد چند بار بازداشت شد.
نخستين اندازه گيري محيط زمين  

اراتوستنس دانشـــمند يوناني تبار عهد باستان 19 
ژوئن سال 240 پيش از ميالد اندازه گيري محيط زمين را 
بر پايه علم هندسه به پايان برد. وي در اسكندريه مصر و 
در لحظه اي كه خورشيد در اوج بود (ظهر) فاصله آن را بر 

اساس احتساب زاويه برآورد كرد. 

قاب امروز
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حادثه اي روي 
ندادن!

از ديدني هاي 
بجنورد

  

قدرت و توان
مذهب

اثري از ابن سينا

بدن

رزمايش
گلي معطر

مرحوم

ك

ا

ز

درخت جنگلي

خواهر
نرد باز ماهر

حرارت و گرمي
اسباب منزل

1

1

رديف قاليبافي
كالم معتبر

حيوان باركش
اسب سياه

آب ويرانگر
جمع صومعه

حيوان وحشي
سالح زنبور

مفرد سهام
بدبختي

به رو خوابيده
شهر يعقوب(ع)

مقابل خيس
نام اصلي مجنون

شماره
مراوده 
و دوستي

3
3

6

6
6

6

4

4

7

7

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5
5

اصرار بركاري
از حاالت ماده

8
8

8

8

اژدرمار
مهماني

ماهي
 كنسروي

از آمـــدن و رفتـــن مـــا ســـودى كو
وز تـــار اميـــد عمـــر ما پـــودى كو

چنديـــن ســـر و پاى نازنينـــان جهان
مى ســـوزد و خاك مى شـــود دودى كو

خيام

 پند بزرگان  سرايه

اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مى شد، 
سعى و عمل ديگر معنى نداشت. 

موريس مترلينگ
ما ندرتاً دربارة آنچه كه داريم فكر مى كنيم، 
درحالى كه پيوســـته در انديشة چيزهايى هستيم 

شوپنهاوركه نداريم. 

روزهاى تلخ پل هاى تاريخى اصفهان/ عكس از: شهرام مرندى

جدول سودوکو

خانه سازي در اراضي خارج محدوده آزاد شد
در آخريـــن تصميم گيري بـــراي آزادكردن 
خانه سازي در اراضي خارج محدوده تهران وسيع ترين 
مناطق واقع در خارج محدوده خدمات شهري مشمول 
مقررات آزادي خانه سازي شد. وسعت اراضي اين 
مناطق 250 ميليون مترمربع اســـت و صاحبان دهها 
هزار قطعه زمين را شامل مي شود.جواد شهرستاني، 
شـــهردار پايتخت، قبل از ظهر امروز، در يك جلسه 
گفتگو با نمايندگان وسائل ارتباط جمعي مژده آزادي 
خانه سازي را در اين مناطق به صاحبان آنها داد و اعالم 
كرد در منطقه اي بين 1600 متري ارتفاعات البرز(در 
شمال)، غرب تهران و جنوب غربي و نيز قسمتي از 
شرق به صاحبان دهها هزار قطعه زمين واقع در اراضي 

خارج از محدوده اجازه ساختمان داده ميشود.
حمله شديد مسكو

 به سفر وزير خارجه چين به ايران و تركيه
راديو مسكو ديشـــب پس از سكونت ممتد 
پيرامون سفر«هوانك هو» وزير خارجه چين گفتاري 
بزبان فارسي پخش كرد و تالش هاي وي را محكوم 
ساخت گوينده راديو مسكو در اين گفتار ابتدا از قول 
خبرگزاريها مطالبي كه نمايانگر سياست ضد شوروي 
پكن است عنوان كرد و آنگاه افزود: هدف مسافرت 
وزير خارجه چين به ايران نيز مانند ديدار پيشين وي از 
تركيه اشكال تراشي در راه اجراي سياست تشنج زدائي 

در آسيا و اعاده محيط جنگ سرد خواهد بود.
5  هزار واحد مسكوني 

در شهرك سياه دشتك احداث خواهد شد
امروز اعالم شد كه يك شهرك با 5 هزار واحد 
ساختماني در اراضي ســـياه دشتك «شمال غرب 
تهران» احداث خواهد شد.در اين شهرك گروهي از 
دانشگاهيان، هنرمندان و كارمندان چند بخش ديگر 
ساكن خواهند شد.در جنوب اين اراضي نيز شهرك 
ديگري به وجود مي آيد كه بيـــن 2 تا 3 هزار واحد 
مسكوني در آن ساخته خواهد شد.طرح شهرك سياه 
دشتك تهيه شده و اكنون نقشه هاي اجرائي آن بوسيله 
مهندسين مشـــاور در دست تهيه است شهرك سياه 
دشتك كه باحتمال قوي نام مشخصي براي آن برگزيده 
خواهد شد، يك شهرك خودكفا خواهد بود و در آن 

كليه احتياجات شهري پيش بيني شده است.
در  حريق سينما كسري 2 تماشاچي خفه شدند

شب گذشته سينما كسري واقع در تقاطع خيابان 
بهار و شـــاهرضا بعلت نامعلومي طعمه  حريق شد و 
خساراتي به بار آورد.اين آتش سوزي هنگامي روي 
داد كه سينما مشغول نمايش فيلم بود و تعداد زيادي 
تماشاگر را در خود جاي داده بود، 2 نفر از تماشاچيان 
در اين حادثه جان خود را از دست دادند اين 2 نفر كه هر 
دو جوان هستند هنوز هويتشان مشخص نشده است.

قطار مستقيم تبريزـ  مشهد
تبريز ـ  خبرنـــگار اطالعات: براي نقل و انتقال 
مسافران و زائران آذربايجاني به مشهد، روزهاي شنبه 
هر هفته يك قطار مسافربري از تبريز به مشهد حركت 
خواهد كرد.يك مقام در راه  آهن دولتي ايران در اين 
مورد گفت: قطار مسافربري تبريزـ  مشهد، مستقيمًا 
از تبريز حركت مي كند و زائران استان هاي آذربايجان 
شـــرقي و غربي و زنجان را به مشهد خواهد برد.اين 
تصميم بدنبال ايجاد خط هوايي مستقيم بين تبريز و 

مشهد صورت گرفته است.
برنامه تلويزيون 

سيماي ايران
14:00 اخبار

14:05 برنامه ويژه بمناسبت تولد علي(ع)
14:30 موسيقي ايراني

15:00 سينمايي لورل و هارديـ  دختر سوئيسي
16:10 كودكان 

17:25 مسابقه فوتبال
19:00 در استان ما
19:15 عروج انسان
19:55 نازك بين
20:00 سرزمين ما

20:30 اخبار + دنياي خبر
21:15 صميمانه

21:30 سينماي دوشنبه شبـ  قصر يخ
تلويزيون دوم
19:00 اخبار

19:10 ره اورد
19:40 مسابقات جام جهاني فوتبال آرژانتين

21:30 اخبار
22:00 شب باله: باله زيباي خفته

اثر: پيتر ايليچ چايكوفسكي

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 29 خردادماه 1357
(برابر با 13 رجب 1398، 19 ژوئن 1978) نقل شده است
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
ورود برادران ِشرلى و سرآغاز نفوذ   انگلستان در ايران

آنتوني و رابرت ِشرليـ  دو برادر انگليسي 19 ژوئن 
سال 1598 ميالدي در شهر قزوينـ  پايتخت وقت ايرانـ  
با شاه عباس يكم ديدار كردند كه به نوشته موّرخان، با اين 
ديدار نفوذ و سپس مداخله انگلستان در امور ايران آغاز 
شـــد كه ايرانيان خاطرات بسيار بدي از اين مداخالت و 
نتايج آن دارند. اين دو برادر با 14 انگليسي ديگر سيزدهم 
ژوئن آن ســـال وارد قزوين شده و درخواست مالقات با 
شاه عباس را كرده بودند كه پس از شش روز انتظار به آن 

موفق شدند.
ايجاد نيروى هوايى ايران

دولت وقت ايران، با شعار دفاع از آسمان وطن 29 
خرداد 1303 ده افسر جوان (وابسته به نيروي زميني) را 
براي فراگرفتن فنون خلباني در آموزشگاه هاي شوروي 
روانه مســـكو كرد. در بازگشت اين عده به وطن، نيروي 
هوايي ايران با آرم «بلند آسمان جايگاه من است» به وجود 
آمد و آســـمان ايران داراي دفاع شد. نخستين هواپيماى 
نيروى هوايى ايران پنجم اسفند 1304 در آسمان شهر تهران 
ظاهر شد و نمايش پرواز داد. تهرانى ها براى تماشاى آن به 
پشت بام ها رفته بودند. اين نيرو در شهريور 1320 بدون 
توجه به بخشنامه سرلشكر نخجوان كه خود افسر نيروي 
هوايي بود، تا آخرين قطره بنزين از آسمان كشور دفاع كرد 

و براي خود تاريخ ساخت.
 سالروز درگذشت دكترعلى شريعتى

29خرداد1356 دكتر على شريعتى جامعه شناس 
دينى، مدّرس دانشگاه مشهد و سخنران حسينيه ارشاد در 
«ساوت همتون» انگلستان دچار يك عارضه ناگهانى شد و 
درگذشت. وى كه در مزينان خراسان (سبزوار) به دنيا آمده 
بود از آغار كار، معلمى را پيشه خود ساخت. از ورود او به 
انگلستان بيش از سه هفته نگذشته بود كه درگذشت و اين 
درگذشت ناگهانى شايعه هاى متعدد به دنبال داشت. او 
كه در چارچوب جنبش مقاومت و جنبش آزادى ايران با 

حكومت شاه مبارزه مى كرد چند بار بازداشت شد.
نخستين اندازه گيري محيط زمين  

اراتوستنس دانشـــمند يوناني تبار عهد باستان 19 
ژوئن سال 240 پيش از ميالد اندازه گيري محيط زمين را 
بر پايه علم هندسه به پايان برد. وي در اسكندريه مصر و 
در لحظه اي كه خورشيد در اوج بود (ظهر) فاصله آن را بر 

اساس احتساب زاويه برآورد كرد. 

قاب امروز
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از آمـــدن و رفتـــن مـــا ســـودى كو
وز تـــار اميـــد عمـــر ما پـــودى كو

چنديـــن ســـر و پاى نازنينـــان جهان
مى ســـوزد و خاك مى شـــود دودى كو

خيام

 پند بزرگان  سرايه

اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مى شد، 
سعى و عمل ديگر معنى نداشت. 

موريس مترلينگ
ما ندرتاً دربارة آنچه كه داريم فكر مى كنيم، 
درحالى كه پيوســـته در انديشة چيزهايى هستيم 

شوپنهاوركه نداريم. 

روزهاى تلخ پل هاى تاريخى اصفهان/ عكس از: شهرام مرندى

فروردین: اکنون نیازی نیست که به سمت کارهای خود هجوم ببرید و بخواهید 
با عجله کارها را انجام دهید، به خاطراینکه زمان کافی برای انجام آنها خواهید 
داشــت، اگرچه شما وسوسه شده اید که آسان ترین راه را انتخاب کنید. درباره 
تصمیماتی که باید بگیرید به مقدار کافی فکر کنید. نتیجه کارهایتان بیشتر از 

آنچه که فکر می کنید روی شما تاثیر خواهد داشت.

اردیبهشــت:  این روزهاشما احســاس می کنید که به گل نشسته اید؛ این 
احساس شما از آنجا ناشی می شود که قبال درباره کاری قول داده بودید و االن 
نمی دانید بایددر رابطه با آن چکار کنید. خوشبختانه شما امیدتان را از دست 
نمی دهید برای اینکه رفتار و حالت مثبت داشتن می تواند شما را به هدف تان 

رهنمون کند .

خرداد : شما بین دو راهی قرار گرفته اید، بین مسائل جدید و تازه و موضوعات 
قدیمی. حتی اگر خودتان هم متوجه نشده باشید، ولی مشکالت و سختی های 
گذشته مثل وزنه سنگینی است که به پایتان بسته شده است. چند روزی صبر 
کنید و سپس قبل از اینکه از رسیدن به خط پایانی جا بزنید دوباره نظریه های 

خود را بررسی کنید.

تیر: حتماً به حس ششم خود اطمینان کنید، چرا که قدرت خیلی زیادی دارد! 
اگر چه شما احساس می کنید در مسیر درست خود قرار گرفته اید، ولی ناامیدی 
هر لحظه ممکن است از راه برسد و لحظه ای بعد ناپدید شود. از برنامه ای که 
فکر می کنید درست نیست پیروی نکنید. اگر الزم شد از همین حاال جلوی ضرر 

را بگیرید و بعد پیش بروید.

مرداد : شما بیشتر از قبل به خودتان و همچنین به نتیجه کارهایی که می کنید 
اطمینان دارید. حتی اگر قبالً کمی  به خودتان شــک داشتید باالخره نظرتان 
عوض می شــود. ولی با این وجود نمی توانید به راحتی خودتان را متقاعد کنید 
راهی را بروید که افراد دیگر هم می روند، ولی اگر یک بار این کار را بکنید نتایج 

شگفت انگیز کار خود را خواهید دید.

شهریور : ممکــن است فکر کنید که دوباره به مسیر درست خود بازگشته اید 
مخصوصا اگر با موفقیت مشکلی را که دیروز بوجود آمده بود حل کرده اید. اما 
متاسفانه ممکن است هنوز این مشکل کامال حل نشده باشد حتی اگر همه چیز 
درست و خوب به نظر می رسد. خوشبختانه این یک ایده روان شناسی نیست؛  

شما مجبور به تکرار گذشته نیستید. 

مهر :   مشکلی که شما با آن دست به گریبان هستید این است که زمانی که 
باید به یک درخواســت جواب منفی بدهید، نمی توانید این کار را بکنید و هر 
درخواستی را قبول می کنید. این مشکل باعث شده است که نسبت به کارهایی 
که الزم اســت به اتمام برسانید بی توجه باشید، االن وقت این رسیده که روش 

خود را تغییر دهید. 

آبان : شــما قهرمان موج ســواری در دریای خروشــان و پرتالطم احساسات 
تان هســتید بدون اینکه بر اثر شدت امواج در هم بشکنید. جنگیدن در مقابل 
جریانات قوی و شــدید فقط شما را از پا در می آورد. بهتر است دلبستگی های 
خود را آزاد بگذارید تا شــما را به هر جا که می خواهند ببرند و فقط از لحظه 

لحظه آن لذت ببرید.

آذر : شما خیلی نگران آینده هستید و به خاطر همین نمی توانید خیلی خوب در 
لحظه حال تمرکز داشته باشید. درواقع خاطراتی که شما از گذشته در ذهنتان 
دارید خیلی بیشتر از مشکالتی است که در آینده قرار است اتفاق بیفتد! به جای 
فکر کردن به احساســات الینحل در مورد زمان های دیگر به جادوی بودن در 

زمان حال اعتماد کنید!

دی :شما احساسات دو گانه ا ی دارید. از یک طرف برای شکستن قواعد آمادگی 
دارید و سعی می کنید کاری کامالً متفاوت انجام دهید. از طرف دیگر کارهای 
زیادی دارید که باید انجام دهید و همین مانع می شود کارهایی که دوست دارید 
را انجام دهید. به جای اینکه ســعی در حل کردن این مشــکل داشته باشید، 

می توانید هردو کار را انجام دهید. 

بهمن : در گذشته ماندن بهترین روش برای داشتن زندگی شاد نیست. اکنون 
شما فرصتی برای تغییر کردن دارید؛ و برای این کار الزم است که بیشتر از یک 
بار به عقب برگردید. اول باید یاد بگیرید که چگونه می توانید اشتباهات گذشته 
خودتان را ببخشید، پس از این کار شما خواهید توانست که به جلو حرکت کنید.

اسفند : به نظر می رســد اگر ابرهای تیره از آسمان زندگی شما کنار بروند و 
آسمان تان صاف شود، شما بتوانید دید روشنی از اتفاقاتی که در آینده برایتان 
می افتد داشــته باشید. شــما تا حدی قادر به دیدن چیزهایی که می خواهید 
هســتید و می دانید که چگونه باید به آنهادست یابید، همچنین این توانایی را 

دارید که برای رسیدن به آنها از هر راهی که می خواهید بروید. 
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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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از ني��رو � قاصد � نيك��وكاران9ـ  نيكو 
 جامه � كشوري در آسيا � آب ويرانگر
10ـ  گذران��دن � تمام � اصطالحي در 
موس��يقي براي ك��م و زياد كردن آواي 
س��ازهاي زهي11ـ   شکم بند � جاده � 
ملخ دريايي12ـ  س��تون بدن � منافق � 
بيم � حرف ندا � قرمز انگليسي13ـ  از 
س��بزيهاي پرخاصيت و متنوع � جمع 
اس��ير � قطعه نازك و بلند فلزي � علف 
خشك14ـ  نوعي شيريني � روزي جستن 
 � فشردن كليدهاي روي موس كامپيوتر
15ـ  شاعر مش��هور و روشندل ايراني 
 � كش��اورز � خ��رج كردنه��اي بيهوده
 16ـ  از رودهاي مرزي � ضدفنا � ايوان 
وس��يع17ـ  از شهرهاي بندري تركيه 

� حراست

عمودي:
1ـ  پايتخت مشهور شاهان هخامنشي � 

 دستگاه طيف نما2ـ  قاطر � سنگي قيمتي � آتش شعله دار
3ـ  حاال � گياه آفتاب گردك � الش��ه4ـ  خدمتكار 
م��رد � آگه��ي بزرگ � نام چاه زم��زم5ـ  از غزوات 
معروف � گلي معطر � بي آبرو � چين و شكن6ـ  سخن 
بی مقّدمه � فلز سرخ � ميوه اي مقوي � نصراني � آب 
شرعي7ـ  لوله هايي كه شيره خام را از ريشه به برگها 
مي رس��اند � لقبي اشرافي در اروپا � پل مشهوري در 
شمال8ـ  عصري در زمين شناسي � ايستگاه قطار راه 
آهن � خودداري از جنگ و قطع تيراندازي9ـ  نوعي 
كبك � سياستمدار � ضد فتق10ـ  غذايي فرانسوي 
 � س��ازمان اطالعات��ي آمريكا � اس��تاني درجنوب
11ـ  كشمش-تيره �  مقابل ثابت12ـ  زايده اي در 
حيوانات � راست انگليسي � غذاي شبانه � نااستوار � 
حرف فاصله13ـ  واحد شمارش شتر � نان آور خانه 
� باالترين رنگها � دس��ت افزار نجار14ـ  عنصري 
فلزي � گرايش خاطر � دوست خاموش15ـ  حكايت 

حرف )ت( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

 نغز � نوعي منس��وج كش��باف � عبادتگاه مسيحيان
 16ـ  مدادنوك��ي � مي��وه تلفن��ي � رودي در اروپ��ا

17ـ  شيوه اي در فيلمبرداري سينمايي � حكاكي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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 � س��ازمان اطالعات��ي آمريكا � اس��تاني درجنوب

11ـ  كشمش-تيره �  مقابل ثابت12ـ  زايده اي در 
حيوانات � راست انگليسي � غذاي شبانه � نااستوار � 
حرف فاصله13ـ  واحد شمارش شتر � نان آور خانه 
� باالترين رنگها � دس��ت افزار نجار14ـ  عنصري 
فلزي � گرايش خاطر � دوست خاموش15ـ  حكايت 

حرف )ت( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

 نغز � نوعي منس��وج كش��باف � عبادتگاه مسيحيان
 16ـ  مدادنوك��ي � مي��وه تلفن��ي � رودي در اروپ��ا

17ـ  شيوه اي در فيلمبرداري سينمايي � حكاكي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3735
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

نامى که مى شناسید و به آن اطمینان دارید

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

wwwSaatchiandsaatchi.ca 
Info@saatchiandsaatchi.ca

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

جواهری ساعتچی

نام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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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«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

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

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

درای وال

License, Warranty, Insurance and WCB

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

604.781.7778 (امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

نقاشی ساختمان
انواع پرده

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟   آیا به سفر می روید، 

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه نیازمندی های پیوند 

درج کنید. 

6۰4-۹2۱-4726

روزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!
www.paivand.com

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا
604-949-0201
604-700-۵61۵

یک واحد دوخوابه در طبقه همکف یک 
خانه، بسیار تمیز، نزدیک به لوهیدمال

به 2 خانم و یا یک زن و شوهر، 
غیرسیگاری، اجاره داده می شود.

ماهیانه ۱۳5۰ دالر )شامل همه چیز( 
۱47۸ 77۸-۳۸5-۱۳47

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مکان  برای آگهی شما  رزرو شده است!

با ما تماس بگیرید
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

اجاره

3 هفته آگهی در 
نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 
تلفن تماس:

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

اجاره
پورت کوکیتالم، خیابان ساترلند

بیس منت  دوخوابه، طبقه همکف،
پر نور و آفتابگیر، کفپوش لمینیت نو،

نقاشی شده، 4 دقیقه فاصله به ایستگاه 
اتوبوس، نزدیک به مدارس

ماهیانه ۱۳5۰ دالر 
۱47۸ 6۰4-۸۰۸-5۹۸2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کوکیتالم، وست وود پالتو

سوئیت دوخوابه بزرگ در طبقه همکف،
۱4۰۰ اسکورفیت، با الندری مجزا و 
ماشین ظرفشویی، نزدیک به ایستگاه 

اتوبوس و مدرسه آماده اجاره
ماهیانه ۱4۰۰ دالر+ یک سوم یوتیلیتی 

۱47۹ 6۰4-727-7۸74
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

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. 1477

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


