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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.

P R I N T I N G  &  M A I L I N G
EMPOWERING LIBERTY, DEMOCRACY & COMMUNITY
T H R O U G H  F R E E D O M  O F  E X P R E S S I O N

Unit 1 - 1455 Brigatine Drive
Coquitlam, BC  V3K 7C2
Phone: 604-526-8557
www.intwebexpress.com

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.

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. «

 با یافتن ابعاد جدید در پرونده مدیر مالی ارشد »هواوی« 

قاضی دیوان عالی کشور: 
روند اجرای استرداد منگ وانژو ادامه دارد

قاضی دیوانعالی کشــور با یافتن ابعاد 
جدیدی در پرونده منــگ وانژو، مدیر 
مالی ارشد هواوی گفت که روند اجرای 

استرداد ادامه دارد.
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، هدر 
هولمز، معاون دادســتان کانــادا، روز 
چهارشنبه با انتشار 2۳ صفحه گزارش 
در این رابطه پرده از جرایم مدیر ارشد 
مالی هواوی در کانادا برداشــت و او را 

مشمول قانون جرایم »دوسویه« خواند.
این مقام مســئول با تاکیــد بر جرایم 
دو ســویه خانم منگ از تداوم اجرای 
اســترداد وی به دلیــل کالهبرداری و 

سایر جرایم اقتصادی خبر داد.
منگ متهم است با کالهبرداری بانکی 
و فنــاوری بــا یک شــرکتی در ایران 
ارتباط داشته و تحریم های اعمال شده 
برای ایران را دور زده است. منگ وانژو 

و شــرکت هواوی منکر ایــن اتهامات 
شده اند. وکالی وی نیز مدعی هستند 
که چون تحریم های اعمال شده برای 
ایران مشمول کانادا نیست، بانک وی در 
کانادا نیز مشمول آن نشده و اقداماتش 
تقلب و  کالهبرداری نیست در نتیجه 

وی مرتکب هیچ جرمی نشده است.
اما هولمز ادعــای وکالی هواوی را رد 
کــرد. او در بخش دیگری از حکم خود 

آورده اســت که تیم دفاعی منگ هر 
کدام نظرات خودشان را بیان می کنند 
و به تنهایــی در کانادا مورد توجه قرار 
می گیرند اما رویکرد کلی آنها از دست 

می رود.
جلسه بعدی دادگاه منگ برای تسریع 
در اجــرای حکــم وی روز دهم ژوئن 
برگزار خواهد شــد. قرار است منگ و 
وکالیش وارد مباحث دفاع از وی شوند.
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سردبیر و مدیر مسوول: رامین مهجورینشریه اجتماعی فرهنگی
دستیار سردبیر و مدیر اجرایی: فروزان یزدان

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

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

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

مجید محمدی

برنامه
سپاهپاسدارانانقالباسالمی

برایایرانچیست؟

در صورتی که وضع سیاســت خارجی و داخلی جمهوری 
اسالمی به همین شکلی باشد که امروز هست در یک سال 

آینده سه تحول مهم در ایران رخ خواهد داد.
۱( مجلس یکپارچه به دست اسالمگرایان نظامی گرا شروع 
به کار کرده و به نیرویی موثر در جهت قدرت هرچه بیشتر 
نظامیان حرکت خواهد کرد؛ مجلس اگر با سیاســت های 
دســتگاه رهبری هماهنگ نباشد بی خاصیت است اما اگر 

باشد آنها را تسریع می کند.
2( دولت روحانی در سال ۱4۰۰ به احتمال بسیار زیاد جای 
خود را به دولتی که شاکله ی آن را نظامیان و همراهان آنها 
تشکیل می دهند )دولت حزب اللهی و جوان به قول علی 

خامنه ای(خواهد داد.
۳( وضعیت اقتصادی و مالی رژیم مدام پســرفت کرده و 

کشور در شرایط بحرانی تری قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
تا شش میلیون نفر در دوره ی بحران ُکرونا بیکار می شوند. 
در عین حــال بیش از نود درصد مردم از شــرایط راضی 
نیســتند و در فساد و ناکارآمدی آن توافق دارند؛ حتی دو 
جناح سیاسی و رهبر جمهوری اسالمی در این نظر اشتراک 
دارند که مقامات ناکارآمد و فاسد هستند. خامنه ای بارها 
از عجز حکومت از مقابله با فساد و عدم تحقق سیاست ها 

شکایت کرده است.
سه تحول فوق را در کنار هم بگذارید. نتیجه تقریبا روشن 
است: نظامیان ظرفیت و قدرت بیشتری برای سرکوب در 
موقع لزوم خواهند یافت اما همانها که در رأس قدرت قرار 
خواهند داشت از نظر اقتصادی خود را در کنج دیوار خواهند 
دید. آنها در این شــرایط چه واکنشی نشان خواهند داد؟ 
اگر بخواهیم این پرسش را دقیق تر مطرح کنیم آن است 
که برنامه ی سپاه پاســداران برای ایران در شرایط موجود 
چیست؟ نمی شــود یک نهاد و مجموعه ای که دارای یک 
امپراتوری مالی و اقتصادی است، تبلیغات سیاسی کشور را 
هدایت و کنترل می کند، سازمان سرکوبش قدرتمند ترین 
ســازمان ســرکوب در خاورمیانه اســت، دستگاه قضایی 
و امنیتی بــدون اجــازه ی آن آب نمی خورند، برنامه های 
موشکی و هسته ای کشور را در اختیار دارد و همه  ی کشور 
را شبانه روز شنود می کند برنامه ای برای این شرایط و آینده 
نداشته باشــد. وقتی مقدرات یک کشور در دست عده ای 
از اراذل و اوباش قرار گیرد و آن عده احســاس خطر کنند 
اعمــال تبهکارانه ی آنها می تواند بطور نمایان افزایش پیدا 

کند.

چهار برنامه ی کالن سپاه پاسداران

خودتان را بجای فرماندهان سپاه پاسداران در شرایط حاضر 
بگذارید. حتی الزم هم نیســت که چنین کنید چون آنها 
برنامه هایشان را واضح و روشن بیان کرده اند. همانطور که 
گربه ی گرفتار در کنج دیوار به هر که در برابرش قرار دارد 
حمله کرده و به صورت آنها پنجه می کشد از سپاهیان نیز 
انتظار می رود که به آنچه در این سال ها گفته اند عمل کنند. 
چهار حرکت از ســپاهیان با یکدست تر شدن حاکمیت و 

افزایش قدرت آنها در  آینده ی نزدیک انتظار می رود:

حکومت بر پایتخت های منطقه

مهم ترین برنامه ی ســپاه پاســداران در سیاست خارجی 
خروج نیروهای ایاالت متحده از منطقه و تکمیل بســط 
حیطه  ی نفوذ جمهوری اســالمی از دریای سرخ تا خلیج 

فارس )شامل یمن، عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، 
امــارات و قطر( و از دریای عمان تــا مدیترانه )از عمان تا 
اردن و سوریه ولبنان( است. تشکیل هسته های ایدئولوژیک، 
مدرســه های دینی و سلول های تروریستی و ارسال سالح 
و پروراندن تروریســت برای این کشورها در چهار دهه ی 
اخیر متوجه همین هدف بوده است. آنچه علیرضا زاکانی 
در مورد فتح چهار پایتخت منطقه بعد از سقوط صنعا به 
دســت حوثی ها گفت باید به همه ی پایتخت های منطقه 
مثل دبی، ریاض، کویت، عمان، دوحه و مسقط نیز تعمیم 
داده شود. جمهوری اسالمی نمی خواهد این پایتخت ها را با 
نیروهای ایرانی، اشغال نظامی کند بلکه می خواهد نایبانش 
)شــبه نظامیان( در آنها حرف اول را بزنند و دولت ها بدون 
نظر تهران تعیین نشوند. در چهل سال گذشته  نیروهای 
این نیروهای نیابتی در مدارس قم و آموزشــگاه های سپاه 

پاسداران در حال آماده شدن بوده اند.
جمهوری اســالمی اگر همه ی منابع طبیعی کشور را به 
حراج بگذارد و طالهای کشــور را بفروشد و دالر را به سی 
هزار تومان برســاند باز هم دست از حمایت میلیشیاهای 
ساخته شده در دهه های گذشته در عراق و سوریه و لبنان 
و یمن بر نخواهد داشــت. دشوارتر شدن شرایط اقتصادی 
باعث رها کردن این برنامه ها نخواهد شد. البته قدرت های 
دیگر مثل روســیه و ترکیه و اسرائیل که دارای ارتش های 
منظم هســتند می توانند برای جمهوری اسالمی در این 

مسیر مانع ایجاد کنند.  

آزمایش بمب اتمی

مقامات جمهوری اســالمی بدون بمب اتمی  همواره خود 
را در شــرایط عراق صدام دیده و خواهند دید و در صورت 
داشــتن بمب هسته ای در شــرایط کره ی شمالی. در این 
موضوع شک نکنید که از منظر سپاهیان انقالب اسالمی،  
جمهوری اســالمی بدون بمب هسته ای همواره خود را در 
معرض براندازی با حمله ی خارجی خواهد دید. بر این اساس 
برنامه ی هســته ای جمهوری اسالمی همیشه بُعد نظامی 
داشته و خواهد داشت و نظام در هر دوره مشغول به قاچاق 
و خرید و کســب اجزای مختلف این بمب بوده و خواهد 
بود. سپاهیان در شرایط دشوارتر با اشتیاق بیشتر به سمت 
آزمایش بمب خواهند رفت. همه ی آزمایش ها و فعالیت های 
موشکی و ماهواره ای جمهوری اسالمی بخشی از جورچین 
بزرگ برای ســاختن و پرتاب بمب هستند. پاکستان، کره 
شمالی و روســیه در شرایط حاضر از اینکه برنامه ی اتمی  
جمهوری اسالمی موی دماغ ایاالت متحده و هم پیمانانش 
شود سود می برند و می توانند همکار نظام در پیشبرد این 
برنامه باشند. اگر در این موضوع شک دارید سخنان مقامات 
روس را در حمایت بی قید و شرط از برنامه های موشکی و 

هسته ای جمهوری اسالمی دنبال کنید.

گسترش مافیای تبهکار بین المللی

ســپاه از هم اکنون در هرگونه قاچاق )از جمله مواد مخدر 
در ســطح بین المللی که تحت نظر مرتضی رضایی اداره 
می شود( و پولشویی درگیر است. فشارهای بیشتر، مافیای 
ســپاه پاسداران را مســتاصل تر کرده و این نهاد با قدرت 
مالی ای که دارد شــبکه ی جرم و جنایت بین المللی خود 
را گسترش خواهد داد. هرچه قدرت سپاه در داخل کشور 
بیشتر شود و امکان نظارت و پاسخگویی بر آن کمتر )که 
اکنون به صفر رســیده اســت( این نهاد بر حجم عملیات 
تبهکارانه ی خود در سطح پنج قاره خواهد افزود. اگر چنین 
نیست چرا خبرگزاری این نهاد به ممنوع شدن آتش زدن 
پرچم دیگر کشورها در کشور آلمان واکنش نشان می دهد؟! 
مشخص است که سپاه پاسداران در تظاهرات ضد اسرائیلی 
در آلمان یا بریتانیا و آمریکا نقش دارد. هرجا مسجد شیعی 
و مرکز مذهبی شــیعی و مدرسه ی شیعی یا یک روحانی 
شــیعه در دنیا وجود دارد ســپاه هم در آنجا هست چون 
بدون سپاه امورات این مراکز نمی گذرد. هرگونه کمک مالی 
جمهوری اسالمی به این مراکز بدون چشمداشت صورت 
نمی گیرد. چرا سپاه پاســداران انقالب اسالمی دارای یک 

مرکز فرهنگی به ارزش ده ها میلیون دالر در کاناداست؟!
محدودیت هــای مالی بــرای جمهوری اســالمی از این 
فعالیت ها نخواهد کاست چون این فعالیت ها اوال در اولویت 
نظام هستند. حکومت اگر مجبور شود از نان مردم هم برای 
حفظ این برنامه ها می زند. سپاه پاسداران در شرایط خاص 
ممکن است همانند دزدان دریایی سومالیایی به راهزنی در 
منطقه ی خلیج فارس برای تامین نیازهای اقتصادی و مالی 
خود دست بزند. برای چهار دهه سپاه در حال گروگانگیری 
شــهروندان دوتابعیتی و غربی برای باجگیری بوده است. 
ثانیا ســپاه از لحاظ بودجه ، در خارج به منابع و درآمدهای 
بین المللی و در داخل به امپراتوری خود بیشــتر وابســته 
است تا بودجه های رسمی  که بخش کوچکی از منابع آن 
را تشکیل می دهند. دولت  ها و تحلیلگران نظامی و امنیتی 
هرگز نباید فریب آمارهای رسمی  جمهوری اسالمی را در 
باب بودجه های سپاه پاسداران انقالب اسالمی بخورند. نظام 
بودجه ای سپاه پاسداران همانند سازمان آن یک هزارتوی 

پیچ در پیچ است.

فعال شدن شبکه ی ترور

در شرایط شکننده شدن وضعیت نظام، شبکه ی ترور سپاه 
فعالتر خواهد شد. سپاهیان می دانند که مخالفان سرسخت 
جمهوری اســالمی هرچند تعدادشان کم باشد یک خطر 
بالقوه ی جدی هستند چون خود آنها تعداشان کم بود اما 
توانستند رژیم پهلوی را در شرایط ضعف سرنگون سازند. از 
این جهت در شرایطی که احساس کنند در معرض خطر 
بیشتری هســتند برنامه ی ترور مخالفان خود در داخل و 
خارج را گسترش خواهند داد. انتظار نداشته باشید که این 
ترورها از روی یک سناریوی خاص انجام شود. در یک منطقه 
ممکن است مخالف فعالی در دریاچه غرق شود؛ در جایی 
دیگر به ریل متروی زیرزمینی پرتاب شود و در منطقه ای 
دیگر »اوردوز« شــود. ســپاه به احتمال زیاد در برنامه ی 
همکاری های امنیتی با روسیه به برخی روش های پوتین 
برای ترور مخالفان خود نیز دسترســی دارد. در شرایطی 
که مخالفان در خارج کشور احساس می کنند سپاه ضعیف 
شده و خطر را جدی نمی گیرند آسانتر می توان آنها را شکار 
کرد. توجه داشــته باشید که همه ی کادر وزارت خارجه و 
مراکز مذهبی شــیعیان در خارج کشور و استمرارطلبانی 
که برای حفظ جمهوری اسالمی تالش می کنند می توانند 
همکار دانسته یا ندانسته ی سپاه در ترورها باشند؛ هم در 

دادن اطالعات و هم در پناه دادن و تدارکات.

راه حل نظامیان

تداوم مسیر های فوق به حمله ی نظامی به تاسیسات اتمی 
 )توسط اســرائیل یا امریکا( و تنش های پس از آن خواهد 
انجامید، سناریویی که سپاهیان سال هاست از آن استقبال 
کرده اند. آنها می داننــد که تنها با جنگ افروزی می توانند 
قدرت اقتصادی و سیاســی خود را حفــظ کرده و هرچه 
بیشتر گسترش دهند. ســپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
یک یک هیوالی چند سر و خطرناک تبدیل شده است که 
دولت های مورد تهاجم آن در آینده چاره ای بجز رویارویی 

با آن نخواهند داشت.

مهم ترین برنامه ی ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی در سیاســت خارجی خروج نیروهای 
ایاالت متحده از منطقه و تکمیل بسط حیطه  ی 
نفوذ جمهوری اسالمی از دریای سرخ تا خلیج 

فارس و از دریای عمان تا مدیترانه است.

چراجمهوریاسالمی
»طالیسیاه«را
با»طالیزرد«
معاوضهمیکند؟

دور زدن تحریم هــا از طریق معامله پنهانی طال 
از راه هایی است که رژیم ایران در گذشته از آن 
برای دور زدن تحریم ها استفاده می کرده است. 
جمهوری اسالمی در شرایطی که قادر به تبادالت 
مالی و ارزی از طریق سوئیفت نیست روی بازار 
سنتی معامالت طال حساب کرده است. مسیری 
که در آن ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و رمز 
ارزها که به ســختی قابل ردگیری هستند ابزار 

کمکی برای دور زدن تحریم ها به شمار می روند.

چند روزی است که ارسال محموله بنزین به ونزوئال 
توسط 5 تانکر در صدر خبرهای مربوط به ایران قرار 

گرفته است.
برخــالف انتظــار، ورود این نفتکش ها بــا مانعی از 
سوی دولت آمریکا روبرو نشد و مقامات و رسانه  های 
حکومتی در ایران و ونزوئال آن را یک پیروزی بزرگ و 

»شکست تحقیرآمیز« آمریکا می خوانند.
اینکه واکنش آمریکا نسبت به اقدام هماهنگ تهران 
و کاراکاس برای دورزدن تحریم ها چه خواهد بود یک 
مسئله مهم است اما موازی با آن پرسش های دیگری 
قابل طرح است از جمله اینکه چرا جمهوری اسالمی 
مجبور به مبادله طالی زرد در مقابل طالی سیاه شده 

است؟
این نخستین بار نیست که جمهوری اسالمی دست 
به چنین اقدامی می زند. پیش از این و در دور قبلی 
تحریم ها در دوران ریاســت جمهــوری باراک اوباما 
جمهوری اســالمی از چنین کانالی بــرای دور زدن 

تحریم های آمریکا استفاده کرد.
این ضعف )مزیت برای جمهوری اســالمی( در عدم 
شناســایی صاحب و مبدأ محموله هــای طال، آن را 
به کاالیی ارزشــمند برای قاچاقچیــان بین المللی، 
گروه هــای مافیایی و رژیم هایــی همانند جمهوری 
اسالمی تبدیل کرده است. کاالیی که در اوج بی پولی 
و فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها می تواند به عنوان 
کاالیی با ارزش و کم نظیر برای جمهوری اســالمی 
محسوب شــود. کاالیی که با وجود حساسیت های 
باال در مورد آن، بازار همیشگی خود را در کشورهای 
منطقه از جمله ترکیه، عراق و کشــورهای حاشیه 

خلیج فارس دارد.
بــا توجه به ماجرای هالک بانک و رضا ضراب، دولت 
آمریکا پس از اعمال مجدد تحریم های پیشین در سال 
2۰۱8 هیئتی را به سرپرستی »مارشال بیلینگسلی« 
به ترکیه فرستاد تا در مذاکرات با مقامات ترکیه آنها 
را مجاب به رعایت دور جدید تحریم ها کند. هیئت 
آمریکایی به ترک ها هشدار داد که جمهوری اسالمی 
دوست ترکیه نیست و آمریکایی ها کلیه معامالت طال 

در ترکیه را رصد خواهند کرد.
طال و فلزات گرانبها در لیست تحریم های آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی قرار دارد اما چرا ایاالت متحده مانع 

از ارسال این محموله  شمش طال به تهران نشد؟
بر اســاس اعالم وزرات خزانه داری آمریکا و لیســت 
تحریم های )OFAC( تجــارت طال و فلزات گرانبها 
یکی از موارد تحریمی ایاالت متحده علیه جمهوری 
اسالمی است. اما آنچه در مورد اخیر یعنی انتقال ۹ 
تن طالی ونزوئال به ایران مطرح اســت این است که 
نخست، این موضوع زمانی رسانه ای شد که دیگر کار 
از کار گذشته بود و طالها به تهران منتقل شده بودند. 
بلومبرگ نخستین خبرگزاری بود که از انتقال ۹ تن 
طالی ونزوئال توســط هواپیمایی ماهان و در قالب 

پروازهای این شرکت خبر داد.
دوم، ونزوئال و جمهوری اســالمی هر دو در لیســت 
تحریم های ایاالت متحده قرار دارند و هیچکدام خود 

را ملزم به تبعیت از تحریم ها نمی  دانند.
ســوم، هم جمهوری اسالمی و هم ونزوئال چنان زیر 
فشــارهای اقتصادی عرصه را بر خود تنگ می بینند 
که انجام  اقدامات انتحاری از این دست را همچون- 

ادامه در صفحه ۱۸قماری بزرگ- می دانند
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی

ادامه در صفحه ۱۸
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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

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

محافظهکاران:دریافتیارانهدستمزد
توسطاحزاببیعدالتیاست

دو نامزد اصلی جانشینی اندرو شییر 
در راس حــزب محافظه کار مخالف 
آن هســتند که احزاب و تشکل های 
سیاســی از جمله حزب محافظه کار 
از یارانه های دستمزد اضطراری دولت 

فدرال برخوردار شوند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
پیتر مک کای روز یکشنبه 24می در 
توئیتر خود اعالم کرد: »در شرایطی 
کــه میلیون ها نفر در کشــور بیکار 
شده، بسیاری از مشاغل حذف شده و 
شرکت های کوچک در تامین بودجه 
خود دچار مشکل شــده اند، درست 
نیست که پول های مالیات دهندگان 

کانادایی به جیب احزاب برود.«
رقیــب اصلــی وی اریــن اوتول نیز 
مخالفت خــود را بــا حمایت مالی 
از احــزاب اعالم و با انتشــار پیامی 
تاکید کــرد: »شــهروندان کانادایی 
داده اند  انجــام  زیادی  فداکاری های 
و شایســته نیســت که مالیاتی که 
آن ها می پردازنــد در قالب یاران های 
اضطراری دستمزد در اختیار احزاب 
سیاسی قرار گیرد. اگر من به ریاست 
حزب محافظه کار دســت یابم، این 
حزب در دوره ریاست من یارانه دولتی 
دریافت نخواهد کرد و مبالغی را هم 
که از این طریق دریافت کرده است، 

مسترد خواهد کرد.«
حزب محافظــه کار از جمله احزابی 
اســت که مشــمول دریافت یارانه 
داده  اضطراری دســتمزد تشخیص 
شده است. دولت فدرال برای کمک 
به کســب وکارها و شرکت ها در برابر 
پیامدهای بحران کووید۱۹ این یارانه 

را وضع کرده است.
محافظه کار  حــزب  جدیــد  رئیس 
تابستان امسال از طریق رای گیری از 
راه دور انتخاب خواهد شــد. در میان 
محافظه کار  ریاست حزب  نامزدهای 
پیتر مــک کای و ارین اوتول از بخت 
بیشتری برای پیروزی در این رقابت 

برخوردارند.

به گزارش سی بی سی، جاستین ترودو 
در پاسخ به ســئوالی درباره دریافت 
یارانه دســتمزد توسط حزب لیبرال 
برای پرداخت به کارکنانش، این اقدام 

را قانونی و درست خواند.
چهار حــزب لیبــرال، محافظه کار، 
ان دی جی و سبز از این کمک هزینه 
دولتی استفاده کرده اند. در این میان، 
ایو بالنشه )رهبر بالک کبکوا( اقدام 
صورت گرفته توســط این احزاب را 
»غیرقابل قبول« خواند. آقای بالنشه 
با اشــاره به کمک هایی که احزاب از 
ســوی مردم دریافت می کنند، گفت 
کــه این یارانــه باید بــرای مردم و 

کسب وکارها باشد.
بر اســاس قانون، همه کسب وکارها 
و نیز موسسات خیریه و غیرانتفاعی 
می توانند از یارانه دولت برای پرداخت 
حقوق کارکنان شان استفاده کنند. دو 
حزب لیبرال و محافظه کار در سه ماهه 
اول 2۰2۰ مبلغی معادل 7/7 میلیون 
دالر را به عنــوان کمک های مردمی 
دریافت کرده اند. گفتنی اســت سه 
حزب اصلی فدرال کانادا 2۰۰ کارمند 
دارند که این به معنای دریافت 7۰۰ 
هزار دالر در ماه از بودجه عمومی در 

قالب این یارانه است.

جاستینترودو:تستپادتنخواهمداد

مداد- به گزارش ســی تی وی، جاستین ترودو روز سه شنبه  اعالم کرد به 
محض اینکه مدل نهایی برای تست پادتن کووید-۱۹ در کشور تائید شود، 

او نیز تست پادتن خواهد داد.
سیستم ایمنی بدن در مواجه با عوامل مهاجم خارجی )نظیر کروناویروس( 
مــوادی با نام پادتن تولید می کند کــه می تواند به نابودی عامل مهاجم 
بیانجامد. همسر آقای ترودو در سفری خارجی به کووید-۱۹ مبتال شد و 
جاستین ترودو نیز به مدت ۱4 روز در قرنطینه خانگی به سر برد. با این 
وجود، چون عالیم کووید-۱۹ را نداشــت، تست کووید-۱۹ از او به عمل 
نیامد. چندی پیش اداره ســالمت کانادا، شیوه تست پادتن توسعه یافته 
توسط یک شرکت ایتالیایی را تائید کرد. استفاده از این شیوه به تازگی در 
آزمایشگاه های کشور آغاز شده و هنوز در دسترس عموم مردم قرار ندارد.

خانوادههایمقروضکاناداییدروضعیتنگرانکننده
هفته- شمار بیکاران در کانادا تحت 
تاثیر بحران کرونا بیــش از دو برابر 
افزایش یافته و پیامدهای این بحران 
فقط در مــاه آوریل نزدیــک به دو 

میلیون شغل را از بین برده است.
به گــزارش هفته به نقل از ســایت 
 ،ledevoir   اینترنتی نشــریه لودووار
بانک کانادا هشدار داد به رغم برنامه ها 
و طرح های حمایتــی دولت کانادا و 
تدابیری که در جهت تعدیل مقررات 
نهادهــای مالی به منظــور مقابله با 
پیامدهای بحران کرونا اتخاذ شد، آن 
دسته از خانواده  های کانادایی که به 
طور مســتقیم تحت تاثیر این بحران 
قــرار گرفته     اند و یک یــا چند عضو 
آنها به طور موقت بیکار شــده   اند یا 
ساعات کاری آنها کاهش یافته است، 
بــرای مدیریت کاهــش درآمدهای 
خود و گذران زندگی دچار مشــکل 
شــده اند. بانک کانادا پیش بینی کرد 
که اگر بحران کوویــد۱۹ و متعاقب 
آن قرنطینه ادامه داشته باشد، شمار 
خانواده هایــی که قادر بــه پرداخت 
وام های خود نیستند، افزایش خواهد 

یافت.
گر چــه تدابیری کــه بانک مرکزی 
کانادا به کار بسته، به بازارهای مالی 
این امــکان را داده اســت تا به طور 
نسبی شــرایط عادی خود را بازیابند 
با این حال رئیس این نهاد مالی روز 
پنجشنبه ۱4مه از تداوم آثار اقتصادی 
منفی بحــران کوویــد۱۹ بر برخی 
خانواده ها و افزایش فشارهای مالی بر 

آنها ابراز نگرانی کرد.
بانک کانادا در »نشریه سیستم مالی« 
خود کــه به طور کامل به بررســی 
پیامدهای کووید۱۹ اختصاص یافته 
بود، اعالم کرد بانک های کانادا برای 
کاهش فشارهای مالی بر شهروندان با 
تعویق شش ماهه پرداخت قسط های 
مســکن برای هفتصد هــزار خانوار 
موافقت کرده و عالوه بر این مقررات 

بازپرداخت کارت های اعتباری را نیز 
تلطیف کرده اند. این تدابیر به بسیاری 
از خانوارها این امکان را داده است تا 
به مدت شش ماه پرداخت بدهی های 
خود را کاهش دهند اما در پایان این 
مهلت شش ماهه، دوباره پرداخت ها 

افزایش خواهد یافت.
محاســبات و ارزیابی هایی که بانک 
کانادا با استناد به اطالعات ارائه شده 
توســط آژانس آمار کانادا انجام داده 
حاکی از آن اســت که شغل شانزده 
درصد خانواده  هــای کانادایی حفظ 
شده اســت اما اعضای این خانواده ها 
در دوره بحــران کرونا همه یا بخش 
اعظم ســاعات کار خود را از دســت 
داده اند. ضمــن این که اعضای بیش 
از بیست درصد خانواده  های کانادایی، 
کار ندارنــد یــا این کــه از جمعیت 
فعال کشور نیستند اما به دنبال کار 

می گردند.
آژانس آمار کانادا هفته گذشته اعالم 
کرد نــرخ بیکاری در کشــور تحت 
تاثیر بحران کرونــا از 8/7 درصد به 
۱۳ درصد رسیده و شــمار بیکاران 
در کشور تحت تاثیر این بحران بیش 
از دو برابر افزایش یافته است. در ماه 
آوریل دو میلیون شغل و در ماه مارس 

یک میلیون شغل از بین رفته است.
بانک کانادا در نشــریه خود نوشــت 
نسبت خانوارهای کانادایی که بیش 
از چهــل درصــد از درآمــد خود را 
بــه بازپرداخت وام هــا و بدهی های 
خــود اختصاص می دهنــد )یکی از 
شاخص های آسیب پذیری( تحت تاثیر 
پیامدهای بحران کرونا افزایش خواهد 
یافــت. این افزایش عمدتا ناشــی از 
تضعیف شــرایط مالی خانواده هایی 
اســت که درآمد آنها نسبت به دوره 
قبل از کرونا به طرز ملموسی کاهش 
یافته اســت. به رغــم تعویق مهلت 
بازپرداخت وام هــا، برخی خانواده ها 
احتماال باز هم نخواهند توانســت به 
موقع بدهی های خود را بپردازند. به 
طور کلی تعویق ها ابتدا در خصوص 

کارت های اعتباری، ســپس وام های 
خودرو و در نهایت وام های مســکن 

پیش خواهد آمد.
اســتفن پولوز رئیس بانک کانادا در 
کنفرانســی مطبوعاتی اعــالم کرد 
مسلما پیامدهای همه گیری کرونا در 
افزایش شمار شرکت های ورشکسته 
موثر خواهد بود اما ابعاد این مســئله 
به مدت زمان اجرای قرنطینه و تدابیر 
محدودکننــده آن بســتگی خواهد 
داشــت. وی تصریح کرد بازگشایی 
برخی کسب و کارها نشانه  های مثبت 
و امیدوار کننده ای ایجاد کرده است و 
تداوم این امر می تواند شرایط را تغییر 

دهد.
پولوز افزود علت فشــارهای شدید بر 
برخی کسب و کارها مثل رستوران ها 
به این علت است که مدل کاری این 
مشاغل اصوال مبتنی بر جریان دایمی 
آنهاست. در عین حال، با رفع قرنطینه 
این مشاغل نیز می توانند به سرعت 
فعالیت و رونق خود را از سرگیرند اما 
واقعیت این اســت که در حال حاضر 
ابهامات زیــادی در این زمینه وجود 

دارد.
کارولین ویلکینــز نایب رئیس بانک 
نیــز در کنفرانس مطبوعاتی  کانادا 

خود در تجزیــه و تحلیل آثار بحران 
کووید۱۹ بر بازار مســکن اذعان کرد 
که پیامدهای ایــن بحران بر بخش 
امالک و مســتغالت کامال مشــهود 
اســت. به گفته وی بحران کرونا به 
در  تغییراتی  اجتناب ناپذیر  شــکلی 
شــیوه زندگی خانواده ها ایجاد کرده 
اســت چرا که به رغــم برنامه  های 
حمایتی دولت فــدرال، بحران کرونا 
درآمدهــای آنها را کاهــش داده و 
قرنطینه و محدودیت های ناشــی از 
آن نیز امکان دسترسی آنها را به بازار 
غیرمنقول کاهش داده است. وی افزود 
همان طور که پیش بینی می شد، در 
مدت بحران کرونا ما شــاهد کاهش 
ثبت نام و فروش امالک بودیم ضمن 
این که در بحث قیمت نیز مطابق با 
پیش بینی ها، قیمت ها روندی نزولی 
داشت. در عین حال انتظار داریم به 
تدریج که تدابیر قرنطینه برداشــته 
شوند، بازار مســکن نیز دوباره جان 
بگیرد. امــا در این مرحله پیش بینی 
این که این اتفاق چقدر زمان خواهد 
برد، واقعا دشوار است. پیش از بحران 
کرونا، میزان باالی تقاضا موجب رونق 
بازار مسکن شده بود اما بحران کرونا 

همه چیز را به هم ریخت.

ترودو:گزارشارتشازخانههایسالمندان
انتاریوشوکهکنندهاست

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز سه شنبه 2۶ می اعالم کرد گزارش 
نظامیان کانادایــی که در چارچوب کمک به مبارزه با بحران کووید۱۹ در 

خانه های سالمندان مستقر شده بودند، »بی نهایت ناراحت کننده« است.
به گــزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، نخســت وزیر کانادا در کنفرانس 
مطبوعاتی خود دربــاره کووید۱۹، به محتوا و ماهیــت گزارش نظامیان 
کانادایی که از چند مرکز نگهداری سالمندان تهیه شده است، اشاره ای نکرد.

وی گفت: ما برای کمک به آنها )سالمندان( دست به کار خواهیم شد. این 
گزارش تکان دهنده که توسط کوئینز پارک )مجلس قانون گذاری انتاریو( 
منتشــر شد، از وجود غذاهای مانده و فاسد، حشرات موذی مثل سوسک، 
داروهای تاریخ انقضا گذشته در خانه های سالمندان و همچنین سالمندانی 
که در وضعیتی اسفبار با لباس های زیر کثیف به حال خود رها شده بودند، 

ابراز تاسف کرده است.
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به گــزارش هفته به نقــل از پایگاه 
اینترنتی لودووآر، رئیس بانک کانادا 
پنجشنبه گذشــته در یک میزگرد 
مجازی که با مشــارکت شــماری از 
روزنامه نگاران برگزار شد، تاکید کرد: 
»با بررسی دقیق همه جوانب امر من 
هنوز هم فکر می کنم که موج بدبینی 
که درباره بحران اقتصادی وجود دارد، 

بیش از حد اغراق آمیز است.«
اســتفن پولوز که قرار اســت ظرف 
کمتــر از دو ماه دیگــر پس از هفت 
سال سکانداری بانک مرکزی کانادا، 
اختیارات و مســئولیت های خود را 
 Tiff Macklem بــه تیف مک کلــم
واگذار کند، تصریح کرد: »به عقیده 
من مشکل اصلی در این قضیه عمدتا 
ناشی از این واقعیت است که ما برای 
اظهارنظــر درباره شــرایط اقتصادی 
کشــور یا ترســیم وضعیــت آتی و 
احتمالی اقتصاد کشور، عادت کرده ایم 
از برخی شاخص های اقتصادی مثل 
تولید ناخالص داخلی استفاده کنیم. 
به عنوان مثــال از چند هفته پیش 
گفته می شود که همه گیری ویروس 
کرونا و پیامدهای آن ســقوط پانزده 
درصدی تولید ناخالص داخلی کانادا 
را در ســه ماهه دوم سال رقم خواهد 
زد. وقتی چنین تابلو سیاهی از آینده 
اقتصاد کشور مطرح می شود، بالفاصله 
در ذهن مــا یک شــوک اقتصادی 
وحشتناک ترســیم می شود که افق 
روشــنی برای رهایی از آن در کوتاه 
مدت وجــود ندارد. امــا همان گونه 
که پیــش از این نیز گفتــه ام، رکود 
اقتصــادی که ما اکنون بــا آن روبرو 
هستیم، یک رکود اقتصادی معمولی 
نیســت. ویژگی منحصر به فرد رکود 
اقتصادی فعلی این اســت که نتیجه 
اقدامات دولت هاست. به عبارت دیگر 
دولت ها آگاهانه و به منظور مقابله با 
شیوع ویروس کرونا، کسب و کارها، 
مدارس، مراکــز خرید و دیگر اماکن 
عمومی را تعطیل کرده و چرخ اقتصاد 
را از حرکت انداخته اند. بنابراین رکود 
فعلی با رکودهایی که در ســال ها و 
دهه های گذشــته تجربــه کردیم و 
عمدتــا نتیجه افزایش نرخ ســود یا 
ناشــی از وخامت اوضاع مالی جهان 

بود، متفاوت است.
 به عقیده من سقوط تولید ناخالص 
داخلی یک کشــور، منعکس کننده 
تغییر و دگرگونــی عمیق رفتارها یا 
اعتماد بازیگران اقتصادی آن کشــور 
نیســت. دولت ها برای مهــار کردن 
همه گیری کوویــد۱۹ و حفاظت از 
ســالمت و جان شهروندانشــان، به 
خواست و اراده خود چرخ های اقتصاد 

را از حرکت بازداشــته اند و زمانی که 
تدابیــر محدودکننده قرنطینه را لغو 
کنند، می توانیم به ازسرگیری سریع 
فعالیت های اقتصادی و احیای رشد 

اقتصادی امیدوار باشیم.«
اســتفن پولوز هنوز هم معتقد است 
که کانادا ســناریو خوش بینانه ای را 
دنبــال می کند که وی ماه گذشــته 
در گزارش خود درباره سیاستگذاری 
پولی کشور منتشر کرد. پولوز در تایید 
دیدگاه خــود در این باره می گوید ما 
از بحران مالی سال 2۰۰8 درس های 
خوبــی گرفته ایم و بخش مالی کانادا 
در شرایطی با بحران بهداشتی فعلی 
و پیامدهــای محدودکننده آن روبرو 
شده که از پایه  های محکمی برخوردار 
است. در این میان تاثیر تدابیری را که 
بانک مرکزی کانادا به منظور تضمین 
نقدیندگی های مورد نیــاز بازارهای 
مالی به اجرا گذاشته است و همچنین 
آثار مثبــت برنامه  هــای حمایتی و 
طرح های مالــی را که دولت فدرال و 
دولت های اســتانی به منظور نجات 
مشــاغل، حفظ نیروهای کار و دور 
کردن شرکت ها از خطر ورشکستگی 
در دوره بحران کرونا به اجرا گذاشتند، 

نباید کم اهمیت شمرد.
استفن پولوز افزود با گذشت ده سال 
از آخرین بحران اقتصادی جهان هنوز 
هــم به خوبی می دانیــم که افزایش 
مجدد نرخ ســود بانک های مرکزی 
بــرای فراهم کردن شــرایط احیای 

اقتصاد کشــورها کافی نبوده است. 
توسل به راه ها و ابزارهای جدید پولی و 
اجرای طرح های حمایتی مالی جدید 
از قبیــل تزریق نقدنیگــی نیز برای 
احیای رشد اقتصادی کفایت نخواهد 
کرد. کار عمده و مهمی که باید برای 
تحریک رشد مجدد اقتصاد کشورها 

صورت گیرد، بر عهده دولت ها است.
رئیس بانــک مرکزی کانــادا افزود 
بنابراین برنامه  هــای حمایتی جدید 
مثل کمک هزینه  های اضطراری کانادا 
که دولت فدرال بــه منظور محدود 
کردن آثار بحــران کووید۱۹ به اجرا 
گذاشته اســت، به طرز چشمگیری 
کارساز واقع شــده و نسبت به دیگر 
برنامه  های حمایتــی از جمله بیمه 
بیکاری آثار مثبت به بیشتری داشته 
اند. در عین حال به نفع دولهاست که  
که این برنامه هــا و تدابیر حمایتی 
را در جعبــه ابزار خود حفظ کنند تا 
در صورت مواجه شــدن با شوکهای 
جدید یا رکودهای احتمالی در آینده، 

لطمات کمتری متحمل شوند.
اســتفن پولوز ادامه داد در عین حال 
نمی توان انــکار کرد کــه همه این 
اقدامات ناگزیر بدهی های عمومی را 
در سال های آینده افزایش خواهد داد 
اما قسمت دلگرم کننده و امیدبخش 
ماجرا این اســت که کانــادا در این 
عرصه در موقعیت بسیار خوبی قرار 
دارد. کانادا از معدود کشورهایی است 
که رتبه اعتباری آنها در عرصه مالی 

بین المللی بسیار باال است. این مسئله 
از یک طرف کار را برای اســتقراض 
دولت در بازارهــای مالی بین المللی 
آســان کرده و از طرف دیگر موجب 
شــده است تا تاثیر بدهی های فدرال 

بر درآمد داخلی کشور محدود باشد.
افزون بر این احتمال شکل گیری موج 
دوم همه گیری کووید۱۹ در کانادا و 
بالطبع پیامدهای منفی آن بر اقتصاد 
کشور را نیز نمی توان منتفی دانست. 
در این صورت کانادا باید خود را برای 
تحقق سناریو بدبینانه ای که پولوز ماه 
گذشــته مطرح کرد، آماده نماید. در 
این سناریو حذف گسترده مشاغل و 
ورشکستگی کسب و کارهای زیادی 
در کانادا پیش بینی شده که اقتصاد 
کشــور حتی پس از سال 2۰22 نیز 
نخواهــد توانســت از پیامدهای آن 
رهایی یابد و آهنگ رشد پیش از دوره 
بحران کرونا را بازیابد. مسلما در این 
بحران کســب و کارها و شرکت های 
زیادی از بین خواهند رفت اما مطابق 
با آن چه اقتصاددانان از آن به عنوان 
»تخریــب خالقانه« یــاد می کنند، 
می توانیم امیدوار باشیم که از خاکستر 
آنها کســب و کارهایی نوآورانه تر و 

شرکت هایی پویاتر سربرآورند.
استفن پولوز سوم ژوئن آینده همزمان 
با اعالم نرخ سود بانک مرکزی منصب 
خود را رسما واگذار خواهد کرد. نرخ 
سود بانک مرکزی کانادا ماه مارس به 
25 صدم درصــد کاهش پیدا کرد و 

هنوز هم ادامه دارد.
پولوز بارها در مصاحبه  های خود گفته 
که ریاست بانک مرکزی کانادا، شغل 
رویایی او بوده اســت. وی پنجشنبه 
گذشــته نیز از ایــن مســئله ابراز 
خرســندی کرد که توانست برای بار 
اول بــار پس از آخرین بحران مالی و 
برای بار دوم در پی سقوط قیمت های 
نفت در ســال 2۰۱5 به قرار گرفتن 
دوباره قطار اقتصــاد کانادا روی ریل 
کمک کند. پولوز همچنین با اندوه و 
ناراحتی از اولین روزهای ریاست خود 
بر بانک مرکزی کانادا یاد می کند که 
رســانه ها و بازارهای مالی هر یک از 
جمالت او را کلمه به کلمه موشکافی 
و تجزیه و تحلیل می کردند و تغییر 
سیاســت های پولی کانادا را که البته 
تحقق هــم پیدا نکــرد، پیش بینی 
می کردند. پولوز افزود: »کار دشواری 
بود اما ســرانجام توانســتیم آنها را 
متقاعد کنیم که به جای این تجزیه و 
تحلیل ها و پیش بینی ها به اطالعات و 
داده هایی توجه کنند که پایه و اساس 

دیدگاه های ما را تشکیل می دهند.«
منبع: سایت نشریه لو دبووار

استفن پولوز همچنان معتقد است کانادا در مسیر سناریو خوشبینانه ای 
پیش می رود که وی ماه گذشــته در »گزارش سیاستهای پولی کشور« 

مطرح کرد

نخستوزیرنوااسکوشیا:
ترودوپاسخگویتیراندازیمرگبار

نوااسکوشیانیست!

نخست وزیر نوااسکوشیا معتقد است 
اتاوا مسئول رســیدگی به تیراندازی 
مرگبار اخیر در این اســتان است، با 
این وجود جاســتین ترودو، نخست 
وزیر کانادا، در این رابطه متعهد نشده.

به گــزارش رســانه هدهــد کانادا، 
نخســت وزیر نوااسکوشیا گفت که 
تحقیقات عمومی در رابطه تیراندازی 
ماه گذشــته این منطقه که منجر به 
قربانی شدن 22 نفر شده بود را انجام 
نمی دهــد چراکه معتقد اســت این 
اســتان منتظر تصمیمات و اقدامات 

دولت فدرال است.
استفان مک نیل در جمع خبرنگاران 
بیان کرد: استان منتظر خواهد ماند تا 
ببیند اتاوا در رابطه با تحقیقات پلیس 
سواره نظام سلطنتی چه کاری انجام 

می دهد.
اتاوا نیز در این رابطه گفت که پلیس 
آر.سی.ام.پی هنوز روی این پرونده در 
حال تحقیق اســت و دولت فدرال با 
نوااسکوشــیا همکاری می کند اما در 
رابطــه با همکاری دولــت فدرال در 

تحقیقات چیزی نگفت.
تــرودو تصریح کرد: مردم ســواالت 
زیادی در رابطه با اتفاق نوااسکوشــیا 
دارند و ما می گوییم که پلیس درحال 
انجام کارهای محلی است اما هرچه 

می گذرد سواالت بیشتر می شود و ما 
برای پاســخ به این سواالت با دولت 

استانی همکاری خواهیم داشت.
خانواده قربانیان و کارشناسان حقوقی 
بارها و بارها خواستار کسب اطالعات 
بیشــتر در مورد نحوی رسیدگی به 
تیراندازی که بیش از ۱2 ساعت طول 
کشیده هستند. برخی نیز در رابطه با 
تاریخچه خشونتهای خانگی این فرد 

سواالتی  مطرح کرده اند.
گابریل وورتمن، عامل این کشــتار 
جمعــی در هجدهــم آوریــل، در 
پورتوپیک  نوااسکوشیا، پس از اینکه 
شریک زندگی اش را مورد آزار و اذیت 
قرار داد به جنگل فرار کرد و در بین 
موجب کشته شــدن 22 نفر شد و 
خودش نیز در جریــان تیراندازی با 

پلیس کشته شد.
هفته گذشــته یکی از همســایگان 
وورتمن، گــزارش داد که در ســال 
2۰۱۳ نیز با شریک زندگی خود سوء 
رفتار داشته و درحالی که می خواسته 
او را خفه کند گفته که در خانه اسلحه 

دارد.
روز جمعه نیز پلیس سلطنتی اعالم 
کرد هنوز دنبال ســوابق این حادثه 
هســتند و از بیان اطالعات بیشــتر 

خودداری کردند.

کسریبودجه۲۵۰میلیارددالری
واحتمالافزایشمالیاتهایفدرال

درآینده
مداد- به گزارش ســی تی وی، ایو ژیرو )ناظر پارلمانی بودجه( می گوید بدهی 
دولت به حدود 25۰ میلیارد دالر رســیده و به همین دلیل، دولت فدرال توان 

چندانی برای کمک بیشتر به ایجاد رونق دوباره اقتصادی ندارد.
آقای ژیرو می گوید این میزان بدهی ممکن است تا سال ها جبران نشود و دولت 
نیز چاره ای جز افزایش مالیات ها به منظور رفع آن نداشته باشد. میزان کسری 
بودجه دولت در ســال جاری میالدی 252/۱ میلیارد دالر است که دلیلش نیز 
کمک هزینه های پرداختی به مردم و نیز کســب وکارها طی دوره همه گیری 
گزارش شــده اســت. دولت فقط به بیش از 8 میلیون نفر در کانادا، حدود 4۰ 
میلیارد دالر در قالب برنامه کمک هزینه پاسخ اضطراری کانادا )CERB( و نیز 

5/7 میلیارد دالر در قالب یارانه دستمزد کمک کرده است.
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پیشبینیافزایش7۵درصدیدرخواستصاحبخانهها
برایتاخیرپرداختاقساطواممسکنتاماهسپتامبر

ایرونیــا- بنــا بــه آخریــن گزارش 
 Canada Mortgage and
نگرانــی   Housing Corporation
های زیــادی از بابت شــرایط مالی 
صاحبخانه ها برای پرداخت اقســاط 
وام مسکن در ماه های آتی به ویژه در 

سه استان کانادا وجود دارد.
بنا به این گزارش 27 درصد مالکین 
در اســتان کبک پرداخت اقساط وام 
مســکن خود را به تاخیر انداختند و 
در رتبــه دوم صاحبخانه ها در آلبرتا 
قرار گرفتند کــه 2۶ درصد از انها به 
بانک اطالع دادند که توانایی پرداخت 
اقســاط شان را ســروقت ندارند. در 
انتاریو هم شــرایط خوب نبود و 2۱ 
درصد مالکین نتوانستند اقساط وام 

خود را بپردازند.
بــا توجه به آمار ســایر اســتانها که 

کمتر از ۱۰ درصــد بود، در مجموع 
۱2 درصد صاحبخانه ها در پرداخت 
اقساط به مشکل برخورده اند اما اوان 
ســیدال مدیر اجرایــی CMHC در 
حضور اعضای کمیته دارایی مجلس 
عوام در هفته گذشــته عنوان کرد با 
توجه به شرایط اقتصادی کشور انتظار 
می رود در ماه سپتامبر این آمار با 75 
درصد افزایش به 2۰ درصد از کل وام 
گیرندگان درسرتاسر کانادا برسد. او 
ضمن ابراز نگرانی از این شرایط گفت 
:»در حالیکــه دولت بدهی فراوانی را 
بخاطر تامین مالی افراد آسیب دیده 
در بحــران اقتصادی کووید۱۹ قبول 
کرده ، تاخیر در پرداخت اقساط می 
تواند به میزان بدهی خانوارها که در 

تاریخ سابقه نداشته بیافزاید.
او گفت نهاد تحت مدیریت او تالش 

می کد تا این مانع بزرگ ایجاد شده 
بابت تاخیر پرداخت اقساط وام برای 
افراد بیکار شــده را مدیریت کند و از 
ضربه خوردن خریداران جوان مسکن 
در صورت کاهش شــدید قیمت ها 
جلوگیری کند. ســیدال تاکید کرد 
حمایت های این نهاد از صاحبخانه ها 
نامحدود نخواهد بود و مالکیت مسکن 
می تواند مثل فشــار خون باشد که 
ناگهــان با باال رفتن آن بدن به خطر 

می افتد.
از جملــه اقدامات ایــن نهاد ، تغییر 
شرایط اعطای وام مسکن خواهد بود 
تا مانع قــرض گرفتن بی حد وحصر 
خریداران مســکن شــود و از سوی 
دیگر شــرایط را برای اجاره آسان تر 
مسکن در برخی از بازارها فراهم کند. 

iroonia.ca

ایرونیا- آمار نشان می دهد این روزها 
بیش از هر زمان دیگری در ونکوور و 
تورنتو آپارتمان سازی می شود .ولی با 
چشم انداز ناامید کننده اقتصادی در 
آینده نزدیک و شرایط بد مالی اکثر 
کانادایی ها ، سوال اینجاست که چه 
کسی قرار است این واحدهای جدید 

را خریداری کند؟
تنها در ونکوور نزدیــک به ۳7 هزار 
واحد جدید در حال ساخت است و بر 
اساس روند سالهای اخیر ، انبوه سازان 
انتظار دارند تا از هر ده واحد جدید ، 
4 واحد توسط افرادی خریداری شود 
که خودشان در آنها زندگی نمی کنند 
و واحدها را خالی گذاشته و یا اجاره 

می دهند.
ســاخت این واحدها از سالها پیش 
برنامه ریزی شــده و با بــازاری که 
به نظر می رســید همیشــه عطش 
واحدهای جدید برای پارک سرمایه 
های خارجی داشــته باشد ، نگرانی 

بابت فروش وجود نداشت.
امــا در دوره ای که درصد بیکاری دو 
رقمی شده و بدهی خانوارها در حال 
افزایش اســت و خبــری از افزایش 
جمعیت ناشــی از مهاجرت نیست 
، چه کســانی خریدار ایــن واحدها 

خواهند بود؟
اگر در نظر بگیریم که 7۳ هزار واحد 
هم در تورنتو درحال ســاخت است 
،کانادا با بیشترین شمار واحدهای در 
حال ســاخت خود در 4۰ سال اخیر 

روبروست .
در  اقتصــادی  کارشناســان  اکثــر 
کشورهای انگلستان ، آمریکا و استرالیا 
کاهش قیمــت ۱۰ تا 2۰ درصدی را 
برای مسکن طی یکی دو سال آینده 
پیش بینی کرده اند ولــی در کانادا 
دو روند کامال متضاد در رسانه ها به 

خوانندگان عرضه شده است .
از یک سو بانکهای تی دی و اسکوشیا 
با خوش بینی به مردم وعده داده اند 
که قیمتها تا دو سال آینده بین شش 
تا دوازده درصد بیشتر خواهد شد اما 
در مقابل نهادهای اقتصادی DBRS و 
CHMC کاهش قیمت را بین ۱8 تا 

۳۰ درصد محتمل می دانند.
نهــاد معتبــر دیگــر کانــادا یعنی 
 Canadian Real Estate
Association هم در اقدامی جالب 
اصال تصمیم گرفته برای این سه ماهه 
اقدام به پیش بینی بازار مسکن نکند 
و البد فکر کرده اگر نمی تواند پیش 
بینی امیدوار کننده ای داشته باشد ، 
شاید بهتر باشد که اصال چیزی نگوید!

برای کسانی که معتقدند قیمتها الاقل 
در کوتاه مدت کمتر خواهند شــد ، 
بهانه های قابل قبولــی وجود دارد. 
اول اینکه میزان بیکاری در کانادا به 

چهکسیقراراستواحدهاینوسازونکووروتورنتورابخرد؟

حد بی سابقه ای رسیده و بیش از ۳ 
میلیون کانادایی شغل شان را از دست 
داده انــد. بحران دوم بدهی روزافزون 
خانوارها است که می تواند پرداخت 
اقســاط وام مسکن را با مشکل روبرو 
کند و به گزارش CMHC نزدیک به 
2۰ درصد کانادایــی ها پرداخت وام 

مسکن خود را به تعویق انداخته اند.
عامل ســوم کاهش میزان تقاضا در 
بازارهای اصلی تورنتو وونکوور است . 
در سالهای اخیر بنا به آمار 8۰ درصد 
افرادی که به این دو شهر نقل مکان 
کرده اند در خارج از کانادا متولد شده 
اند. بســیاری از آنها مهاجر هستند و 
۳5 درصــد را هم دانشــجویان بین 
المللی و کارگران موقت و پناهندگان 

تشکیل می دهند.
بسته شدن مرزها مانع ورود مهاجران 
تازه وارد شده و این میتواند به شدت 
بازار بریتیــش کلمبیــا را که برای 
افزایش جمعیت خــود بر مهاجرین 
تکیه می کند ، تکان دهد. شرایط در 
تورنتو هم از نظر ورود مهاجران تازه 
وارد و دانشــجویان و کارگران موقت 
چنــدان تفاوتی نمی کنــد و میزان 
تقاضا برای خرید واحدهای جدید به 

مراتب کمتر خواهد بود.
اگــر در کنــار ایــن عوامــل ، بازار 
بی مشــتری واحدهای ایربی ان بی 
و ســردرگمی اکثر صاحبان واحدها 
در مــورد آینده اجــاره کوتاه مدت 
در شــهرهای بی توریســت را قرار 

دهیــم ، فروش واحدهای نوســاز با 
در نظر گرفتــن واحدهایی که قبال 
در بازار ایربــی ان بی بودند و بزودی 
در لیستینگ مشــاوران امالک قرار 
می گیرند، به مراتب سخت تر خواهد 

بود.
در چند ســال اخیر همیشه درمورد 
نقــش ســرمایه هــای خارجی در 
بــاال رفتن قیمت مســکن در کانادا 
مشاجراتی در رسانه ها بوده ولی باید 
دید آیا این بار سرمایه گذاران خارجی 
به نجات بازارمســکن کانادا می آیند 
یا اینکه خریداران چینی ، خاورمیانه 
ای و آمریکایی ترجیح می دهند فعال 
سرمایه هایشــان را در بازار مسکن 

iroonia.ca کانادا پارک نکنند؟

قانونمنعتخلیهدردورانکرونا،
صاحبخانهبریتیشکلمبیاییرا

اجارهنشینکرد!
ایرونیا- محدودیــت هایی که برای 
محافظت از مستاجرین و ممانعت از 
صدور حکم تخلیه برای آنها در دوران 
کرونا در بریتیش کلمبیا ایجاد شده ، 
این بار نتیجه عکس داد و صاحبخانه 

ای را اجاره نشین کرد!
کرک و گان یاردلی ســاکن شــهر 
کورتنی که خانه ای ویالیی داشتند 
االن چند ماهی است که در یک واحد 
آپارتمانی کوچک اجاره نشــین شده 
اند و مشخص نیست این دوران اجاره 

نشینی چه زمان تمام می شود.
این زوج سال گذشــته خانه شان را 
برای شــش ماه اجاره دادند تا هزینه 
ســفر به مکزیک را فراهم کنند. دو 
چــک اول مربوط به اجاره نقد شــد 
ولی چکهای دیگر برگشــت خوردند 
و وقتی آنها با مستاجر تماس گرفتند 
، به آنها گفته شــد که جساب شان 
بزودی پر می شود ولی این طور نشد. 
مستاجرین نه تنها اجاره را پرداخت 
نکردند بلکه ســر موعد هم از خانه 
بلند نشدند و زوج بدشانس در اواسط 
ماه مارچ حکم تخلیه خانه را دریافت 
کردند ولی همــان موقع قانون عدم 
تخلیه در دوران کرونا بخاطر مسائل 

بهداشتی و سالمت تصویب شد.
زوج صاحبخانه کــه بیش از ده هزار 

دالر از پول اجاره را از دست داده اند، 
حاال باید هزینه اجاره یک واحد را در 
شرایطی بپردازند که مستاجرین هم 
مدعی شده اند ســخت بدنبال پیدا 
کردن خانه و تخلیه محل هستند ولی 
بخاطر کووید ۱۹ خانه مناسب پیدا 

نکرده اند!!
یک صاحبخانه دیگر در ابتسفورد به 
گلوبال نیوز گفت مســتاجرین او از 
ماه دسامبر تا بحال کرایه نداده اند و 
بخاطر قوانین فعلی امکان تخلیه خانه 
هم برای او وجود ندارد. او تاکید کرد 
مســتاجرین حتی 5۰۰ دالر کمک 
دولت بریتیش کلمبیــا را هم تقاضا 
نکرده اند و او هم نمی تواند از جانب 
مســتاجرین به این کمک دسترسی 

پیدا کند.
در همین حال یکی از ســخنگویان 
دولــت بریتیش کلمبیــا اعالم کرد 
تمامی احکام تخلیه منازل استیجاری 
که تا قبل از ۳۰ مارچ صادر شــده ، 
همچنان معتبر است اما بدلیل شرایط 
اضطراری ناشــی از همه گیری کرونا 
قابــل اجرا نیســت و در صورت لغو 
شــرایط اضطراری احکام الزم االجرا 
خواهد بود و طی این مدت صاحبخانه 
ها باید به دنبال راه حلی مشترک با 

مستاجرین در این رابطه باشند.

تسهیلشرایطدریافتکمکهزینه
اضطراریبرایدانشجویانبینالمللی

ودارندگانویزایکار

مداد- به گزارش نشنال پست، ظاهرا دولت کانادا در بخشنامه ای به کارشناسان 
مسئول تائید ارائه کمک هزینه پاســخ اضطراری کانادا )CERB( به آنها اعالم 
کرده که دیگر الزامی برای دریافت تصویر مجوز معتبر اشتغال وجود ندارد و تائید 

شفاهی متقاضی در این زمینه کافی است.
 به این ترتیب، دانشجویان خارجی و افراد مقیم موقت در کانادا می توانند بدون 
نیاز به اثبات مجوز معتبر کار، از این کمک هزینه استفاده کنند. تا روز پنجشنبه، 
متقاضیان دریافت کمک هزینه ملزم به ارسال تصویر مجوز کار یا تحصیل و یا 
تائید درخواست برای تمدید مجوز منقضی شده خود بودند. اما این دستور جدید، 

دیگر این الزام را برطرف می سازد.
 به این ترتیب، همه کســانی که شماره بیمه اجتماعی آنها از سری ۹۰۰ است 
می توانند صرفا با تأیید شفاهی اینکه شغل خود را از دست داده اند  برای دریافت 

این کمک هزینه اقدام کنند.
گفتنی است این دستور، تردیدهایی را درباره کارایی این روند جدید ایجاد کرده 
و برخی کارشناسان، درستی آن را زیر سئوال برده اند. هنوز دولت هیچ جزئیاتی 

را به صورت رسمی در این زمینه اعالم نکرده است.
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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 

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

اکثربریتیشکلمبیاییهاهنوزنسبت
بهحضوردرسالنهایورزشیواستفادهاز

سیستمحملونقلعمومیتردیددارند
ایرونیا- با کاهش چشمگیر روند ابتال 
به کووید ۱۹ در هفتــه های اخیر ، 
فازبعدی بازگشایی اقتصادی در استان 
بریتیش کلمبیا آغاز شده و رستورانها 
، ســالنهای ورزشــی و آرایشگاه ها 
اجازه فعالیــت مجدد پیدا کردند. اما 
مشتریان این گونه سرویس ها هنوز 
در مورد استفاده مجدد از آنها تردید 
دارند. موسسه Research Co.  طی 
روزهای گذشته نظرسنجی از اهالی 
اســتان درباره حضــور در مکانهای 
عمومی و اســتفاده از سرویس های 

مختلف داشته است .
تقریبا نیمی از بریتیش کلمبیایی ها 
نسبت به حضور در سالنهای ورزشی 
و ادامه برنامه بدنسازی و فیتنس ابراز 
عالقه کــرده اند و فقــط 4۰ درصد 
برای حضور در کنسرت بدون اینکه 
واکســن کووید ۱۹ زده باشند ، ابراز 
آمادگی کرده ند. در مورد رستورانها و 
بارها البته میزان عالقمندی به مراتب 
بیشتر است . حدود 7۰ درصد عنوان 

کرده اند قبل از اینکه واکسنی برای 
کوویــد ۱۹ در دســترس قرار گیرد 
حتما به کافه و یا بار مورد عالقه شان 
ســر می زنند و همانطور که می شد 
حدس زد این ابراز تمایل در بین گروه 

سنی ۳5 تا 54 سال بیشتر است.
بــه گفته ماریو کانســه ســو مدیر 
Research Co.  ، این گروه ســنی 
بیش از همه از خانه نشینی و مراقبت 
از بچه ها خسته شده اند و به شدت 
به دنبال راهــی برای فرار از وضعیت 

موجود هستند.
ابراز تمایل برای استفاده از آرایشگاه 
ها و کتابخانه هم باالست ولی در مورد 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی هنوز 
تردیدهای جدی وجود دارد . از بین 
افراد نظرسنجی شده تنها 57 درصد 
نسبت به اســتفاده از اتوبوس و 55 
درصد نسبت به اســتفاده از اسکای 
ترین تمایل نشان دادند و باقی منتظر 
می مانند تا واکســن برای کووید ۱۹ 

iroonia.ca .بزنند

نگرانیگسترده
آیامهاجرانتازهواردبهکبکناگزیربهبازگشتبهکشورشانهستند؟

سوالی که این روزها ذهن بسیاری از 
مهاجران تازه وارد در استان کبک را 
به خود مشغول کرده این است که آیا 
بهتر نیست در شرایط کنونی که روند 
فعالیت های وزارت مهاجرت اســتان 
به شدت کند شده است، کانادا را ترک 

کنند و به کشورشان بازگردند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
تاخیرهای مکــرر ناشــی از بحران 
کووید۱۹ کــه در کارهــای وزارت 
مهاجرت کبک بــه وجود آمده، روند 
اخذ مجوز کار در این اســتان را برای 
مهاجران ســخت و پیچیــده کرده 
و برخــی از آن ها را بــا انتخاب های 

دشواری روبرو کرده است.
رمی ماســدئو و همسرش کریستل 
تــازه  مهاجــران  از جملــه  کاروال 
وارد به اســتان کبک هســتند که 
مشکالت ناشــی از بحران کرونا کل 
برنامه ریزی هــای آن ها را برای آینده 
زیر ســوال برده است. این زوج جوان 
فرانســوی که یک ســال پیش در 
شربروک مستقر شــدند، خیلی زود 

وارد بازار کار استان شدند.
رمی ماســدئو که خلبان هواپیمای 
بــرای  اســت،  سرنشــین  بــدون 
کارفرمایش شرکت پیکسل نورد حکم 
یک مروارید نایاب را داشت و درست 
به همین خاطر بود که پیکسل نورد 
به اســتقرار وی و همسرش در کبک 

کمک های شایانی کرد.
از آن جا که همه کارها و برنامه های 
زوج فرانسوی زنجیروار به راحتی انجام 
شده بود، گرفتن گواهی انتخاب کبک 
نیز به نظرشــان یک تشریفات ساده 
می آمد. مارس گذشته آن ها تقاضای 
گواهی انتخاب کبک را ارائه کردند تا 
با اســتفاده از آن بتوانند تا زمان اخذ 

اقامت دائمی به کار خود ادامه دهند.
کارولین مورن مشــاور مستقل امور 
مهاجرتی کانادا می گوید در شــرایط 
عادی روند اخذ گواهی انتخاب کبک 
به طور متوسط بیست روز کاری طول 

می کشد تا کامل شود.
اما با گذشــت پنجــاه روز این زوج 
فرانسوی هیچ خبری از روند پرونده 
شــان ندارند این در حالی است که 
در شرایط فعلی اجازه کار کردن هم 
ندارند. وزارت مهاجرت کبک با ارسال 
رایانامه ای اعالم کرده که مدت زمان 
رسیدگی به درخواســت ها به علت 
افزایش یافته  شــیوع ویروس کرونا 

است.
در رایانامــه وزارت مهاجــرت کبک 
آمده است: »به علت بحران بهداشتی 
کنونی و محدودیت ها و مشــکالت 
ناشی از آن )دورکاری، حضور محدود 
کارکنان در محــل کار و…(، مهلت 

رســیدگی به پرونده هــا چند هفته 
افزایش یافته است.«

این تصمیــم وزارت مهاجرت کبک 
رویای رمی و کریستل را در هاله ای از 
ابهام قرار داده است. این زوج فرانسوی 
اکنون دو راه بیشتر پیش روی خود 
نمی بیننــد: یــا این که به فرانســه 
بازگردند یا این که به عنوان گردشگر 
در کبک بمانند. اما مشکل این است 
که اگر در کبــک بمانند از امتیازات 

اجتماعی خود محروم هستند.
تصمیم گیری برای آن ها واقعا دشوار 
اســت چرا که کریســتل به تازگی 
متوجه شده که به ام اس مبتالست. 
او امیدوار بود که بتواند به سرعت روند 
درمــان خود را آغاز کند اما اکنون به 
مانع بزرگی برخورد کرده است چرا که 
در وضعیت اقامتی فعلی خود از بیمه 
درمان محروم اســت. انتظار در این 
شرایط برای آن ها طاقت فرسا، تحمل 

ناپذیر و به شدت نگران کننده است.
رمی و کریســتل تنها مهاجران تازه 
واردی نیستند که در استان کبک با 
چنین وضعیتی روبرو شده اند. آندرس 
فونتسیا سخنگوی حزب همبستگی 
کبک در امور مهاجرت می گوید ده ها 
مهاجر جدید حاضر در استان کبک 
بر ســر همین دوراهی قرار گرفته اند. 

بســیاری از آن ها از سه تا شش ماه 
پیش منتظر پاســخ وزارت مهاجرت 
هســتند اما هیچ پاســخی به آن ها 
داده نشــده اســت. آخرین امید این 
متقاضیان این است که الطاف وزارت 
مهاجرت کبک شامل حال آن ها شود.

کارولین مــورن اعالم کرد برای دفاع 
از رمی و کریستل در وزارت مهاجرت 
کبک تــالش خواهد کرد. وی تاکید 
کــرد به مســئوالن وزارت مهاجرت 
توضیــح خواهــم داد کــه این زوج 
فرانســوی به علت مشکالت ناشی از 
نتوانسته اند گواهی  بحران کووید۱۹ 
تجربه کبکی را اخذ کنند و اکنون از 
شما می خواهیم که با توجه به شرایط 
فعلی درخواست آن ها را بررسی کنید.

رمی امیدوار اســت کــه این راهبرد 
ثمربخش واقع شــود تا بتواند برای 
تحقق رویایش در کبک تالش کند. 
وی تاکید کرد: »ما امیدواریم افرادی 
در وزارت مهاجرت باشند که داستان 
ما را بشــنوند و شــرایط ما را درک 

کنند.«
وزارت مهاجرت کبک از زوج فرانسوی 
خواســته است صبر و حوصله داشته 
باشند. اما شرایط مالی آن ها و به ویژه 
وضعیت جسمانی کریستل به گونه ای 
است که نمی توانند خیلی صبر کنند.

چالشجدیبرخیازکاناداییها
دراستفادهازماسکبرایجلوگیریاز

ابتالبهویروسکووید-19

ایرانیان کانادا- ماســک صورت برای 
سالمتی برخی افراد خطرناک است و 

مشکل ایحاد می کند.
پس از توصیه به اســتفاده از ماسک 
صــورت در اماکــن عمومــی برای 
پیشگیری از شیوع بیشتر کووید-۱۹، 
مدیر ارشــد بهداشت عمومی کانادا، 
ترزا تم،  نســبت به قضاوت در مورد 
افرادی کــه نمی توانند از ماســک 

استفاده کنند هشدار داد.
مدیرعامل و نماینده مرکز آسم کانادا، 
ونســا فوران، نیز هشدار داد استفاده 
از ماســک می تواند خطر بروز حمله 
آســم را داشته باشد. او گفت ماسک 
به هرحال جلوی تنفس طبیعی را می 
گیرد و از افراد مبتال به آسم خواست 

که از ماسک استفاده نکنند.
فوران گفت استفاده از ماسک سبب 
می شــود هوای مورد تنفس گرم و 
مرطوب شود، که همین امر می تواند 

عامل بروز عالئم آسم باشد.
توصیه می شــود این افــراد فاصله 
اجتماعی را رعایت کنند و دست های 

خود را مرتب ضدعفونی کنند.
مرکز آســم کانادا اعالم کرد استفاده 
از ماسک برای کودکان و بزرگساالنی 
که دچار طیفی از اختالالت پردازش 
حســی، ماننــد المســه، بویایی و 
حساسیت بیش از حد سیستم عصبی 
هستند، می تواند اوضاع را برای آنان 

وخیم تر کند.
پدری که دو فرزند مبتال به اوتیســم 
دارد می گوید ماســفانه اســتفاده از 
ماسک برای کودکان مبتال به اوتیسم 
چالش برانگیز است. او پیشنهاد داد 
استفاده از طرح حیوانات مورد عالقه 
کودک، رنگ های شــاد و طرح های 
جذاب می تواند کودکان را به استفاده 

از ماسک تشویق کند.
افــراد ناشــنوا نیز با وجود ماســک 
نمی توانند لب خوانی کنند. همچنین 

ماسک جلوی صدا را میگیرد که این 
امر نیز برای افرادی که شنوایی خوبی 

ندارند دردسرساز می شود.
اینکه از افراد بخواهید ماسک خود را 
بردارند تا شــما متوجه صحبت آنان 
شوید، درست همانند این است که از 
آنان بخواهید خود را در معرض خطر 

ابتال قرار دهند.
 ،Rapid Response PPE شرکت
که در آالسکا واقع شده است، ماسک 
هایی با پوشش شفاف تولید می کند 
که به افراد کم شــنوا کمک می کند 
حاالت صورت و حرکت لب های فرد 

مقابل را ببینند.
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خامفروشی،پاشنهآشیلاقتصادکانادا
داد  نشان  کووید-۱۹  همه گیری 
که نه تنها خام فروشی و اتکای 
بیش از حد بــه زنجیره تامین 
جهانی می تواند اقتصاد کشور را 
با چالشی جدی روبرو کند، بلکه 
وقت آن رســیده که با اهمیت 
دادن به نــوآوری و نیز تکیه بر 
منطقه ای،  رقابتــی  مزیت های 
اقتصاد کشور را به سمت خلق 
ثروت مبتنی بــر نوآوری پیش 

ببریم.
کوویــد-۱۹  همه گیــری  مــداد- 
دردســرهای اقتصــادی و اجتماعی 
زیادی را برای کانادا به همراه داشته 
است. با این وجود، این پدیده موجب 
شــده برخی از کاســتی های جدی 
اقتصاد کشــور که سیاســت گزاران 
معموال بــه آن بی توجهی می کردند، 
خود را نشان دهد. مشکالت بنیادین 
مربوط به زنجیره تامین و نیز توسعه 
محصوالت دارای ارزش افزوده باال از 
جمله این موارد اســت. توجه جدی 
به رفع مشــکالت زنجیــره تامین و 
نیز اهمیت دهی بیشــتر به نوآوری 
برای ارزش آفرینی بیشــتر در قالب 
محصــوالت و خدمات نوین می تواند 
موتور اقتصادی کشــور را شــتابی 

دوچندان بخشد.
در این روزهای کرونایی شاهد کاهش 
ارزش مواد خام و نیز حجم معامالت 
آنها در بازارهای جهانی هستیم. این 
مســاله، زنگ خطری را برای صنایع 
مبتنی بر خام فروشی به صدا درآورده 
است. شــرکت های کانادایی فعال در 
زمینه تولید چوب، نفت و مواد کانی 
دیگر به راحتی نمی توانند محصوالت 

خود را به صورت خــام در بازارهای 
جهانی بفروشند.

به همین دلیل، شــاید بتوان نتیجه 
گرفت کــه وقت  آن رســیده که از 
ظرفیت موجود برای تولید محصوالت 
پیشرفته و پیچیده دارای ارزش افزوده 
باال اســتفاده کنیم. اتــکا به تولید و 
فروش مــواد خــام نمی تواند درآمد 
چندانی را در دوره همه گیری فراهم 
کند و از سوی دیگر، زنجیره جهانی 
تامین در چنین روزهایی نیز نمی تواند 
نیازمان به مواد مــورد نیاز را تامین 

کند.

خریدار فناوری، فروشنده مواد خام

شــاید انتظــار اینکــه یک کشــور 
توسعه یافته و عضو ســازمان جی8 
بخش زیادی از فناوری های خود را از 

کشورهای دیگر وارد کند و در عوض، 
حجم زیادی از محصــوالت فرآوری 
نشده را به صورت خام به کشورهای 
دیگر بفروشد، کمی عجیب باشد. با 
این وجود، کانادا مدت هاست چنین 

وضعیتی دارد!

وابستگی کانادا به برخی محصوالت 
نظیــر ماســک و ســایر تجهیزات 
محافظتی ویژه سالمت نشان می دهد 
که کشــورمان همچنان حتی برای 
محصــوالت دارای فنــاوری پائین، 
به چین یا کشــورهای دیگر وابسته 
است. این وابستگی در زنجیره تامین 
تاکنون دردســرهای زیادی به همراه 
داشته اســت. خالصه اینکه راهبرد 
کلی خام فروشی در اقتصاد، مساله ای 
است که باید هر چه زودتر مورد توجه 
قرار گیرد و تولید محصوالت با ارزش 

افزوده باال، جایگزین آن شود.
کانادا در مقایســه با سایر کشورهای 
عضو اتحادیــه همکاری  و توســعه 
اقتصادی، از وضعیت خوبی در زمینه 
تحقیق و توســعه )R&D( برخوردار 
نیست و هنوز نتوانسته جایگاه خوبی 

در میان سایر کشورهای رقیب بیابد.
کشــورهای عضــو ایــن اتحادیه به 
صورت میانگین 2/4 درصد از از تولید 
ناخالص ملی خود را صرف تحقیق و 
توسعه می کنند. البته این رقم برای 
برخی از رقبای جدی اقتصادی کانادا 
حتی به 5/۳ درصد هم می رسد. این 
در حالی اســت که بــرای نمونه در 
استان بریتیش کلمبیا به عنوان یکی 
از استان های پیشتاز از نظر اقتصادی و 
علمی، این رقم فقط ۱/4 درصد است.

دردسرهای تامین مالی نوآوری

آزمایشــگاه  )مدیــر  برزنیتــز  دن 
سیاست های نوآوری دانشگاه تورنتو( 
بر این باور است که نبود سیاست های 
کافی برای ایجاد شرکت های کوچک 
و متوسط و سپس کمک به آنها برای 
رشــد )به ویژه در مراحــل اولیه( از 
مهم ترین چالش های توسعه نوآوری 
در کشور اســت. او می گوید دریافت 
تسهیالت مالی برای کسب وکارهای 
کوچــک و متوســط بــرای عرضه 
محصوالت یــا فناوری نوین در کانادا 
بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. از 
سوی دیگر، فروش محصوالت نوآورانه 
در کانادا نیز به خاطر محدودیت های 
مالی از یک ســو و مقررات متفاوت 
در اســتان های مختلف سبب شده 
بسیاری از شــرکت های کانادایی، از 
خیــر فروش نوآوری خــود در کانادا 
بگذرنــد و در عوض، آن را یک جا به 

ایاالت متحده بفروشند.
آقای برزنیتز پیشــنهاد می کند که 

دولــت به جــای دادن تســهیالت 
گسترده به شــتاب دهنده ها و مراکز 
رشــد فناوری که طیف گسترد ه ای 
از فعالیت ها را پوشــش می دهند، به 
صورت مستقیم به ارائه تسهیالت و 
کمک مالی به کارآفرینان و شرکت ها 

بپردازد.

نیروهای متخصص و مزیت های خاص 
منطقه ای

یکی از نقــاط قوت کانادا، نیروی کار 
متخصــص در آن اســت. وضعیت 
کنونی کانادا از این نظر، به مراتب بهتر 
از سال های پیش است. شرکت های 
چندملیتی متعددی نظیر فیسبوک 
و گوگل از این فرصت در کانادا بهره 
می برند. با این وجود، هنوز بسترهای 
الزم بــرای بهره گیری شــرکت های 
کوچــک و متوســط کانادایی از این 
نیروی انســانی متخصص به خوبی 

فراهم نشده است.
مناطق روستایی در کانادا، وضعیتی 
به مراتب بدتر دارند. بســیاری از این 
مناطق حتی به اینترنت پرســرعت 
هم دسترســی ندارند که همین امر 
سبب می شود پتانســیل موجود در 
این مناطق نیز نتواند به خوبی مورد 

استفاده قرار گیرد.
بسیاری از منابع خام استخراج شده در 
کانادا در مناطق روستایی یا اطراف آن 
صورت می گیرد. اما این مناطق هنوز 
نتوانســته اند از توسعه الزم برخوردار 
شده و به خدمات مختلف مشابه آنچه 
در مناطق روستایی برخی کشورهای 
توســعه یافته دیگر در دسترس است 

دست یابند.
هر یــک از این مناطــق دارای یک 
سری مزیت ها هســتند که می توان 
از همین مزیت هــا برای خلق ثروت 
اســتفاده کرد. بــرای نمونه، مناطق 
شمالی ســوئد به خاطر دمای پائین 
و دسترسی به منابع برق آبی، میزبان 
سرورهای شرکت فیسبوک در اروپا 
شده اند. برخی مناطق زیادی در کبک 
یا بریتیش کلمبیــا نیز از این مزیت 
بهره مندند، اما هنوز نتوانسته اند از آن 

به خوبی استفاده کنند!

همه گیری کووید-۱۹ نشــان داد که 
نه تنها خام فروشــی و اتکای بیش از 
حد به زنجیره تامین جهانی می تواند 
اقتصاد کشــور را با چالشــی جدی 
روبرو کند، بلکه وقت آن رســیده که 
با اهمیت دادن به نوآوری و نیز تکیه 
بر مزیت های رقابتی منطقه ای، اقتصاد 
کشور را به سمت خلق ثروت مبتنی 
بر نوآوری پیش ببریم. البته این کار 

اصال ساده نیست!
برگرفته از گلوبال نیوز

بانکمرکزیکاناداازفروشگاهها
خواستارپذیرشپولنقدشد

بانــک مرکزی کانادا از فروشــگاه ها 
خواســتار پذیرش پول نقد شــد – 
حتی قبل از شیوع کووید۱۹ مصرف 
کنندگان بطور فزاینده ای از کردیت و 
دبیت کارت برای خریدهای اینترنتی 
و خرید با تلفنهای هوشمند استفاده 

می کردند.
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، اما 
اکنــون برخی فروشــگاه ها با هدف 
کاهش شــیوع کرونا تمایــل دارند 

پرداختهایشان بدون تماس باشد.
این امر باعث شــده اســت تا بانک 
مرکــزی کانادا از این روند اســتفاده 
کرده و راهنمایی هــای الزم را برای 
پرداخت پول نقد صــادر کند که به 
گفته آنها خطری بیشتر از دست زدن 

به دستگیره ها و نرده ها ندارد.
بانک مرکــزی کانادا نیز با انتشــار 
بیانیه ای در این رابطه گفت: ما بشدت 
از خرده فروشــی هایی که در تامین 
کاالهای مورد نیاز مــردم همچنان 
پول نقد دریافــت می کنند حمایت 
می کنیم. بانک مرکزی کانادا همچنین 
افزود: امتناع از خرید با پرداخت پول 
نقد برای کسانیکه خرید کمی دارند 
موجب ایجاد فشاری ناخواسته بر این 

افراد می شود.
انجمن  رئیس  مایتین«،  »اســتیون 
کانادایــی حمل و نقــل  ایمنی، نیز 
گفت: چندین خرده فروشــی مانند 
فروشگاههای مواد غذایی و داروخانه ها 
در سراسر کانادا دیگر بطور کل پول 
نقد دریافت نمی کنند. مایتین افزود: 
تاکنون چندین مطالعه صورت گرفته 
که نشان می دهد استفاده از پول نقد 
بیشتر از کارتهای اعتباری و دبیت در 

شیوع ویروس تاثیر ندارد.
وی با اشــاره به مواردی که خودش 
شــاهد افرادی بوده که برای خرید با 
پول نقد دچار مشــکل شده اند بیان 
کرد: ما از خرده فروشی ها می خواهیم 
که همچنان از مردم پول نقد بپذیرند 
و برای افــرادی که به کارت اعتباری 

دسترسی ندارند تبعیض قائل شوند.
این درحالی است که به گفته یکی از 
کارشناسان، برخی از خانواده های کم 
درآمد و متوسط کارت بانکی ندارند و 

باید فقط نقد خرید کنند.
این کارشــناس افــزود: در مجموع 
۳ درصد کانادایی هــا دارای کارت و 
حساب بانکی نیستند و فقط باید نقد 

خرید کنند.

رونماییشرکتهواپیماییایرکاناداازبرنامهجدیدتابستانی
کانادا- شــرکت هواپیمایی  ایرانیان 
ایــر کانادا نزدیک به ۱۰۰ مســیر را 
به مقاصد مختلف در سراسر کشور، 
ایاالت متحــده و سراســر جهان با 
برنامه ای متراکم برای تابستان سال 
2۰2۰ ارائه داده، و به منظور اطمینان 
از راحتی مســافران بــه هنگام رزرو 
ســفرهای آینده با توجه به اپیدمی 
جهانی فعلی، این شرکت هواپیمایی 
 Air Canada ClearCare+ برنامه
biosecurity  را ایجاد و گزینه های 
جدیدی نیز برای لغو سفر فراهم نموده 
اســت که انعطاف پذیری بیشتری را 
در صورت نیاز به تغییر برنامه به هر 
دلیلی برای مسافرین فراهم می سازد.

در حــال حاضر با توجــه به اپیدمی 
کرونا ویروس، این شرکت هواپیمایی 
موظف بوده برنامه فروش خود را برای 
تابســتان 2۰2۰ تغییر دهد، که به 
عنوان بخشی از این تغییرات، به جای 
22۰ مقصد، ۹7 مقصد مورد نیاز را در 

سال 2۰۱۹ ارائه خواهد داد.
برای مقاصد داخل کانادا، این برنامه از 
۳4 مسیر در ماه مه به 58 مسیر در 
مــاه ژوئن افزایش یافته و مکان های 
بیشــتری نیز در اوت و سپتامبر ارائه 

خواهند شد.
عالوه بر ایــن، برنامه هایی نیز برای 
بازگشایی ســفرها به ایاالت متحده، 
کارائیــب، آمریکای جنوبــی، اروپا و 
اقیانــوس آرام در اواخر ماه ژوئیه در 

نظر گرفته است.
همچنین بنا بر سیاست های موجود 
در سفرهای هوایی به ایاالت متحده، 
این شــرکت مســیرهای هوایی به 
ایــاالت متحــده را در تاریخ 22 ماه 

مــه بازگشــایی خواهد نمــود، که 
شــش مقصد آن از جمله نیویورک 
- الگوردیا، واشــنگتن - دالس، لس 
آنجلس، سان فرانسیسکو، بوستون و 
شــیکاگو تا 25 ماه مه انجام خواهند 

شد.
همچنین، برنامه های مقدماتی نیز به 
منظور اجرای بیشتر پروازها به ایاالت 
متحده از 22 ژوئن به شــرط تأیید 
مقامات بهداشــتی و دولتی و وجود 

تقاضا، انجام خواهد شد.
از منظر بین المللی، شرکت ایر کانادا 
پروازهای خود را از مکان های اصلی 
تا »مقصدهــای مهم جهانی« در ماه 
ژوئن، که شــامل پروازهایی از تورنتو 
به فرانکفــورت، لندن، زوریخ، توکیو، 
و تلویــف بــوده، ادامه خواهــد داد، 
که شــامل پروازهایی از مونترال به 
فرانکفورت، لندن، پاریس و بروکسل 
و پروازهایی از ونکوور به لندن، هنگ 

کنگ، توکیو و سئول نیز می باشد.
خدمات به مقاصد بین المللی نیز از 
ماه ژوئن و اوایل ماه ژوئیه آغاز خواهد 
گشت، که شامل پرواز از مونترال به 
آتن، رم و ژنــو، و پروازهای تورنتو به 
مونیخ، لیسبون، آمســتردام و آتن و 
پروازهایی از کلگری به فرانکفورت می 
باشــد. همچنین، در صورت دریافت 
مجوز دولتی، پروازهایی نیز از ونکوور 

به شانگهای انجام خواهد شد.
به منظور ارتقاء بیشتر سیاست های 
انعطاف پذیر، دو سیستم جدید توسط 
شرکت ایر کانادا اجرا خواهد گشت که 
در صورت تغییر برنامه مسافرین در 
لحظه آخر، درگیری ذهنی مسافران 

را کاهش می دهد.

تحت »سیاست حسن نیت« اصالح 
شده خطوط هوایی، رزروهای جدید 
به تاریــخ ۳۰ ژوئن بــدون تحمیل 
هیچ گونه هزینه ای برای سفرهایی 
که تاریخ اصلی آنــان بین ۱ مارس 
تــا ۳۰ ژوئن بوده، قابل تغییر بوده، و 
هزینه پروازهای لغو شده این شرکت 
بنا بر اپیدمی موجود نیز، با در دست 
داشتن بلیط های قابل استرداد برای 
مسافرین قابل بازپرداخت خواهد بود، 
که البته از ابتدای ژانویه سال 2۰2۰ 
تاکنون، این شرکت حدود ۱ میلیارد 
بازپرداخت  به مســافرین خود  دالر 

نموده است.
عالوه بر تمام سیاست های موجود، 
این شرکت هواپیمایی همچنین گزینه 
مســافرتی«  »واچرهای  نظیر  هایی 
بدون تاریخ انقضایی که به طور کامل 
قابــل انتقال بوده، یا افــزودن امتیاز 
۶5 درصدی مــازاد بر روی رزروهای 
Aeroplan Miles مسافرین، نیز ارائه 
داده که تمام مســافرین دارای بلیط 
قابل بازپرداخت و غیرقابل بازپرداخت، 
می توانند یکی از ایــن دو گزینه را 

انتخاب نمایند.

برای تغییراتی که به صورت داوطلبانه 
ایجاد گشته نیز، مسافرین با در دست 
داشــتن بلیط قابل بازپرداخت خود، 
قادر به دریافت بازپرداخت یا استفاده 
از یکــی از دو گزینه مذکور خواهند 

بود.
مســافرینی که بلیط آنان غیر قابل 
بازپرداخــت بــوده نیــز در صورت 
تغییر داوطلبانه ســفر خود که تاریخ 
آن مربوط بــه تاریخی بین ۱ مارس 
2۰2۰ تــا ۳۰ ژوئن 2۰2۱ بوده، می 
تواننــد یکی از دو گزینــه مذکور را 

انتخاب کنند.
در نهایت، »سیاست حسن نیت«به 
روز شــده و گزینــه های لغو ســفر 
انتخابی برای مســافرینی که برنامه 
ســفر آنان مربوط به بــازه زمانی ۱ 
مارس 2۰2۰ تا ۳۰ ژوئن 2۰2۱ بوده، 
برگشــت پذیر خواهد بود، بدان معنا 
که مسافرینی که سفر آنان به دالیل 
مربوط بــه اپیدمی کرونا ویروس لغو 
گشــته، می توانند از تاریخ ۱5 ژوئن 
بنا بر هزینه بلیط خود از طریق وب 
ســایت ایر کانادا، یکی از گزینه های 

مناسب را انتخاب نمایند.
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

مالیات اشخاص و شرکت ها
مشاوره در امور مالی، حقوق و دستمزد

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

North Vancouver office:
 #110 - 1000 Roosevelt Cres., North Vancouver

Tel: 604-990-6668    Fax: 604-990-6826

Tri-City office:
 #241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
Tel: 604-945-6664    Fax: 604-945-6606

Email: pbsaccounting@shawcable.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

برخیبیزینسهاپسازبازگشایی،
هزینهویژهکووید19را
ازمشتریانطلبمیکنند

ایرونیا- در حالیکه بیزینس ها اولین 
روزها در دوره بازگشــایی اقتصادی 
را پشــت سر می گذارند، کانادایی ها 
باید در کنار مالیات فدرال و اســتانی 
، به مشاهده ردیف جدیدی در قبض 
های دریافتی شان عادت کنند: هزینه 
کووید۱۹ !بدون شــک بیشتر خرده 
فروشان از همه گیری ویروس کرونا 
و تعطیلی اجبــاری پس از آن ضربه 
خورده اند و رعایت فاصله اجتماعی 
به کسب و کار آنها در دوره بازگشایی 
لطمه خواهد زد و به مراتب مشتری 

کمتری خواهند داشت.
آمارمنتشر شده نشان می دهد خرده 
فروشــان بیشــترین میزان کاهش 
فروش و ارائه خدمات را در ماه مارس 
پشت سر گذاشــتند و حاال نگاه آنها 
برای جبران بخشــی از ضرر هنگفت 
ناخواســته به مشــتریان است تا به 
کمک آنها بتوانند مدت بیشتری دوام 
بیاورند. اما انتشار یک قبض در رسانه 
های اجتماعی با واکنشــهای ضد و 

نقیض زیادی مواجه شد
این قبض نشان می داد که مشتری 
باید در کنار پرداخــت 4۳.58 دالر 
هزینــه رســتوران ، 2.۱۹ دالر هم 

بابت هزینه کووید ۱۹ پرداخت کند. 
جاناتان آلوارد از فدراسیون کانادایی 
بیزینس مستقل وجود چنین ردیف 
تازه ای در قبض ها را تایید می کند 
و می گویــد :» اگر هزینه تجهیزات 
بهداشــتی جدید را برای کارکنان و 
پروتکل هایی که باید رعایت کنند را 
در نظر بگیریم، دریافت چنین هزینه 
ای از مشتری کار درستی است . آنها 
این کار را انجام می دهند چون ناچار 

هستند و راه دیگری ندارند .
جوان رامپل مدیر یک آرایشــگاه در 
وینیپگ هم این موضوع را تایید می 
کند . او اشــاره می کند قبل از همه 
گیری کرونا ۱2 آرایشگر در این سالن 
روزانه ۱۰ مشتری در روز داشتند ولی 
حاال بخاطر کرونا او ناچار است تنها از 
5 آرایشگر در هر روز استفاده کند و 
هر کــدام از آنها هم می توانند نهایتا 
4 و یا 5 مشــتری داشته باشند و در 
کنار آن باید هزینه ماسک و سنتایزر 
و دیگر محصوالت بهداشتی را هم به 
آن اضافه کرد. به این خاطر او 2 دالر 
از هر مشــتری بخاطر شرایط جدید 
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بیشازسهمیلیونکانادایی
معتقدندتاآخرعمرمستاجرباقیخواهندماند

ایرونیا- با رسیدن اجاره بها واحدهای 
یک خوابه بــه 22۰۰ و دو خوابه به 
۳۰۰۰ دالر در تورنتــو ، بســیاری از 
کانادایی ها در شــهرهای پرجمعیت 
رویای خانه دار شدن را فراموش کرده 
اند و معتقدند هرگز در طول زندگی 

شان صاحبخانه نمی شوند.
در تاره ترین نظرسنجی صورت گرفته 
از سوی شرکت جنریشن رنت ، یک 
دهم کانادایــی ها بــاور دارند برای 
همیشه مســتاجر می مانند. از بین 
کسانی که فعال صاحبخانه نیستند ، 
27 درصد باور دارند تا ده سال دیگر 
امــکان خرید خانه پیدا می کنند . از 
بین آنها ۱4 درصد بازه زمانی یک تا 
پنج ســال را انتخاب کرده اند و ۱۳ 

درصد دیگر بین شش تا ده سال .
ایــن نظرســنجی قبــل از تعطیلی 
اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا انجام شــده و احتماال با چشم 
انداز ارزان تر شــدن مسکن در سال 
جاری و ســال بعد ، امیدواری برای 

خانه دار شدن افزایش یافته است .
بسیاری از ســرمایه گذاران با خرید 
واحدهــای متعــدد در بازارهای داغ 
ونکوور و تورنتو به امید باال رفتن دائم 
قیمت و ســودآوری از این واحدها ، 
برخی را خالی گذاشته و برخی دیگر 
را در سرویس ایر بی اند بی قرار داده 
بودند تا با اجاره موقت کسب درآمد 
کنند. ولی بــا بحران اقتصادی پیش 
آمده و چشــم انداز کاهش قیمتها و 

نبود مستاجران موقت برای واحدها 
، احتمــال کاهش قیمتهــا و فروش 
اجباری برخــی از این واحدها وجود 

دارد.
در این نظرسنجی همچنین مشخص 
شــده زنان بیشــتر از مــردان برای 
همیشه مســتاجر می مانند ولی در 
مقابل 45 درصد از زنان نظرســنجی 
شــده صاحبخانه بودنددر حالی که 
کمتر از 4۰ درصــد از مردان مالک 

سرپناهی بودند.
در بین گروه های ســنی امید گروه 
ســنی ۱8 تا 24 برای خانه دار شدن 
در آینده از سایرین بیشتر است و 8۱ 
درصد امیدوارند خانه ای در سالهای 
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جاستینترودوبدنبالتصویب1۰روزمرخصیاستعالجیبرایکارگران

جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا، 
اعــالم کرد دولت او قصــد دارد طی 
مذاکراتی با اســتانها داشــته برای 
هــر کارگر ســالی ۱۰ روز مرخصی 

استعالجی تصویب شود.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، این 
بیانیه پس از آنکه روز دوشنبه حزب 
نئودمکرات در رابطه با مرخصی تمام 
بیماران کانادایــی صحبت کرده بود 

اعالم شد.
ترودو با اشاره به صحبتهای جاگمیت 
سینگ، در روز یکشنبه گفت: کشور 
برای برون رفت از این بحران بیش از 
همیشه نیاز به کارگر دارد. هیچکس 
مجبور نیســت بین یکروز مرخصی 
اســتعالجی و امکان پرداخت قبضها 

یکی را برگزیند.
سینگ نیز با خرسندی از این پیروزی 
گفت کــه کمیته هــای پارلمانی او 

همچنان به به دولت فشــار می آورند 
تا مطمئن شــوند این کار به نتیجه 
می رسد و کارگران می توانند مرخصی 

استعالجی بگیرند.
تــرودو گفت که او بــدون تاخیر در 
این رابطه با نخست وزیران استان ها 
صحبت کرده و راهی برای اطمینان از 
ورود کانادا به فاز بهبود برای بیمارانی 

که باید بدون جریمه در خانه بمانند 
پیدا خواهند کرد.

وی تاکیــد کــرد که دولــت فدرال 
حمایت هایی را نیز بــرای مرخصی 
طوالنی بیماران درنظر خواهد گرفت.

نخســت وزیر بــا بیــان اینکه جان 
هورگان، نخست وزیر بریتیش کلمبیا، 
چند هفته پیــش برای اولین بار این 

موضوع را مطرح کرد ادامه داد: نگرانی 
نخست وزیر هورگان در رابطه تداخل 
بیماری آنفلونزای فصلی با کووید۱۹ 
که عالئمی مشــابه دارند و تاثیرات 
اقتصادی ماندن در خانه برای کارگران 

کامال درست بود.
نخست وزیر گفت که موافق است هر 
کسی بیمار شد بتواند سرکار نرود و 

خطر بروز موج دوم کاهش یابد.
به گفته ترودو، دولت فدرال درصدد 
است با همکاری اســتان ها اقدامات 
مشترک دیگری مانند توسیه حساب 
اجاره اماکن تجاری را نیز با همکاری 

استان ها از امروز آغاز کند.
این طرح به صاحبان امالک تجاری 
کمک می کند تــا بتوانند از وامهای 

بالعوض دولتی استفاده کنند.
نخســت وزیر کانادا تاکیــد کرد که 
صاحبخانه هــای واجــد شــرایط با 
حداکثــر۱۰ مســتاجر در آتالنتیک 
کانادا، بریتیش کلمبیا، آلبرتا و کبک 

می توانند از این امتیاز استفاده کنند.
همزمان با نشست خبری روز دوشنبه 
ترودو، تعــداد کمی از نمایندگان در 
رابطه بــا چگونگی برگــزاری ادامه 
جلســات در رابطه با شیوع بیماری 

جلسه داشتند.
نمایندگان لیبرال پیشــنهاد داده اند 
که مجلس هفتــه ای 4 روز یعنی از 
دوشنبه تا پنجشنبه با روشی ترکیبی 
)حضوری و مجازی( جلســه داشته 

باشند.
این جلســات به نماینــدگان اجازه 
می دهــد تا بیش از پیــش اقدامات 
دولت را در رابطه با مبارزه با کووید۱۹ 

بیش از پیش زیر سوال ببرند.
بنابر این پیشنهاد نمایندگان مجلس 
امسال تابســتان تعطیالت ندارند و 
جلسات مجلس در طول تابستان نیز 

برگزار می شود.
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طی نســل های متمادی گفته شده 
هیوالیی افسانه ای در اعماق دریاچه 
اوکاناگان زندگی می کنــد. اما حاال 
نظریاتی جدید در رابطه با پرآوازه ترین 
مار ایالت بریتیــش کلمبیا در کانادا 

قوت گرفته است.
تازه به شــهر کلونا واقــع در جنوب 
ایالت بریتیــش کلمبیا که به خاطر 
کارخانه های شراب سازی، ورزش های 
آبی و مسیرهای پیاده روی اش معروف 
اســت نقل مکان کرده بــودم که در 
خبرها شــنیدم هیوالیی آنجا دیده 

شده است.
دو برادر متوجه حرکت موج دار چیزی 
در وســط آب های دریاچه اوکاناگان 
شده بودند؛ دریاچه ای به طول ۱۳5 
کیلومتر که در مســیری منحنی در 
طول دره  اوکاناگان کشــیده شده و 
شکلی شــبیه به مار دارد. آب مثل 
این که قایقــی از روی آن عبور کرده 
باشد، تکان می خورده اما قایقی آنجا 
نبوده اســت. این دو بــرادر مطمئن 

بودند اوگوپوگو را دیده اند.
فرقی نمی کند چنــد وقت در کلونا 
اقامت داشته باشــید، در هر صورت 
حتما در مورد موجود مرموز دریاچه 
خواهید شــنید. اوگوپوگو برای این 
شــهر حکم نســی برای الخ نس را 
دارد: موجودی ناشــناخته که طبق 
باور عمــوم در اعماق دریاچه زندگی 
می کند و فقط گهگاهی به سطح آب 

می آید تا افسانه اش را زنده نگه  دارد.
اوگوپوگو را شــبیه ماری غول پیکر با 
پوستی سبز یا سیاه توصیف کرده اند 
که سر اسب، مار یا گوسفند دارد. در 
آثار نقاشی  هم مثل اژدهایی دریایی 
به تصویر کشــیده شده که دور خود 
حلقه زده است، شبیه به نشانه ای که 
در نقشه های قدیمی دریانوردی برای 
مشخص کردن مکان هیوالها استفاده 
می شد. اما اوگوپوگو در کلونا بیشتر 
شبیه شخصیت  های مهربان کارتونی 
اســت که یا در قالب مجســمه  ای 4 
متری به رنگ ســبز و کرم در کنار 
ساحل به بازدیدکنندگان خوش آمد 
می گوید، یا نماد عروســکی باشگاه 
هاکی روی یخ شــهر اســت و یا به 
شکل اسباب بازی  های نرم و مخمل در 
فروخته می شود.  فروشی  ها  سوغاتی 
اما شکل و شمایل واقعی این هیوال- 
و حتی موجودیت آن - درست مثل 
اســمش که از هــر دو طرف به یک 
شــکل خوانده می شود، چیزی است 
که کسی نمی تواند از آن سر در بیاورد.
جنــون اوگوپوگــو در دهــه ۱۹8۰ 
میــالدی به اوج خود رســید، وقتی 
اتحادیه گردشــگری منطقــه برای 
اثبات وجود این هیوال جایزه ای یک 
میلیون دالری تعیین کرد. در همین 
راستا سازمان صلح سبز، اوگوپوگو را 

گونه ای در معرض خطر معرفی کرد 
و از مردم خواســت فقط از آن فیلم 
بگیرند و خــودش را به دام نیندازند. 
تلویزیونی  برنامه هــای  برخی  حتی 
آمریکا در آن دوره هم گزارش هایی در 
رابطه با هیوالی مرموز دره اوکاناگان 

پخش کردند.
اما من تازه بعد از شرکت در کنفرانس 
بین المللی گردشگری بومی که سال 
گذشــته در کلونا برگزار شد متوجه 
شدم یکی از نمادهای فرهنگ عامه 
در کانادا - موجــودی که ۱۶ درصد 
از مــردم ایالت بریتیــش کلمبیا به 
وجودش اعتقــاد دارند- نتیجه یک 
سوءتفاهم میان بومیان دره اوکاناگان 
و اولین ســاکنان اروپایی کانادا بوده 

است.
پت رافائل، یکی از اعضاء »وست بنک 
فرست نیشن«، گروه بومی اوکاناگان و 
راهنمای ما در دیدار از سرزمین های 
آبا و اجدادی بومیان منطقه در حاشیه 
دریاچه گفت: »اوگوپوگو هیوال نیست، 
روح دریاچه است که از سرتاسر دره 
حفاظت می کند.« او گفت بســیاری 
از مردم کانادا این موجود را به اســم 
اوگوپوگو می شناســند امــا بومیان 
منطقه آن را "n x̌̓ax̌aitkʷ" )ان-ها-
ها-ایت-کــو( می نامند که به معنای 

»روح مقدس دریاچه« است.
پیش از این که تاجران خز در ســال 
۱8۰۹ از اروپــا به ایــن دره بیایند، 
دســت کم ۱2 هزار سال از سکونت 
بومیــان اوکانــاگان در این منطقه 
می گذشــت. آن ها سیستم قضایی، 
قوانین و باورهای خودشان را داشتند. 
در فرهنگ این قوم آب جایگاهی مهم 
داشت و »روح مقدس دریاچه« نماد 
آن به حساب می آمد. این روح عالوه 
بر شکل معنوی، یک شکل مادی قابل 
لمس هم داشت که خود دریاچه بود. 
البته گاهی اوقات هم خود را از درون 

آب های دریاچه نمایان می کرد.
کورالی میلر، معاون رییس موزه میراث 
سنچویپز واقع در کلونای غربی گفت: 
»در قصه های ما روح دریاچه در واقع 
رنگی بســیار تیره دارد، سرش شبیه 
اسب اســت و شاخ هایش مثل گوزن 
هستند. مبلغان مذهبی روح دریاچه 
را دیدند و عادت همیشگی این بود که 
به باورهای معنوی ما جلوه ای شیطانی 

داده شود.«
بومیان اوکاناگان به شکلی نمادین به 
روح دریاچه غــذا می دادند؛ گیاهانی 
مثل تنباکو و مریم گلی. گاهی اوقات 
هم به عنوان قدردانــی برای تامین 
آب و خوراک شــان به دریاچه ماهی 
سالمون کوکانی پیشکش می کردند. 
میلــر گفــت: »فکر می کنم منشــا 
مهاجرین  بوده.  همین جا  سوء تفاهم 
دیدند ما در آب دریاچه گوشت پرتاب 

می کنیم.«
مهاجران اولیه خیلی زود شــروع به 
گفتن داستان هایی درباره مار دریاچه 
اوکاناگان کردند که برای خشنودی اش 
باید حیوان زنده قربانی می کردی تا 
بتوانی با خیال راحت از رودخانه عبور 
کنی. با قوت گرفتن ایده وجود ماری 
خونخوار در دریاچه، اوضاع به تدریج 
از کنترل خارج شد. مهاجران از ترس 
حمله این هیوال شروع به گشت زنی 

در اطراف دریاچه با اسلحه کردند.
امــا در اواخر دهــه ۱۹2۰ و احتماال 
به این دلیل که هیچ انســانی توسط 
هیوال شکار نشد، نگرانی ها آرام گرفت. 
مقامات گردشگری نام اوگوپوگو که در 
یک ترانه عامیانه انگلیسی آمده بود را 
رویش گذاشتند و به این ترتیب غول 
دریاچه از روحی پرآوازه به موجودی 
کارتونی تبدیل شد که گردشگران را 

به خود جذب می کرد.
به سختی می توان فهمید چند نفر به 
امید دیدن هیوالی افسانه ای دریاچه 
طی صد ســال گذشته به کلونا سفر 
کرده اند، اما با گذشت زمان اوگوپوگو 
نام این شهر را در کانادا بر سر زبان ها 
انداخــت. این موجود ســال ها نماد 
کارناوال های خیابانی کلونا هم در خود 
شهر و هم در رویدادهای بزرگ تر در 
منطقه شمال غربی پسیفیک و استان 
آلبرتا بــود. اداره گردشــگری دیگر 
برای اوگوپوگــو به طور جدی تبلیغ 
نمی کند، اما این هیوال هنوز هم مثل 

همیشه بین مردم محبوب است.
اما سوء استفاده از روح مقدس دریاچه 
و تبدیل کردن آن به کاالیی تجاری 
موضوعی حساس به حساب می آید. 
برای میلر که عضو گروه سرخپوستان 
بومی وست بنک است، اگوپوگو و روح 
مقدس دو موجودیت متفاوت دارند 
که نباید با هم تلفیق شــوند. یکی از 
اهداف عمده موزه آگاهی رســانی در 
رابطه با بومیان منطقه و اهمیت روح 
مقدس در محافظت از دریاچه است. 
این بخشــی از روندی اســت که او 
نامش را »برنامه زدایی« ، پرسش گری 
یا ساختار شــکنی در رابطه با دیدگاه 
اســتعماری بــر تاریــخ و فرهنگ 
سرخپوســتان منطقه می گذارد. این 
همچنین گامی مهم به سوی ایجاد و 
حفظ روابط محترمانه میان بومیان و 

غیر بومیان کانادایی است.
در مرکز کلونا، موزه میراث اوکاناگان 
با گروه سرخپوستان بومی وست بنک 
برای دادن اطالعات کامل تر در رابطه 
با تاریخ منطقه همکاری می کند. این 
موزه ســال 2۰۱۹ گالری خود را به 
طور کامل تغییر داد تا به جای تمرکز 
صرف روی سبک زندگی سرخپوستان 
منطقه پیش از اســتعمار، آن ها را به 
عنــوان فرهنگی زنــده معرفی کند. 

به گفته لینــدا دیگبی، مدیر اجرایی 
این مــوزه، دانش و دیــدگاه بومیان 
اوکاناگان حــاال در همه دوره های به 
نمایش درآمده  در موزه، تنیده شده 
و نمایشــگاه مربوط به اوگوپوگو هم 
توضیح می دهد چگونه درک نادرست 
روح مقدس دریاچه از سوی مهاجران 
به رونق گردشگری در منطقه منجر 

شد.
دیگبــی می گویــد: »اوگوپوگو برای 
مهاجران موجــودی واقعی بود. آن ها 
به طور قطــع آنچه از بومیان منطقه 
شنیدند را اشتباه تفسیر کردند و برای 
این که از خودشان داستان بسازند و 
از آن ســود ببرند تردیدی به دلشان 
راه ندادنــد. حتی به ذهن شــان هم 
نمی رسید که دارند چه کار می کنند.«

با گذشــت زمان حجم داستان های 
مهاجران بیشــتر شــد و آن ها حتی 
موجودی عجیب را هــم در دریاچه 

می دیدند.
در تالش برای شناخت روح مقدس 
دریاچــه، با مردمی برخورد کردم که 
به خاطر آنچــه در دریاچه اوکاناگان 
دیده بودنــد، واقعا به وجود اوگوپوگو 
اعتقــاد داشــتند. آن هــا البته تنها 
نیســتند: آرشیوهای موزه پر است از 
بریده روزنامه  هایــی در مورد رویت 
این موجــود در ده هــای مختلف و 
همین طور گزارش هایــی که ازتاثیر 

مثبت آن بر درآمد شهر نوشته اند.
رابرت یانگ، اســتاد علــوم زمین در 
دانشگاه بریتیش کلمبیا در اوکاناگان 
می گوید:  »اوگوپوگو تاثیری فوق العاده 
بر گردشگری دارد و به آن رنگ و بو 
و جلوه و جذابیت خاصی می بخشد.«

ز نظــر یانــگ اوگوپوگــو توجیــه 
زیست شــناختی نــدارد بلکــه بــا 
فرایندهــای مربوط بــه علوم زمین، 
از جمله چگونگــی حرکت آب روی 
سطح آن قابل توضیح است. به گفته 
او الیه بندی حرارتی آب دریاچه یعنی 
قرار گرفتن الیه  متراکم تر در زیر الیه  
سبک تر ممکن است باعث ایجاد موج 
شــود و این اتفاقی است که اغلب در 
بهار و پاییز می افتد. یانگ این پدیده را 

»موج اگوپوگو« می نامد.
این نظریه توضیحی قابل قبول تر در 
مــورد آنچه ممکن اســت روی آب 
دیده شــود، ارائه می دهد. با این که 
یانگ موافق تفکر اننقادی نسبت به 
اگوپوگوســت، اما اصال دوست ندارد 
وجودش را هم نفی کند. او می گوید 
اوگوپوگو بایــد ادامه پیدا کند چون 
یکی از نمادهــای فرهنگی کانادا به 
حساب می آید و روح مقدس دریاچه 
هــم از جمله باورهــای مهم بومیان 

منطقه است.
لیزا کادانه )بی بی سی(

از۲۳مارچتاکنون
19۳هزارمسافرواردکاناداشدهاند

مداد- به گزارش سی بی ســی، با وجود بســته بودن مرزهای زمینی با ایاالت 
متحده و محدودیت های مختلف ســفرهای بین استانی، از 2۳ مارس تاکنون 
بیش از ۱۹۳ هزار نفر از طریق ســفرهای هوایی وارد کانادا شــده اند. این امر 
موجب نگرانی کارشناسان سالمت شده است، زیرا احتمال انتقال کروناویروس 

را افزایش می دهد.
در سال گذشته، در بازه زمانی ۱۱ تا ۱7 ماه می، بیش از ۳5۶ هزار نفر از ایاالت 
متحده وارد کانادا شدند که امسال این رقم با افتی ۹۹ درصدی روبرو بود. با این 
وجود، امســال در این بازه، ۳۶۹۱ نفر از این کشور وارد کانادا شدند. همچنین 
به خاطر محدودیت های موجود، ســفرهای هوایی به کانادا با ۹7 درصد نسبت 
به سال پیش روبرو شده است، ولی همچنان شاهد ورود تعداد زیادی مسافر به 
کشور هستیم. برای نمونه، در مجموع از 2۳ مارس تاکنون 7۶۰72 نفر از ایاالت 
متحده وارد کانادا شدند. گفتنی است از مسافران به کانادا خواسته می شود ۱4 
روز خــود را قرنطینه کنند. عدم پیروی از این دســتور به جریمه حداکثر 75 
هزار دالری و/یا ۶ ماه زندان می انجامد. البته هیچ نظارتی بر قرنطینه این افراد 
صورت نمی گیرد و همه چیز بر اســاس اعتماد به مسافران برای انجام این کار 

پیش می رود.

تعلیقمجددبرنامه
سرمایهگذاریمهاجرتیکبک

ایرانیان کانادا- کبک در حال افزایش 
مدت تعلیق برنامه ســرمایه گذاری 
مهاجرتی است. مطابق اعالم  وزارت 
مهاجرت تا تاریــخ اول آوریل 2۰2۱ 
برنامه سرمایه گذاری مهاجرتی کبک 
)QIIP( بــر روی متقاضیان بســته 
خواهد بود. قبلتر کبک این برنامه را 

تا اول جوالی 2۰2۰ بسته بود.
این برنامه به افرادی که ثروتی بیشتر 
از 2 میلیون دالر دارند اجازه میدهد 
با سرمایه گذاری حداقل ۱.2 میلیون 
دالری )که مــورد تایید دولت کبک 

باشد( اقامت دائم را دریافت نمایند.
منتقدان این برنامه معتقدند که سوء 
استفاده از QIIP آسان است، در حالی 
که حامیان ایــن برنامه معتقدند که 
QIIP به جذب ثروت توســط کبک 
کمک میکند. با ایــن که این برنامه 
افــراد را ملزم به ایــن میکند که در 
کبک اقامت داشته باشند، اما بیشتر 
افــراد در بریتیش کلمبیــا یا انتاریو 
ساکن میشوند. نقد دیگری که معموال 
بر این برنامه وارد است این است که 
این برنامه بــه افراد اجازه میدهد که 

»اقامت دائم را بخرند«.
QIIP نســخه کبکی برنامه سرمایه 
گذاری مهاجرتی فدرال )FIIP( است 

که در سال 2۰۱4 کنسل شد.
انجمن سرمایه گذاری صنایع کانادا 
 FIIP در اوایــل ماه می در حمایت از
به دولت فدرال نامه نوشــت، و از آنها 
خواست که این برنامه را دوباره از سر 
گیرند. آنها معتقدند این کار میتواند 
به کانادا کمک کند از تبعات فاجعه 

بار ناشی از پاندمی کرونا بهبود یابند.
دولت کبک بــا دریافت ۱.2 میلیون 
دالر وام بدون بهره از سرمایه گذاران 
از این برنامه سود می برد. دولت پول 
را در ســرمایه گذاری های سودآور 
می گــذارد، و آنرا به صورت پول نقد 
تا اطمینان حاصل  نگهداری میکند 
کنــد که بعد از دوره پنج ســاله می 
تواند آن را به ســرمایه گذار پرداخت 
کند. بخش کوچکــی از این پول نیز 
به عنــوان وام به کســب و کارهای 
کوچک در کبک میرسد. کبک باید 
نرخ بهره این مبلغ را با بانک مرکزی 
کانادا هماهنــگ کند. اما حاال که به 
علت شرایط جدید اتخاذ شده به علت 
پاندمی ویروس کرونا نرخ های بهره 
کم شده اند، این سوال پیش می آید 
که آیا ادامه QIIP توسط کبک برای 
حفاظت از اقتصاد اســتان ارزشش را 

دارد یا خیر.

سفارشکانادابهجنرالموتورز
برایتولید1۰میلیونقطعهماسک

مداد- به گزارش سی تی وی، نخست وزیر کانادا روز سه شنبه  از سفارش تعداد 
بیشتری از اقالم محافظتی و درمانی برای مقابله به همه گیری کووید-۱۹ در 

کشور خبر داد.
آقــای ترودو اعالم کرد که تاکنون 4۰ محموله هوایی وارد کانادا شــده و در 
مناطق مختلف توزیع شده است. او همچنین اعالم کرد که دولت سفارش تولید 
۱۰ میلیون قطعه ماسک را به شرکت جنرال موتورز داده که تولیدشان نیز آغاز 
شده است. سفارش خرید ۱۰ هزار دستگاه ونتیالتور )دستگاه اکسیژن رسانی به 
بیماران( نیز از دیگر سفارشاتی است که تا پایان تابستان امسال تحویل کانادا 

می شود.
با این وجود، نگاهی به آمارهای دولتی نشان می دهد هنوز کانادا هنوز بخش 
زیادی از سفارشات خود را تحویل نگرفته است. برای نمونه از 2۹ هزار دستگاه 

ونتیالتور سفارش داده شده فقط 2۰۳ دستگاه تحویل دولت شده است.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

تشدیدسختگیریها
درشبکهپروازهایداخلیوستجت

هفتاددرصدکاناداییها
میخواهندمرزآمریکاالاقلتاماهسپتامبربستهباشد

ایرونیا- هر چقدر به 2۱ جون نزدیک 
تر می شــویم ، نگرانی کانادایی ها از 
بابت عدم تمدید قرارداد بسته بودن 

مرز آمریکا و کانادا بیشتر می شود.
بــا توجه به اینکه آمــار مبتالیان به 
کوویــد ۱۹ در آمریــکا از مرز یک 
میلیون و هفتصد هزار نفر گذشــته 
، شــمار مبتالیان در کانادا هنوز به 
صدهزار نفر نرســیده و کانادایی ها 
نگران هستند که با حضور آمریکایی 
ها در کشور ، شاهد موج دوم ابتال به 
کووید ۱۹ و رشد تصاعدی آمار باشند.

در تازه ترین نظرســنجی که توسط 
موسســه انگس رید انجام شــده ، 
نزدیک به هفتــاد درصد کانادایی ها 
عنوان کردند مرز آمریکا دســت کم 
باید تا تا ماه ســپتامبر بسته باشد. از 
این میان 42 درصد راضی بودند که 
ماه سپتامبر مرز امریکا باز شود ولی 
2۶.5 درصد عنــوان کردند مرز باید 
تا پایان امسال بسته باشد و فقط ۱4 
درصد با بازگشــایی مرز در 2۱ ژوئن 

موافق بودند.
در بین استانها ، اهالی کبک و انتاریو 
که بیشترین تلفات را از همه گیری 
ویروس کرونا داشتند ، بیشتر از سایر 
مناطق کانادا مخالف بازگشــایی مرز 
بودنــد و به ترتیب ۶۱ و 5۹ درصد با 

این امر مخالفت بودند.
این نظر سنجی همچنین نشان داد 
کانادایــی ها که قبــال عالقه زیادی 

به ســفر به شهرهای مختلف آمریکا 
داشــتند و سال قبل حداقل چند بار 
به آمریکا سفر کرده بودند ، با شرایط 
فعلــی و همه گیری ویــروس کرونا 
دوســت ندارند به این کشــور سفر 
کنند و حدود 84 درصد از کسانی که 
نزدیــک مرز زندگی می کنند عنوان 
کردند حتــی در صورت برداشــتن 
محدودیتها ، فعال تمایلی به سفر به 

آمریکا ندارند.
البته جالب اســت که کانادایی ها با 
فرا رسیدن تابستان و فصل سفرهای 
اســتانی ، نگران انتشــار بیماری در 
سطح کشور توسط مسافران هستند 
و ۳۰ درصــد از آنها عنــوان کردند 
بخاطر همه گیری ویروس کرونا باید 

محدودیت ســفر اســتانی در کشور 
اعمال شــود. 5۰ درصد هم با اینکه 
رســمی  محدودیتهای  وضع  موافق 
نبودند ولی با سفر استانی در تابستان 

موافق نبودند.
در بیــن اســتانهای کشــور ، اهالی 
نیوفاندلند و نوا اسکوشــیا بیشتر از 
ســایر کانادایی ها موافق ممنوعیت 
کامل سفرهای استانی و ورود غریبه 
ها به این استانها هستند و نیمی از آنها 
معتقدند این تابستان نباید مسافری از 
اســتانهای دیگر وارد شود. در مقابل 
اهالی آلبرتا بیشتر از دیگر کانادایی ها 
دوست دارند محدودیتی در کار نباشد 
و بتوانند به تمامی استانها در تابستان 

iroonia.ca .سر بزنند

مهاجرتیکآسیببهکانادا
یاپاسخبهنیازیمبرم؟
وزیرمهاجرتچهمیگوید؟

هفته- وزیر مهاجرت کانادا در نشست 
خبری اخیر اظهار نمود »بحران کرونا 
به ما نشــان داد که چقــدر به تداوم 
جذب مهاجر نیازمندیم و نیروی کار 
مهاجر چه کمکی می تواند به اقتصاد 
کانادا کند. برای ما اهمیت مهاجرت 
بدین معناست که در دنیای امروز به 
نحوی امکان مهاجرت را مهیا نماییم 
تا مهاجریــن در امنیت و قانونمندی 
کامل بتوانند مهاجرت کنند و ما نیز 
در کانادا به آینده ای دست پیدا کنیم 
که باور داریم مهاجران همچنان مانند 
گذشته نقش مهمی در اقتصاد کانادا 

دارند.«
آقای مارکو مندیچینو این ســخنان 

را در پاســخ به تجزیه و تحلیل های 
اخیر تحلیلگران و منتقدین در مورد 
اهداف باالی مهاجرتی کانادا در دوران 
پاندمیک و در زمانی که حتی پس از 
پشت سر گذاشــتن بحران سالمت، 
بحران اقتصادی بر ســر کانادا سایه 

انداخته است، مطرح کرده اند.
چندین دهه است که سیاست جذب 
مهاجران از ارکان اساسی کانادا است. 
اما شیوع و همه گیری کرونا اخیرا خلل 
و شک و تردید در ذهن شهروندان و 
منتقدین ایجاد کرده است. تردید در 
مورد درست یا غلط بودن گشودگی 
بیش از حد مرزهــای کانادا به روی 
خارجی ها مــورد بحث و تحلیلگری 

رسانه های عمومی قرار گرفته است. از 
مهم ترین دالیل این تردیدها می توان 
به نرخ باالی بیکاری در دوران بحران 
کووید ۱۹ و رکــود اقتصادی بوجود 

آمده اشاره کرد.
بــا وجود انتقادات فــراوان در زمینه 
پذیــرش مهاجرین، وزیــر مهاجرت 

بســیار خوشبین و مطمئن است که 
رویکرد کانادا به استقبال از تازه واردان 
تغییری نخواهد کرد. او می گوید: »من 
مطمئنم کانادایی  ها طرفدار مهاجرت 
هستند چرا که با آن همیشه ارتباط 
مثبتــی برقرار می کننــد. مهاجرت 
بخشی از هویت ماست. مهاجرت در 
اصل یعنی اینکه مردم برای ساختن 
کشــوری قدرتمندتر دور هم جمع 
می شــوند و این همان چیزی است 
که از گذشــته   های دور تا کنون در 
تاریخ کانادا دیده ایم. بدیهی است که 
طی این بحران نیز شاهد این انسجام 
هســتیم و امیــدوارم در آینده هم 

بدین ترتیب ادامه یابد.«
از این واقعیت نمی توان چشم پوشی 
کرد که بسیاری از بخش   های اقتصاد 
کانادا به نیروی کار خارجی و مهاجر 
متکی است و در دوران مبارزه با بحران 
کرونــا، کانادا همچنان به مهاجران و 
نیروی کار متخصص بــرای تقویت 
و حفظ بســیاری از خدمات اساسی 
نیازمند اســت. در کانادا زنجیره   های 
تامین غــذا، یبمارســتان  ها و مراکز 
مراقبت های بلندمدت و سایر بخش  ها 
همه به نیــروی کار خارجی متکی 
هستند. طی سال   های طوالنی همواره 
مهاجرت یکی از ارکان اصلی در کانون 
سیاست   های کانادا محسوب می شده 
و می شــود. جذب مهاجرین نه تنها 
تامین کننده کمبود نیروی کار و رشد 
اقتصادی می شود، بلکه موجب جذب 
نیروهای خالق از تمامی نقاط دنیا به 
منظور تزریق نوآوری در اقتصاد کشور 

خواهد شد.
وزیر مهاجرت کانادا همچنین اعالم 
نمــود دولــت در نظــر دارد در ماه 
نوامبر از ایجاد تغییراتی در سیستم 
گزینش مهاجرین پرده برداری نماید. 
وی افزود دولت پیوســته بر وضعیت 
کنونی و روند و پروسه گزینش نظارت 
داشــته و به دنبال راهی برای بهبود 
اقامت  فرایندهای درخواســت برای 

دائم و همچنین مهاجرت نیروی کار 
خارجی موقت می باشد.

به عنوان مثال اعالم اخیر اتاوا مبنی 
بر اعمال سیاســت جدید برای کوتاه 
نمودن دوره انتظار پروسه صدور اجازه 
کار برای نیــروی کار موقت خارجی 
حاضر در کانادا نام برد. اداره مهاجرت 
قول داده اســت که درخواست   های 
متقاضیان را به جای ظرف ۱۰ هفته 

ظرف ۱۰ روز رسیدگی کند.
سیاست های اخیر اداره مهاجرت برای 
دانشجویان خارجی که به علت بسته 
بودن مرزهای کانــادا قادر به ورود و 
نام نویسی در دانشگاه برای ترم پاییز 
2۰2۰ نیستند، این امکان را مهیا نمود 
تا این دانشجویان بتوانند کالس های 
ترم پاییز خود را بــه صورت آنالین 
بگذرانند. این سیاست موجب شد تا 
درآمد حاصل از تحصیل خارجیان در 
کانادا که بطور تقریبی ساالنه معادل 

2۱.۶ میلیارد دالر است، همچنان به 
چرخه اقتصادی کانادا وارد شود.

این در حالیســت که عالوه بر دولت 
فدرال بسیاری از اســتان های کانادا 
نیز همچنان به ساده ســازی در امر 
مهاجرت و گزینش مهاجرین در دوره 
مبارزه با بحران کرونا ادامه می دهند 
ولی متاسفانه در مقابل استان کبک 
نه تنها گامی برای ساده سازی تاکنون 
برنداشته است بلکه متقاضیان با دوره 
بررسی درخواست طوالنی تری نسبت 
به گذشته مواجه هستند. الزم به ذکر 
است که استان کبک در میان تمامی 
استان های کانادا باالترین درصد نیاز 
به جذب نیروی متخصصین خارجی 
را برای تامین نیروی کار و پیشــبرد 
چرخــه اقتصادی اســتان دارد ولی 
درگیر  حاکم  دولتمــردان  همچنان 
ایجاد ســد درخواســت مهاجرت به 

استان برای متقاضیان هستند.

ایرانیان کانادا- با تمهیدات جدید برای سفر طی پاندمی کرونا، خطوط 
هواپیمایی شروع به راه اندازی دوباره سیستم منطبق با شرایط جدید 

برای تجدید فعالیت صنعت سفر کرده اند.
شــرکت هواپیمایی »وست جت« روز جمعه اعالم کرد تعداد دماسنج 
های غیرلمســی، که پیش از این اســتفاده میشد، را در سراسر شبکه 

پروازهای داخلی افزایش داده است.
این شــرکت در بیانیه خود اعالم کرد »پیش از سوار شدن، مسافران با 
استفاده از دماسنج های مادون قرمز، که روش امنی برای کنترل دمای 

بدن می باشد اسکن می شوند.«
دیگر تدابیر این شرکت نیز عبارتند از: پاکسازی و ضدعفونی هواپیما، 
برنامه ریزی و اطالع رسانی دقیق پروازها، ارائه دستمال مرطوب جهت 
ضدعفونی، اســتفاده از دســتگاه ایجاد مه ضدعفونی کننده در داخل 
هواپیما، فاصله گذاری فیزیکی، تغییر در ســرویس inflight، مصاحبه 
پزشــکی پیش از سوار شدن به هواپیما، ایجاد هوای پاک و استفاده از 
فیلتر HEPA در داخل هواپیما. برای دیدن جزئیات دستورالعمل های 

سالمتی و امنیت قبل از سفر به وب سایت این شرکت مراجعه کنید.
در وبســایت این شرکت آمده است:»هرچه بیشتر در مورد کووید-۱۹ 
می فهمیم، به خصوص مواردی که با سفر هوایی مرتبط هستند، متعهد 

می شویم نقش اصلی برای امنیت مردم و مهمانانمان را انجام دهیم.«
به عالوه در راستای گســترش اقدامات احتیاطی سفر، »وست جت«  
اعالم کرد به همکاری با دولت کانادا درمورد میزبانی پروازهای بازگشت 
به وطن برای آن دســته از شهروندانی که آنسوی مرزها گیر کرده اند، 

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

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

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
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- 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 
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•	 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
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مشاوره اولیه رایگان

خانهنشینیوافکارمنفی
ماجراییمتفاوتونادراز

عواقبتنهاییهایدورانقرنطینه
مداد- بیش از دو ماه اســت که عده 
زیــادی از مــردم در کانادا به توصیه 
دولــت خود را خانه نشــین کرده اند. 
خیلی هــا از این خانه نشــینی لذت 
برده اند و خیلی ها هــم آزار دیده اند. 
آشپزی در این میان نقش مهمی در 
سرگرم نگه داشتن مردم داشته است. 
سرگرمی مشکل سازی که اضافه وزن 
تعدادی را به دنبال داشت و باعث شد 
تا در اولین روز بازگشایی فروشگاه ها 
در شــهر مونترال، کفش ورزشــی 
پرفروش تریــن قلم کاالهای فروخته 

شده باشد.
اما چه می شــود اگر شــما به دلیل 
یک بیمــاری روانی خــاص از غذا و 
مطلبی  باشــید؟  فراری  غذاخوردن 
که در ادامه تقدیم می شــود،  هرچند 
بسیار به ندرت اتفاق می افتد اما نشان 
می دهد تغییر در عادت های روزانه و 
به هم خوردن نظم زندگی جامعه از 
چه زوایای پنهانی باعث آسیب روحی 

و جسمی به مردم می شود.
»خانه نشــینی برای من یک کابوس 
است؛ زیرا درخانه ماندن یعنی مواجهه 

با دو چیز: غذا و افکار منفی.«
درطی روزهای قرنطینه ، تهیه ی غذا 
به یک بخش اصلی در زندگی همه ی 
ما تبدیل شــده است؛ اما برای ماری 
المنش کــه از اختــالل تغذیه رنج 
می برد، درخانه ماندن و تنهاماندن با 
غذاهای درون یخچال، کم از جهنم 

نداشته است.
ماری المنش زن سی و شش ساله ای 
به عنوان هماهنگ کننده ی  است که 
پروژه و ارتباطات در انستیتو مطالعات 
نسل کشــی و حقوق بشر مونترال در 
دانشگاه کنکوردیا مشغول به کار است.

ماجرای او را زبان خودش بشــنویم: 

Anorexia_( کم اشتهایی  »اختالل 
nervosa(، در مــورد اغلب افراد، در 
سنین نوجوانی آغاز می شود؛ اما برای 
من در بیست وچندسالگی اتفاق افتاد. 
ارتباط من با غذا تا پیش از آن کاماًل 
نرمال بود؛ من هم مثل همه ی افراد 
از غذاخوردن و آشــپزی کردن لذت 
می بردم. اما طی ده سال گذشته دچار 
تغییرات زیادی شده ام. در مدت زمانی 
کوتاه وزن زیادی کم کردم، به حدی 
که حتی دیگر قادر به راه رفتن نبودم و 

باید از مادرم کمک می گرفتم«
درمانم در انستیتو داگالس مونترال 
را آغــاز کــردم  و در آنجا یاد گرفتم 
کم اشتهایی ام را مدیریت کنم؛ اما این 
کار که اسمش زندگی نیست: عادت 
ماهیانــه ام متوقف شــده، نمی توانم 
بچه دار شــوم؛ در طول روز بسیار کم 
غــذا می خورم، چون بــا خوردن هر 
غذایی شدیداً احساس گناه می کنم. 
حتی پیش از همه گیری کروناویروس 
هم به مهمانی و رستوران نمی رفتم و از 
قرارگرفتن در چنین شرایطی اجتناب 
می کردم؛ زیرا بزرگترین کابوس من 
محاصره شدن در بین غذاهای رنگ و 
وارنگ است. از این هراس دارم که با 
نزدیک شدن به غذاها و خوردن آنها 
چاق شوم. این چیزی است که ذهنم 

به من می گوید.
بــرای کنترل بیماری ام همیشــه از 
بودم. ســاعت  فراری  خانه نشــینی 
شــش ونیم صبــح از خــواب بیدار 
می شدم؛ به باشگاه می رفتم و حداقل 
یک ســاعت ورزش می کردم. بعد با 
دوچرخه تا محل کارم رکاب می زدم؛ 
بدون هیچ استراحتی کار می کردم و تا 

دیروقت در دفتر کارم می ماندم.
در طول ایــن قرنطینه مردم مطالب 
فراوانی درمورد ســالمتی و مراقبت 

از خــود در خانه را در فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی به اشتراک 
گذاشته اند. نتیجه گیری من از دیدن 
آن همه مطلب و محتوا این اســت 
کــه درک همه ی افراد از خانه به هم 
شبیه است؛ اینکه خانه برایشان مکانی 
امن اســت؛ اما در مورد من طی این 
چند سال هرگز این گونه نبوده و خانه 
کابوس من است؛ جایی که همیشه 
در آن غذا هست و من با بدن و افکار 

منفی خودم تنها هستم.
در این روزها کــه تمام وقت در خانه 
تنها می مانم، تا آنجا که ممکن است 
ســعی می کنم از آشــپزخانه فاصله 
بگیــرم. حتی صدای پادکســت ها و 
موزیک هــا را باال می بــرم تا مجبور 
نباشــم به صــدای ذهنــم در مورد 
گرسنگی گوش دهم. سعی می کنم 
حواس خودم را پــرت کنم. نکته ی 
عجیب در مورد اختالل کم اشتهایی 
این اســت که عاشــق مجالت غذا و 
برنامه هــای تلویزیونی مربوط به غذا 
هستم؛ چون همیشه بسیار گرسنه ام. 
از خواندن و تماشای آنها لذت می برم؛ 
زیرا می توانم هر وقت که دلم خواست 
تلویزیــون را خاموش کنم یا مجله ام 
را ببندم. اما حاال چی؟ هر جا را نگاه 
می کنم غذا می بینم. در اینترنت هر 
صفحه ای را که باز می کنم مقاله ای و 

عکسی در مورد پختن نان و نحوه ی 
ذخیره ی مواد غذایی و هزاران مطلب 
دیگر هســت. حتی مقام برجسته ای 
مثل مدیر بهداشت عمومی نیز برای 
دورکردن استرس از خودش، شیرینی 
تارت دارچینی درست می کند. به نظر 
می رسد که آشــپزی حال خیلی ها 
را خوب می کنــد ؛ اما برای من کاماًل 
برعکس اســت – این کار مرا بیشتر 

مضطرب می کند.
اکنــون، پس از یک دهــه زندگی با 
اختالل کم اشــتهایی تقریباً فراموش 
کرده ام که یک وعده ی غذای معمولی 
چه شکلی اســت؛ چون در هر وعده 
مقدار غذای بســیار کمی می خورم. 
نمیتوانم یک ســیب را کامل بخورم 
و زود احساس سیری می کنم؛ حتی 
دیگر یادم رفته پاستا چه مزه ای ست.

به همین خاطر وقتی مردم را می بینم 
که پست ها و عکس های کاهش وزن 
یا رژیم های غذایی شــان در روزهای 
قرنطینــه را به اشــتراک می گذارند، 
دیوانه می شوم. در انستیتو داگالس یاد 
گرفتم که هر نوع محدودیت غذایی 
می تواند مضر باشــد. درواقع، یکی از 
دالیل پیشرفت اختالل بی اشتهایی در 
من، رژیم گرفتن و محدودکردن خودم 

در خوردن غذا بود و این  شد کنترل 
اشتهای خودم را از دست دادم.

نشــینی،  خانــه  اول  هفتــه ی  در 
احتکار مواد غذایی وحشــت آور بود. 
همیشه  غذایی  مواد  فروشــگاه های 
بــرای افرادی کــه از انــواع اختالل  
غذایی رنج می برند، جای رعب آوری 
است. نگهداشتن انبوهی از خوراکی ها 
اســترس بیشــتری بــه مــن وارد 
می کرد؛ درعین حال، نگرانی درمورد 
کمیاب شدن مواد غذایی محدودی که 
من مصرف می کنم نیز به همان اندازه 
دلهره آور بود؛ زیرا من تنها از چند نوع 
میوه و ســبزیجات خاص و محدود 
مانند هندوانه، کاهــو و توت فرنگی 
استفاده می کنم. حتی فکر کمبود یا 
نبود این چند ماده در فروشگاه ها نیز 

برایم ترسناک است.
باشــگاه ورزشی بخش جدانشدنی از 
زندگی روزمره ام بود و پس از تعطیلی 
آن تمرین های خارج از منزل را آغاز 
کردم. پس از یک هفته دویدن روی 
آســفالت خیابان، پاهایم ورم کرد و 
سه هفته ی کامل نتوانستم راه بروم. 
این برایم زنگ خطری بود که بفهمم 
چقدر این اختالل به بدن من آسیب 
زده اســت! در روزهای اول بیماری، 

شخص مبتال به این اختالل احساس 
می کند که بهترین دوستش را یافته 
است؛ یک همراه همیشگی؛ اما حاال 
می دانم که این کم اشــتهایی دشمن 
من بود – دشــمنی که باید بفهمم 

چگونه شکستش دهم.
تقریبا هر روز با پدر و مادرم صحبت 
می کنم و آنها بسیار حمایتگر هستند. 
دوســتانی دارم که خــود قبالً این 
اختالل را تجربــه کرده اند و همگی 
سعی می کنیم از هم حمایت کنیم. 
در طــول دوران همه گیری، انجمن 
 )ANEB( انورکسیا و بولیمیای کبک
هر هفته گفتگوهای آنالین بســیار 
مفیدی را برایمــان ترتیب می دهد. 
قرنطینه  مشکالت زیادی در جریان 
عادی زندگی ام ایجــاد کرده و باعث 
شده که بیشتر از همیشه به خانواده، 
دوستان و سیستم های حمایتی مانند 
ANEB رو بیــاورم و از آنهــا کمک 

بگیرم.
البته ناگفته نماند که این خانه نشینی 
نتایج مثبتی هم داشته؛ زیرا مجبور 
شده ام بر ترس هایم غلبه کنم. من از 
نزدیک شدن به یخچال و کابینت مواد 
غذایی می ترسیدم؛ از اینکه شروع به 
پرخوری کنم. همیشه نگران بودم که 
اگر روزی ورزش نکنم چه اتفاقی برای 
بدنم خواهد افتاد و اینکه نکند تعادل 
و نظم بدنــم به هم بخورد؛ اما پس از 
این دوران فهمیدم که این شــیوه ی 
جدید زندگی هم مشکلی ندارد؛ حتی 
باوجوداینکه بسیار متفاوت از زندگی 

من پیش ازهمه گیری است.
یادگرفته ام کــه می توانم عادت های 
ناســالم خــودم را با لذت بــردن از 
فعالیت های دیگری که به من نشاط 
می بخشند، بشکنم؛ فعالیت هایی مثل 
کتاب خواندن یا نقاشی کردن. امیدوارم 
کــه در طوالنی مدت ایــن تجربه به 
بهبــود من کمک کند تــا بتوانم بر 
ترس هایم غلبه کنم و اجازه ندهم آنها 

من را کنترل کنند.«
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from May 1 to June 1, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are 
subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and 
unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento LX+ 2.4L AWD (SR75ML)/2020 Sportage LX FWD (SP75AL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul 
EX IVT (SK843L) with a selling price of $34,912/$27,712/$22,762/$24,812 at 0%/0%/0.99%/0.99% for 84/48/60/60 months for a total number of 84/48/60/60 monthly payments of $416/$577/$389/$424 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$617. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 
Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a 
discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5, Soul (excluding EV models), Sportage and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are 
from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period 
and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a 
cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers are available on vehicles delivered between May 1 and June 1, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are 
subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. ΣUVO IntelligenceTM 
is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from 
the day the vehicle was first registered. Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and 
functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please 
refer to your vehicle’s Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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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.

kia.ca/coveredbykia OFFICIAL VEHICLE  
OF THE CHL

2020

Sportage SX AWD shown‡

BEST LARGE UTILITY VEHICLE

LX FWD

2020

 IN CANADA FOR 2020 

EX Soul GT-Line Limited shown‡

Sorento SX V6 AWD shown‡LX+ AWD

2020

• 18" DARK FINISHED ALLOY WHEELS
• DARK CHROME EXTERIOR ACCENTS
• WIRELESS CHARGING

AVAILABLE 
FEATURES

“ BEST SMALL CAR  
IN CANADA  
FOR 2019”

ON ALL 2020 SORENTO MODELS

ON SELECT FORTE MODELS

2020
EX Forte GT DCT shown‡

• BLACK ROOF RAILS
• 19" BLACK ALLOY WHEELS
• WIRELESS CHARGING

AVAILABLE 
FEATURES

• UVO INTELLIGENCETMΣ

•  8" MULTIMEDIA INTERFACE 
WITH INTEGRATED NAVIGATION

• SUNROOF

AVAILABLE 
FEATURES

• UVO INTELLIGENCETMΣ

•  SUNROOF
•  FORWARD COLLISION- 

AVOIDANCE ASSIST*

AVAILABLE 
FEATURES
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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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روشصحیحضدعفونیکردناسکناسدرکانادا

می دانســتید که در کانادا می توان 
به شــیوه ای کامال صحیح و بدون 
نکرانی پول شویی کرد؟ در این مقاله 
مقامات بانک مرکزی کانادا بهترین 
شــیوه این کار را به شما آموزش 

می دهند.

مداد- ویروس کووید-۱۹ می تواند تا 
مدتی طوالنی بر روی اسکناس باقی 
بمانــد و در نتیجــه از این طریق به 
فردی دیگر منتقل شود. اما با توجه به 
اینکه اسکناس های کانادایی از جنس 
پلیمر هستند، امکان شستشوی آنها با 

برخی مواد شیمیایی وجود دارد.
موضــوع آلوده شــدن اســکناس و 
احتمال انتقال ویروس کووید-۱۹ از 
طریق آن، یکی از مباحث داغ نخست  
روزهای همه گیــری این ویروس در 
کانادا و نیز بسیاری دیگر از کشورهای 
جهان بود. پیــش از این، پژوهش ها 
نشــان می داد که اسکناس می تواند 
انــواع میکروب ها نظیر ســالمونال، 
ای.کالی، ویــروس آنفوالنزا و مرس 
را انتقــال دهد. به همین دلیل، هیچ 
تعجبی نداشــت که بسیاری از مردم 
در مناطق مختلف دنیا به استفاده از 
پرداخت الکترونیکی به جای استفاده 

از پول نقد روی آوردند.
با این وجود، اسکناس همچنان یک 
گزینه مهم برای پرداخت های روزمره 
به شمار می رود. همین مساله سبب 
شد برخی افراد به شستشوی اسکناس 
روی بیاورند و البته از گزینه هایی نظیر 
انواع شوینده های شیمیایی که برای 
مثال برای ضدعفونی کردن دســت 

کاربرد داشت، بهره گیری کنند.
به گــزارش ســی تی وی، املی فرون 
کرگ )سخنگوی بانک مرکزی کانادا( 
می گوید تماس مکرر اســکناس های 

کانادایی با مواد سفیدکننده یا اتانول 
موجب آســیب به آنها می شــود، به 
طوری که شاید ظاهرا اسکناس کامال 
تغییــر کند. به همیــن دلیل، بانک 
مرکزی کانــادا توصیه می کند که از 
این مواد شــیمیایی برای ضدعفونی 

کردن اسکناس استفاده نشود.
گزارشی که نشریه علمی ساینتیفیک 
امریکن در ســال 2۰۱7 منتشر کرد 
نشان می داد ویروس ها و باکتری های 
باقیمانده روی اسکناس های پلیمری 
کانادا کمتــر از این میــزان بر روی 
که  دیگر  کشــورهای  اسکناس های 
جنس دیگــری دارنــد )نظیر دالر 

آمریکا( است.
اما آزمایشــی که یکی از رسانه های 
کانادایی برای تمیز کردن اســکناس 
دالر کانادا انجام داد، نگرانی هایی را به 
همراه داشت. در این آزمایش که در 
آن از محصول ضدعفونی کننده با نام 
تجاری لیسول )Lysol( استفاده شد، 
رنگ روی سطح اسکناس تا حدی از 

بین رفت.
اما سخنگوی بانک مرکزی می گوید 
که این نهاد هیچ آزمایشــی را با این 

ماده انجام نــداده و به همین دلیل، 
نمی تواند درباره اثراتش قضاوت کند.

بانک مرکزی همچنیــن اعالم کرد 
که مخاطرات ناشــی از دست زدن و 
برداشتن اسکناس آلوده مشابه اثرات 
لمس سایر ســطوح مشترک نظیر 
دستگیره در، کانتر آشپزخانه یا نرده 
پلکان اســت. به همین دلیل، بانک 
مرکزی به شــهروندان توصیه کرده 
که پس از دســت زدن به اسکناس، 

دست هایشان را به خوبی بشویند.
ســازمان بهداشت جهانی نیز توصیه 
کرده که پس از دست زدن به هر نوع 
پول نقد، حتما دست ها شسته شوند، 
به ویژه اگر قصد غذا خوردن یا آماده 

کردن غذا را داشته باشیم
ســخنگوی بانک مرکزی همچنین 
گفتــه که اگر شــهروندان همچنان 
نگران آلودگی اسکناس های پلیمری 
هستند، می توانند آن را با آب و اندکی 
صابون بشورند، زیرا این اسکناس ها در 

برابر رطوبت مقاوم هستند.
البته دقت داشته باشید که این نکته 
درباره اســکناس های قدیمی صدق 

نمی کند و نباید آنها را شست.

ژولیپییت،فضانورِدملکه
فضانوردیمونترالی

کهنمایندهملکهدرکاناداشد

ژولی پی یت، مهندس برق، فضانورد، موسیقیدان، ورزشکار، فرماندار کل کانادا و نماینده ملکه در کشور

 بیست و هفتم می سالگرد نخستین 
سفر فضایی ژولی پی یت به ایستگاه 
فضایــی بین المللــی  بود کــه او را 
نخســتین کانادایی در این ایستگاه 
نمود، بــه همین بهانه به بررســی 
مختصر زندگــی و کار این فضانورد 
کانادایی و بیســت و نهمین فرماندار 

کل کانادا می پردازیم.
در 27 مــی ۱۹۹۹، ژولــی پی یت، 
فضانورد کانادایی سوار بر شاتل فضایی 
دیسکاوری راهی ایستگاه بین المللی 
فضایی شــد تا در مراحل نخستین 
ساخت این ایستگاه مشارکت کند. او 
نخستین کانادایی بود که به ایستگاه 
بین المللی فضایی سفر می کرد. ژولی 
پی یت ده ســال پس از آن مجددا به 
فضا سفر کرد و به این ترتیب پرونده 
سفرهای فضایی خود را بست تا دنیای 

زیر پایش را بسازد.
این فضانورد، مهندس، خلبان جت، 
موســیقیدان و ورزشکار کانادایی در 
بیســتم اکتبر ۱۹۶۳ در مونترال به 
دنیا آمد و همینجا هم بزرگ شــد و 
درس خواند تا اینکه در سال 2۰۱7 
به پیشنهاد جاستین ترودو، ملکه او را 

به عنوان فرماندار کل کانادا برگزید.
ژولی پی یت در محله Ahuntsic در 
شمال مونترال به دنیا آمد و بزرگ شد. 
مادرش )ژکلین( حسابدار یک تئاتر و 
پدرش )آندره( به عنوان مهندس کار 

می کرد. هــر دوی آنهــا، ژولی را به 
خاطر داشتن روحیه کنجکاو، جدیت 

و بلندپروازی، تشویق می کردند.
ژولی پی یت یکی از شــش بورسیه 
کانادا برای حضــور در کالج یونایتد 
ورلــد آو آتالنتیــک در ولز جنوبی 
)بریتانیــا( را بــه دســت آورد. پس 
از اینکه در ســال ۱۹82 توانســت 
  International Baccalaureate
را به دســت آورد، بورســیه دانشگاه 
مک گیــل )مونتــرال( را نیز دریافت 
کرد. او در این دانشــگاه موفق شــد 
مدرک کارشناســی مهندسی برق را 
در ســال ۱۹8۶ دریافت کند. بعد از 
آن هم مدرک کارشناسی ارشد علوم 
کاربردی در مهندســی برق و رایانه 
را در ســال ۱۹۹۰ از دانشگاه تورنتو 

دریافت کرد.

زندگی حرفه ای

اولین تجربه های شغلی ژولی پی یت 
طی دوره کارشناســی ارشد و پس از 
فارغ التحصیلی در دو شرکت آبی بی ام 
و مرکز بل-نورثرن ســبب شــد در 
فعالیت های مرتبــط با پژوهش های 
علوم رایانــه به ویژه پــردازش زبان 
طبیعی، تشــخیص خودکار گفتار و 
نیز کاربردهــای فناوری های تعاملی 
در فضا مشــارکت کند. ژولی از سال 

۱۹8۶ تــا ۱۹88 به عنوان مهندس 
در آی بــی ام کانادا به کار پرداخت. از 
سال ۱۹88 تا ۱۹۹۰ نیز طی تحصیل 
در دانشگاه تورنتو، به عنوان دستیار 
پژوهش برای پروژه ای درباره معمای 
پیشرفته رایانه به کار پرداخت. او در 
سال ۱۹۹۱ در یک سفر از آزمایشگاه 
پژوهش های مخابــرات و علوم رایانه 
در زوریخ ســوئیس دیدن کرد. او در 
بازگشت به کانادا در ژانویه ۱۹۹2 به 
گروه پژوهش گفتار در مرکز پژوهشی 

بل-نورثرن در مونترال پیوست.

تجربه فضانوردی

در ژوئــن ۱۹۹2، پی یــت یکی از 4 
نفری بود کــه از جمع 5۳۳۰ نفری 
متقاضیان سفر به فضا توسط آژانس 
فضایی کانادا انتخاب شد. او در کانادا 
تحت آموزش های فشرده قرار گرفت 
و ســپس به عنوان مشاور فنی برای 
برای  ســامانه های خدمات همــراه 
سیســتم رباتیک بــه کار پرداخت. 
گفتنی اســت این بخش، به عنوان 
سهم مشارکت کانادا از پروژه ایستگاه 
فضایی محســوب می شــد. او گروه 
تعامل انســان-رایانه را تاسیس کرد 
و بین ســال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ به 
عنــوان متخصص فنی بــرای گروه 
مطالعــات و پژوهش های بین المللی 
تشــخیص  در حــوزه   )RSG-10(
گفتار برای ناتو به کار پرداخت. بین 
ســال های ۱۹۹5 تــا ۱۹۹8 نیز در 
شورای پژوهش های علوم طبیعی و 
مهندســی کانادا )NSERC( حضور 

داشت.
پی یــت طی دوره آماده ســازی خود 
برای ســفر به فضا، به یادگیری زبان 
روسی پرداخت و بیش از ۱2۰ ساعت 
پرواز بــا هواپیمای گرانــش صفر را 
تجربه کرد. در فوریه ۱۹۹۶ به عنوان 
کاپیتان جت جنگی در پایگاه موس 
جــاو )ساســکاچوان( کارش را آغاز 
نمود. پی یت بیش از ۱۳۰۰ ســاعت 
پرواز را تاکنون به انجام رسانده است. 
در آوریــل ۱۹۹۶ در ونکــوور دوره 
تخصصــی غواصی در آب عمیق را با 

لباس های ویژه به اتمام رساند.
او در اوت ۱۹۹۶ اولین دوره آموزشی 
را در مرکز فضایی جانســون ناسا در 
هیوستن تگزاس آغاز کرد. در آوریل 
۱۹۹8 به عنوان متخصص ماموریتی 
ناسا دست یافت و سپس نیز مسئول 
فنی در بخش رباتیک اداره فضانوردان 

ناسا شد.

سفر فضایی اس تی اس-۹۶

پی یت از 27 مارس تا ۶ ژوئن ۱۹۹۹ 
در یک ســفر ده  روزه فضایی حضور 
داشــت. او با شاتل دیســکاوری به 
ایستگاه بین المللی فضایی سفر کرد و 
به این ترتیب اولین کانادایی شد که 
به این ایستگاه می رفت و در ماموریت 
مهم مونتاژ قطعات این ایستگاه حضور 
داشــت. تیم هفت نفره فضانوردان از 
کشورهای مختلف، چهار تُن تجهیزات 
از جمله رایانه، تجهیزات بهداشــتی، 
تجهیزات پزشکی و تجهیزات بیرونی 

نظیر جرثقیل و ابزارهای ساخت وساز 
را به آنجا انتقــال دادند. کار با بازوی 
رباتیک با نام کانادارم، تســت سامانه 
اســپیس ویژن و نیز نظــارت بر دو 
ماموریت پیــاده روی فضایی از جمله 
ماموریت هایی بود که پی یت در این 

سفر ده روزه به انجام رساند.

فضانورد ارشد

پی یت بین سال های 2۰۰۰ تا 2۰۰7 
بــه عنوان فضانورد ارشــد در آژانس 
فضایی کانادا حضور داشــت. او طی 
ایــن دوره در واحد رابط کپســولی 
کنتــرل  مرکــز  در   )CAPCOM(
ماموریت فضایی در هیوستن تگزاس 
حضور داشــت و در آنجا بر ارتباطات 
بین کنترلرهای زمینی و فضانوردان 
نظارت می کــرد تا اینکه در ســال 
2۰۰۶ به عنوان رابط ارشد کپسولی 
در ماموریت شاتل اس تی اس-۱2۱ به 

انجام وظیفه پرداخت.

سفر فضایی اس تی اس-۱۲۷

ژولــی پی یــت در بــازه 5 ژوئیه تا 
2۱ ژوئیه )جــوالی( 2۰۰۹ در یک 
ماموریــت ۱۶ روزه فضایی شــرکت 
کرد. در این سفر که بیست و نهمین 
ماموریت شــاتل اندیور به ایســتگاه 
فضایــی بــود، او مهندس پــرواز و 
کارشــناس دوم ماموریــت بود. تیم 
هفت نفره در این ماموریت توانســت 
ساخت ماژول آزمایش ژاپنی کیبو را 
به پایان برساند و قطعات یدکی و نیز 
باتری جایگزین را به آنجا انتقال دهد. 
آنها همچنین آزمایش هایی علمی را به 
انجام رساندند که بررسی اثرات حضور 
در فضا بر فشــار خون و نیز حرکت 
ســیاالت از جمله این موارد بود. این 
تیم آخرین بخش از بال های پوشیده 
از ســلول های خورشــیدی را نیز به 
ایستگاه فضایی منتقل کرد. پی یت در 
این سفر، مدیریت سه بازوی رباتیک 
را بر عهده داشت و به 5 فضانورد دیگر 
برای پیاده روی فضایی نیز کمک کرد.
پی یت طی این سفر با رابرت ثریسک 
)Robert Thrisk( کــه او هــم یک 
فضانــورد کانادایی بــود، دیدار کرد. 
آقای ثریســک پیش از خانم  پی یت 
در ماه می 2۰۰۹ از طریق کپســول 
فضایی روسی ســایوز وارد ایستگاه 
فضایی شده بود. این اولین دیدار دو 
فضانورد کانادایی در فضا بود و برای 
اولیــن بار، ۱۳ فضانورد از 5 کشــور 
مختلــف در ایســتگاه فضایی با هم 

روبرو شدند. ژولی پی یت در مجموع 
دو سفر فضایی به مدت ۶۱۱ ساعت 
و ۱۶ میلیون کیلومتر سفر در فضا را 

تجربه کرده است.

زندگی شغلی از سال ۲۰۱۰

به پاس قدرانی از ژولی پی یت، حمل 
پرچم المپیک زمستانی را در مراسم 
افتتاحیه بازی های زمستانی المپیک 

2۰۱۰ ونکوور، به او سپرده شد.
او در سال 2۰۱۳ از آژانس فضایی کانادا 
بازنشسته شد. از سال 2۰۱۳ تا 2۰۱۶ 
به عنوان مدیــر اجرایی مرکز دانش 
مونترال و معاون شرکت زمین کانادا 
 )Canada Lands Company(
مشــغول به کار شد. در سال 2۰۱4، 
عضو هیات مدیــره بانک ملی کانادا 
شد. در ســال 2۰۱۶ به عنوان عضو 
هیات مدیره کمیتــه المپیک کانادا 
منصوب شد. او همچنین ۱8 درجه 
از دانشگاه های مختلف کانادا  علمی 

دریافت کرده است.

سایر عالیق ژولی پی یت

خانم پی یــت یک ورزشــکار و نیز 
نوازنــده ای توانمنــد اســت. او در 
ورزش هــای تنیــس، اســکی، دو و 
غواصــی از توانایی خوبــی برخوردار 
است. به شش زبان دنیا تسلط داشته 
و ضمن اینکــه فلوت و پیانو می زند، 

آواز هم می خواند.

انتصاب به عنوان فرماندار کل

در ژوئن 2۰۱7، او به عنوان بیســت 
و نهمیــن فرماندار کل کانادا انتخاب 
شــد و به این ترتیب به جای دیوید 
جانسون، تصدی این مقام را در دست 

گرفت.
پس از این انتصاب، رسانه ها به واکاوی 
زندگــی شــخصی او پرداختند و دو 
پرونده از او که در سال 2۰۱۱ ایجاد 
شده بود را شناسایی کردند. مورد اول، 
یک پرونده اعمال خشونت با شکایت 
بیلی فیلن )شوهر سابق خانم پی یت( 
بود که البته بعدها از ســابقه کیفری 
خانم پی یت حذف شــد و دومی نیز 
تصادف منجر بــه فوت یک عابر 55 
ســاله بود که بینایی خوبی نداشت و 
به اشتباه در مسیر حرکت خوردوی 
خانم پی یت آمده بود. رسانه ها روی 
فرآیند طوالنی مدت طالق او از آقای 
فلین تمرکز کرده بودند که در مریلند 
انجام شــد و در ژوئــن 2۰۱7 پایان 
یافت )یعنی پیــش از انتصاب او به 

سمت فرماندار کل(.
خانم پی یت در اوت )آگوست( 2۰۱7 
درخواست حذف مدارک طالقش از 
اســناد عمومی را برای حفظ حریم 
خصوصــی اش داد. البتــه برخی از 
رســانه ها از جمله گلــوب اند میل، 
سی بی سی و سی تی وی اعالم کردند 
که این درخواست خانم پی یت خالف 
قانون است. پس از مجادله زیاد درباره 
ضرورت شفافیت دراین زمینه، خانم  
پی یت از درخواســت خود صرف نظر 

کرد.
او در 2۰ ســپتامبر بــا ملکه الیزابت 
دوم در قلعــه بالمورال دیدار کرد. در 
2 اکتبر 2۰۱7، ژولی پی یت به طور 
رسمی، بیست و نهمین فرماندار کل 

کانادا شد.
برخی از افتخــارات ژولی پی یت به 

شرح زیر است:
مدال پرواز فضایی ناسا )۱۹۹۹(

مدال طالی مهندسان کانادا )2۰۱۰(
مدال خدمات استئنایی ناسا )2۰۱۰(

سپهر صادقی )نشریه مداد(
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کمکمالی۳.۵میلیوندالریفیسبوککانادا
درحمایتازبیزنسهایکوچک

ایرانیان کانــادا- کمپانی فیس بوک 
کانادا از ســه ابتــکار جدید خود در 
از مشــاغل کوچک آسیب  حمایت 
دیده تحت تأثیر کووید-۱۹ رونمایی 
کرده، که شــامل حدود ۳.5 میلیون 
دالر کمــک هزینه مالی، برنامه های 
آموزشــی مجازی و ایجــاد ویژگی 
جدید در برنامه فیس بوک برای ارتقاء 

مشاغل محلی می باشد. 
در واقع هدف این ابتکارات ارائه کمک 
های مســتقیم به مشــاغل کوچک 
کانادایی و برقراری ارتباطی دوستانه 
بین این مشاغل با تجارت الکترونیک 
اســت. البته ناگفته نمانــد که این 
کمپانی در ماه مــارس، بالغ بر ۱۰۰ 
میلیــون دالر در حمایت از ۳۰.۰۰۰ 
فقره از مشاغل خرد آسیب دیده تحت 
تاثیر کووید-۱۹، در بیش از ۳۰ کشور 

جهان، کمک نموده است.
هم اینک در کانــادا، از تاریخ 2۶ مه 
تا 2 ژوئن، صاحبان مشاغل کوچک 
می توانند جهت دریافت کمک های 

بالعوض بیش از 5۰۰۰ دالر پول نقد 
و اعتبار تبلیغاتی درخواست دهند.

در حال حاضر حــدود ۳.5 میلیون 
دالر وام بالعوض برای نزدیک به ۶5۰ 
نوع تجارت خرد در شــهرهای مقر 
فیس بوک نظیر تورنتو، اتاوا - گاتینه، 

مونترال و ونکوور در دسترس بوده، که 
جهت دریافت آن، نیازی به حضور در 

دفاتر فیس بوک نخواهد بود.
طبــق اعالمیه فیس بوک در ســال 
2۰۱۹، تنها چهار فقره از ۱۰ شرکت 
تجاری کوچک و متوسط   کانادا از وب 

سایت مختص خود مبنی بر تجارت 
الکترونیکی  برخوردار بوده اند.

کمپانی فیس بوک کانادا با همکاری 
اتاق بازرگانی کانادا و شــبکه تجاری 
آنــان در کانادا به منظــور کمک به 
کاهش موانع برای این گونه مشاغل 
به هنــگام ورود به اینترنــت، از ماه 
ژوئن، ســری آموزش های مجازی را 
راه اندازی خواهد نمود که نخستین 
جلســه آن در ۳ ژوئن برگزار خواهد 

شد.
عــالوه بر ایــن، صاحبان مشــاغل 
 Boost کوچک می توانند بــه گروه
 with Facebook Canada
group پیوسته تا به آپشن مشاوره با 
متخصصین دسترسی یافته و از منابع 
کسب و کار فیس بوک شامل مشاوره 
و راهنمایی جهت کمک به مشاغل در 
طول این بحران و همچنین آموزش 

ها و منابع مجازی، بازدید نمایند.
فیس بوک همچنین از چندین روش 
جدید جهت پشــتیبانی و کشــف 
مشــاغل کوچک توســط کاربران و 
ابزارهای بیشتر جهت اطالع رسانی 
و ارتباط با مشــتریان خود استفاده 

نموده، که عبارتند از:
جمع آوری کمک هــای مالی برای 
مشــاغل کوچک محلی: فیس بوک 
سیاست خود در جمع آوری اعانه را 
گســترش داده تا امکان جمع آوری 
کمک های مالی برای مشاغل محلی 
آسیب دیده تحت تأثیر کووید-۱۹ را 
برای افراد میسر سازد. صاحبان این 
گونه مشــاغل همچنین می توانند 
برای کســب و کار خود یک مسئول 
شخصی برای جمع آوری کمک های 
مالی در فیس بوک تعیین کرده و از 
مشتریان وفادار خود بخواهند در این 

زمان حساس از آنان حمایت نمایند.
کارت های هدیه و سفارشــات مواد 
غذایی: در حال حاضر این مشــاغل 
قادر خواهند بــود کارت های هدیه 
جدید، سفارشات غذایی و استیکرهای 
جمع آوری کمک های مالی خود را 
در استوری های اینستاگرام و پروفایل 
های خــود به اشــتراک بگذارند. در 
نتیجه به هنگام مشاهده کارت های 
هدیه یا سفارشات غذایی، کاربران می 
توانند از طریق این سایت برای خرید 

اقدام نمایند.
اســتیکر »پشــتیبانی از مشــاغل 
کوچک«: این اســتیکر اینستاگرامی 
جدید امکان تبلیغ یک تجارت را برای 
کاربران فراهم ســاخته که بنا بر آن 
حساب هایی که کاربر دنبال نموده، با 
استفاده از این استیکر در یک استوری 
مشترک در اینستاگرام نمایش داده 
شده و کاربر می تواند مشاغل دیگری 
که سایر کاربران در این مدت از آنان 

پشتیبانی کرده اند را مشاهده کنند.

شغلهایپرتقاضادردورانپساکرونادرکانادا

پرژن میرور- شغل های بسیار زیادی 
پس از شــروع همه گیــری ویروس 
کرونا در سراســر جهان مورد آسیب 
قــرار گرفتند، به طوریکــه یا از بین 

رفتند و یا محدود شدند.
در ماه آوریل در اقتصاد کانادا حدود 
2 میلیون شــغل از بین رفت، که دو 
برابر میزان شغل های از بین رفته در 
ماه مــارس بود. نرخ بیکاری کانادا به 
رقم ۱۳ درصد رســیده اســت که با 
احتساب یک میلیون و یکصد هزار نفر 
بیکاری کــه در طول بحران کرونا به 
دنبال کار می گردند، بیش از این نیز 

خواهد رسید.
علیرغم ســیل پایان ناپذیــر اخراج 
کارکنــان در بخش هــای مختلف و 
کمپانی های  ورشکســتگی  اعــالم 
کوچک و بزرگ، اســتخدام نیرو در 
برخی از بخش های اقتصادی البته با 
سرعتی کمتر در حال وقوع است. وب 
ســایت کاریابی Indeed اعالم کرده 
است که میزان دریافت اعالمیه های 
استخدامی نســبت به متوسط سال 
2۰۱۹ تقریباً به نصف رسیده است. 
استان های انتاریو و کبک بیش از سایر 
استان های کانادا تحت تأثیر این همه 
گیری قرار گرفته اند و بیشترین میزان 
از بین رفتن شــغل در این دو استان 

اتفاق افتاده است.
گرت ِهین، یکی از کارشناسان آژانس 
ایمپلویمنت  اکســپرس  استخدامی 
پروفشــنال در شهر سارنیا در استان 
انتاریو در گفتگو با شبکه تلویزیونی 
ســی تی وی نیوز گفته است: » باور 
کنید یا نه، فرصت های شغلی بسیاری 
وجود دارند. ما سعی می کنیم به مردم 
بگوییم که نا امید نشوند. ما اوضاع را 
تغییر خواهیم داد و شروع به این کار 

کرده ایم اما به آهستگی.«
بر اســاس اطالعات اداره آمار کانادا، 
اغلب شغل هایی که تحت تاثیر همه 
گیری ویروس کرونا از بین رفتند در 
بخش هایی بودند که امکان دور کاری 
از منزل برای آنها مقدور نبوده است، 
از جمله فروشگاه های خرده فروشی، 
رستوران ها، هتل ها، بخش ساختمان 

سازی و کارخانه ها.
اقتصاد کانــادا در بخش خدمات نیز 

شاهد بیشــترین کاهش شغل بوده 
اســت. بخش هایی مانند سالن های 
زیبایــی، تهیــه غــذا، پذیرایــی و 
گردشگری همگی با کاهش بیش از 

۶۰ درصدی روبرو شدند. 
شغل هایی در رده خدمات اداری مانند 
رسپشن ها، وارد کنندگان اطالعات در 
سیســتم های کامپیوتری و خدمات 
مشــتری در زمره اولیــن گروه هایی 
بودند که شغل خود را از دست دادند.

جســیکا کولو، که صاحب شــعبه 
آژانس کاریابی اکسپرس ایمپلویمنت 
پروفشــنال در ادمونتون کانادا است 
می گوید: » در حالی که دولت در حال 
محدودیت های  تدریجی  برداشــتن 
اعمال شده پس از همه گیری ویروس 
کرونا است، بســیاری از این شغل ها 
در حال شــروع فعالیت مجدد خود 
هستند و روند استخدام نیرو در بخش 
امــور اداری اداره ها و ســازمان های 

دولتی شروع شده است.«
وی در ادامــه صحبت هــای خود با 
شبکه تلویزیونی ســی تی وی نیوز 
گفته است: » در بخش  مراقبت های 
بهداشتی و پزشکی فرصت های شغلی 
جدیدی برای اســتخدام پزشــک و 
پرستار و دیگر افرادی که شغل های 
پشــتیبانی در این بخــش را انجام 

می دهند بوجود آمده است.«
خانم جسیکا کولو که آژانس کاریابی 
وی بــا بیش از ۱5۰۰ کســب و کار 
مختلف در ادمونتون در حال همکاری 
اســت، گفته اســت که بخش های 
ساختمان سازی و رانندگان کامیون 
در حال استخدام نیرو هستند. این دو 
بخش اقتصــادی پیش از بروز بحران 
همه گیــری کرونا نیز با کمبود نیرو 
مواجه بودند و اکنون بیش از گذشته 

نیاز به نیروی کار دارند.

گرت ِهین تخمین زده است که برای 
بازگشــت به دوران پیش از شــروع 
همه گیری ویــروس کرونا در زمینه 
اســتخدام نیرو چندین مــاه زمان 
نیاز اســت و بسیاری از کمپانی ها به 
رغم نیــاز به پر کــردن فرصت های 
شغلی خود با سرعت کمتری نسبت 
به گذشــته اقدام به اســتخدام نیرو 

می کنند.
خانم جسیکا کولو اضافه کرده است 
که : » تمام ســازمان ها و بخش های 
تجاری به دلیل بحــران پیش آمده 
ویروس کرونا و مشــکالت بهداشتی 
که بــرای مردم بوجود آمده به دنبال 
افزایش برنامه های ایمنی و مراقبتی 
بهداشتی برای کارکنان خود هستند. 
اغلب کمپانی ها باید مطمئن شــوند 
که بازگشــت کارکنان آنها به محل 
کار خود از نظر بهداشتی امن بوده و 
کارکنان از حضور در محل کار خود 

احساس امنیت می کنند.«
به گفته خانم کولو : » دست کم برای 
کوتاه مدت، بسیاری از کسب و کارها 
به سمت محیط آنالین تغییر جهت 
خواهند داد و این امر می تواند میزان 
تقاضا بــرای افرادی که دارای مهارت 
در محیط آنالین هســتند را افزایش 
دهد. ما به مردم توصیه می کنیم که 
صبور باشند و تمام گزینه ها را در نظر 
بگیرند. هیچ پیشــنهادی را به دلیل 
اینکه تصور می کنید در حیطه مهارتی 
شــما نیســت رد نکنید. اگر به شما 
پیشنهاد شغل پاره وقت یا قراردادی 

شد آن را قبول کنید.«
جسیکا کولو در پایان گفت: » نزدیکی 
قدرت است. نزدیک آنچه می خواهید 
انجام دهید بشوید و به احتمال زیاد 
درهایی را به روی خودتان باز خواهید 

کرد.«

شکایتعلیهمقرراتجدیدممنوعیت
حملسالحبهدادگاهفدرال

مداد- به گزارش ســی تی وی، یک گروه مدافع حمل سالح در کانادا به تازگی، 
شکایتی را علیه دولت ترودو به دادگاه فدرال کانادا تسلیم کرد. در این شکایت 
عنوان شده که مقررات جدید وضع شده علیه آنچه سالح های تهاجمی خوانده 

می شود مخالف قانون اساسی است.
جاستین ترودو در تبلیغات انتخاباتی خود، وعده محدودسازی حمل سالح در 
کشــور را داده بود. بر اساس مقررات جدید که چندی پیش اعالم شد، خرید، 
فروش، اســتفاده و واردات حدود ۱5۰۰ نوع سالح در کانادا ممنوع اعالم شد. 
این مقررات با استقبال گروه های مخالف حمل سالح در کشور روبرو شد. اما در 
این شکایت که از سوی این گروه مدافع حمل سالح صورت گرفته عنوان شده 
سال هاســت از این نوع اسلحه برای شکار و مقاصد تفریحی استفاده می شود و 
ممنوعیت آنها سبب افزایش واردات و استفاده غیرقانونی و در نتیجه، پیچیده تر 

شدن وضعیت خواهد شد.

شانسزندهماندنبیمارانمبتالبهکرونا
دربیمارستانهایونکووربهمراتببیشتر

ازکانونهایبیماریاست
ایرونیــا- مقاله ای که بــه تازگی در 
ژورنال انجمن پزشکی کانادا منتشر 
شده نشــان می دهد شــانس زنده 
ماندن بیمــار مبتال بــه کووید ۱۹ 
در بخــش مراقبتهای ویژه شــش 
بیمارســتان ونکوور به مراتب بیشتر 
از نیویورک ،ووهان ،لومباردی ایتالیا 

و سیاتل بوده .
تا از ابتــدای همه گیری در بریتیش 
کلمبیــا تابحال ، تنهــا ۱5 درصد از 
بیمارانی که بخاطر وخامت حالشان 
ناچار به بســتری شــدن در بخش 
مراقبتهای ویژه شــدند ، فوت کردند 
در حالیکه در ووهان و سیاتل بیشتر 
از 5۰ درصد بیماران بســتری شده 
در این بخش جان خود را از دســت 
دادند. در لومباردی ایتالیا و نیویورک 
هم بیش از 25 درصد بیماران بستری 
در بخش مراقبتهای ویژه فوت کردند.

به گفته دکتــر دونالد گریســدیل 
-نویسنده مقاله مذکور- دلیل اصلی 
نجات جان بیماران در ونکوور ، وجود 
تعداد تخت کافی برای بیماران بخش 
مراقبتهای ویژه و رسیدگی کامل به 
آنها بود:» ما برخالف آن شهرها با موج 
متقاضیان بستری در این بخش مواجه 
نشدیم . ما ظرفیت کافی برای پذیرش 

بیماران بدحال را داشتیم و مطمئن 
بودیم که همه آنها امکان دسترسی 
به امکانات کامل در بخش مراقبتهای 
ویــژه را دارند و ناچــار نبودیم مثل 
لومباردی در مورد اینکه چه کســی 
می تواند در این بخش بستری شود، 

تصمیم گیری کنیم. «
البته شرایط در ونکوور از ابتدا به این 
شکل نبود و زمانی که اولین مرگ در 
کانادا بر اثر کووید ۱۹ در ونکوور ثبت 
شد ، تالش زیادی برای کنسل کردن 
تمامی عمل های جراحی غیراورژانس 
و تخصیص تخــت به بیماران کووید 
۱۹ صورت گرفت . به گفته پزشکان 
فعال در این شش بیمارستان ونکوور ، 
این تصمیم به موقع در کنار همکاری 
مــردم و برنامه ریــزی دکتر هنری 
موجب شــد تا بخش عمــده ای از 
بیماران که بخاطر وخامت حالشــان 
در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده 

بودند ، نجات پیدا کنند .
در حــال حاضر تنها ۳7 بیمار مبتال 
بــه کووید ۱۹ در بریتیش کلمبیا در 
بیمارستان به سر می برند که از بین 
آنها فقط 7 نفر در بخش مراقبتهای 

iroonia.ca .ویژه بستری شده اند

خطرآتشسوزیژلهایضدعفونیکننده
پرژن میــرور- پزشــکان در بخش 
خدمات بهداشتی استان آلبرتا کانادا 
می گویند هنگامی که افراد در بیرون 
از منزل از ژل های ضد عفونی کننده 
دست استفاده می کنند، این ژل ها را 
برای مدت زمان طوالنی در اتومبیل 
خود قرار ندهند چراکه احتمال بروز 

آتش سوزی وجود دارد.
این توصیه در بولتــن خبری روزانه 
کووید–۱۹ که توسط رییس خدمات 
بهداشــت آلبرتا، دکتــر ورنا یوی و 
پزشک ارشــد دکتر لورا مک دوگال 
برای پزشــکان، داوطلبان و کارکنان 
این بخش ارسال می شود، نوشته شده 

است.
بــه گفته این دو پزشــک، همچنان 
شستن دست ها با صابون و آب گرم 
بهتریــن روش بــرای جلوگیری از 

گسترش ویروس کرونا است.
البتــه آنها تاکید کرده انــد که انجام 
این کار هنگامی که در محل کار و یا 
بیرون از منزل هستید همیشه عملی 

نیست.
دکتر یوی و دکتر مک دوگال گفته اند: 
» با توجه به افزایش دمای هوا، الکل 
موجود در ژل های ضد عفونی کننده 
دســت بر اثر حرارت بخار می شود 
و باعــث کاهش عملکــرد این ژل ها 
می شود. به عالوه نگهداری این ژل ها 

در اتومبیل و در هوای گرم باعث بخار 
الکل شــده و خطر ایجــاد حریق را 

افزایش می دهد.«
در یک گزارش منتشــر شده در یک 
نشریه پزشــکی در سال 2۰۱۱ آمده 
است که یکی از پرسنل پزشکی پس 
از اســتفاده از ژل ضد عفونی کننده 
دست و روشــن کردن سیگار دچار 

سوختگی شده بود.
البته در هشداری که توسط اتحادیه 
ملی حفاظت در برابر آتش ســوزی 
آمریکا صادر شــده آمده اســت که 
برای وقوع آتش سوزی بر اثر استفاده 
از ژل هــای ضد عفونی کننده نیاز به 
وجود یک عامل ایجاد جرقه اســت 
که منبع شروع آتش سوزی به شمار 

می رود.
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نشانی:
تهران،
دربآخر

تهران، درب آخر! این  می شود نشانی 
خانه هایــی که کم کــم از تهران یا 
کالن شــهرهای بــزرگ دیگر بیرون 
رفته و مرز شــهر را گــم کرده اند. با 
افزایــش قیمت زمین و مســکن در 
بیشتر شهرهای ایران، افزایش قیمت 
دالر، افزایش بیکاری و تورم باالی 4۰ 
درصد دور نیست که فقر آسیب های 
اجتماعی بیشتری برای این مردم به 
همراه بیاورد. افزایش حاشیه نشینی 
در ایران که به گفته آمار غیررسمی 
و نظر کارشناســان تــا ۱2 میلیون 
نفر در ســال ۹8 رسیده بود یکی از 

دستاوردهای فقر است.
هفتــه گذشــته اما برنا نوشــت که 
محمدرضــا محبوب فر، عضو انجمن 
آمایش ســرزمین ایران بــا ارائه آمار 
جدیــدی مبنی بــر اینکه جمعیت 
حاشیه نشــین به ۳8 میلیــون نفر 
رســیده، گفته اســت: »7 میلیون و 
۶۰۰ هزار نفر در اطراف گورستان ها 

زندگی می کنند.« 
این خبر ســاعاتی بعد از روی سایت 
خبری برنا برداشته شد، ولی حتی با 
حذف خبر مربوط به گفته های آقای 
افزایش حاشیه  محبوب فر مســاله 
نشینی در ایران واقعیتی غیرقابل انکار 

است.
آقای محبوب فر، روز یکشنبه چهارم 
خــرداد گفته بود: »در ســال ۱۳۹۶ 
حدود 4۰ درصد از جمعیت شــهری 
ایران حاشیه نشین و بد مسکن بودند 
اما امروز پس از ســه سال یعنی در 
سال ۱۳۹۹ همزمان با تورم و گرانی 
در بخش مســکن، افزایش اجاره بها 
میزان حاشیه نشینی در کشور به 45 

درصد رسیده است.«
زندگی در نزدیکی قبرستان ها همزمان 
با افزایش حاشیه نشینی در شهرهای 
بزرگی چون تهران رابطه موازی دارد. 
از یک سو قیمت باالی مسکن و زمین 
امکان اجاره یا خرید را برای مردم در 
داخل شهرها ناممکن کرده است که 
مردم ناخواســته به بیرون شهر رانده  

 ثمانه قدرخان

 که شــانس برد یا بخــت در آن به 
نسبت مساوی تقســیم شده است: 

پنجاه، پنجاه.
برای هــر دو رژیم که چیزی برای از 
دست دادن ندارند، برد پنجاه درصدی 
احتمال بسیار باالیی است. اینکه آیا 
سرویس های اطالعاتی ایاالت متحده 
و تصمیم گیرندگان در کاخ سفید از 
ماجرا باخبر بوده اند یا نه، و اگر باخبر 
بوده اند چرا مانع از انجام چنین معامله 
ای نشده اند، موضوعی است که باید 
منتظر بود تا گزارش های دقیق تری 

در این خصوص منتشر شود.
جمهوری اســالمی با این طال ها چه 
خواهد کرد؟ طالها چگونه به پول نقد 

تبدیل خواهند شد؟
اولین و محتمل ترین گزینه، استفاده 
از حزب اهلل و نیروهای مورد حمایت 
رژیم در لبنان، عراق، یمن، افغانستان 
و فلسطین اســت. از میان تمام این 
قوی ترین  گروه ها، حزب اهلل می تواند 
بازوی جمهوری اســالمی برای نقد 
کردن طالهای معاوضه شده با نفت 

باشد.
بر اساس گزارشی که در اوایل ژانویه 
سال 2۰۱۹ در خبرگزاری ها منتشر 
شده حزب اهلل در حال سرمایه   گذاری 
بر معادن طالی ونزوئال است. درواقع 
حزب  اهلل می تواند شرایط برای فروش 
و نقد کردن طال در بازارهای قانونی و 

غیرقانونی را فراهم کند.
از ســوی دیگر، با وجود فشــار های 
کمرشــکن مالی پــس از اعمال دور 
دوم تحریم های ایاالت متحده، رژیم 

ایــران همچنان خــود را متعهد به 
پرداخت کمک های چندصد میلیون 
دالری بــه حزب اهلل در لبنان، بشــار 
اسد در سوریه، حماس در فلسطین، 
شبه نظامیان پرشمار عراقی، حوثی ها 
در یمــن، طالبان در افعانســتان و 
زینبیون و فاطمیون در افغانستان و 

پاکستان می داند.
جمهوری اسالمی در دو سال گذشته 
ســعی کرد بــا کاهــش کمک های 
پرداختی بــه این نیروهــای تحت 
حمایت خود بخشــی از مشــکالت 
اقتصادی داخلی را کاهش دهد. اما از 
آنجا که این شبه نظامیان و گروه های 
مزدور بــدون کمک هــای مالی به 
مطالبــات جمهوری اســالمی برای 
صدور انقالب اســالمی تن نخواهند 
داد، پس جمهوری اسالمی می تواند 
با ارسال طال آنها را مدتی دیگر کنار 

خود نگه دارد.
گزینه دیگر، متکی بودن به خریداران 
ســنتی در ترکیه و برخی کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس است. هر چند 
با توجه به فشارهای ایاالت متحده و 
تغییرات معنی دار در روابط اردوغان 
و ترامــپ، همچنین فشــار مضاعف 
بر صرافی های حاشــیه خلیج فارس، 
فــروش طال از این راه ها ســخت به 
نظر می  رســد اما جمهوری اسالمی 
همچنان روی این بازار ســنتی خود 
حســاب باز می کند. مسیری که در 
آن ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و 
رمز ارزها که به سختی قابل ردگیری 

هستند ابزار کمکی به شمار می روند.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

آخریــن احتمــال اما کمــی دور از 
دســترس اســت اما بهترین گزینه 
برای رژیم به شمار می رود. جمهوری 
اســالمی فــرض را بر ایــن خواهد 
گذاشت که نتواند این شمش های طال 
را در کوتاه مــدت نقد کند اما یک راه 
فرار همراه با خوش شانسی احتمالی 
پیش روی آن است: زمامداران ایران 
همچنان به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در نوامبر 2۰2۰ امیدوارند که 
دونالد ترامپ در دور بعدی ساکن کاخ 

سفید نباشد.
اگر با وجود تمــام پیش بینی ها این 
اتفــاق بیفتد و جو بایــدن به قدرت 
برسد احتماالً و آنگونه که دموکرات ها 
در شــعار های انتخاباتی خود مطرح 
کرده اند به توافق هسته ای باز خواهند 
گشــت. هرچند بازگشــت به توافق 
هسته ای، دست رژیم را برای استفاده 
از سیســتم انتقال ارز بین المللی باز 
خواهد کرد، اما فراهم آمدن امکانات 
آن چند ماه و شاید هم تا 2 سال زمان 
ببرد. در این فاصله زمانی و تا فراهم 
آمدن شرایط و امکانات الزم از جمله 
باز شدن دوباره درگاه های سوئیفت، 
طال بهترین گزینه برای نقد شــدن 
در بازارهای منطقه و تزریق چندصد 
میلیون دالر به اقتصاد فروپاشــیده 

رژیم  است.
در این دوران پرآشــوب و محنت بار، 
»برادر جمهوری اســالمی« که خود 
را در برابر سرنوشتی تاریک می بیند، 
برای روشــن کردن کورسوئی حتی 
چند صباحی کوتاه، چشم امید به برق 
طالهای »رفیق مادورو« از کاراکاس 

دوخته است.

ادامه از صفحه ۲چراجمهوریاسالمی....

شروین رستمی )کیهان لندن(

می شــوند و از طرفی هم با گسترش 
شــهرها به حاشیه شــهرها و اقامت 
گاه های غیر رســمی مردم به سمت 
گورستان ها که عمدتا خارج از شهرها 

هستند کشیده  می شود.
یک کارشــناس مســکن از ایران در 
خصوص اینکه جانمائی مسکن برای 
افرادی که در حاشــیه گورســتان ها 
زندگــی  می کنند چگونه اســت ، به 
ایندیپندنت فارســی می گوید: »این 
آمار در خصوص ســکونت در اطراف 
گورستانها را باید از زاویه دیگری دید. 
به عنوان مثال بزرگترین گورستانی 
کــه در اطراف تهران داریم بهشــت 
زهرا اســت. اطراف ایــن محوطه را 
زمین های زراعی تشــکیل داده اند و 
زمین های زراعی هم مالکان شخصی 
داشــته و دهات های مختلف اطراف 
آنها هســت عالوه بر اینکه این افراد 
از ابتدا برای ســکونت اطراف بهشت 

زهرا را انتخاب نکرده اند بلکه از ابتدا 
این افراد آنجا کشــاورزی  می کرده و 
همانجا ساکن بوده اند و بهشت زهرا 
توسعه پیدا کرده و به نزدیک امالک 
یا محل زندگی این افراد رسیده است. 
زمین های بسیاری اطراف بهشت زهرا 
هستند که الزاما بافت بدی هم ندارد.«
این کارشــناس با ســابقه مســکن 
همچنین با اشاره به زمین های مسکن 
مهر عنوان  می کند: »دولت به عنوان 
بانی مســکن مهر این مجموعه را در 
پرند راه اندازی کرده است که در جاده 
ساوه است. برای همین این مسئله به 
نظر من مقداری ســیاه نمایی است. 
چون بهشت زهرا را وسعت داده اند و 
باالخره این محوطه یک جائی با ملک 
و امالک مــردم تداخل پیدا  می کند. 
چنانچه در حال حاضــر در خیابان 
قلهک و کنار کالنتــری قلهک یک 
گورستان قدیمی هست که آپارتمان 

روبروی این گورســتان بعید  می دانم 
کمتر از متری 4۰ میلیون تومان باشد. 

به نظرم این مقایسه مفهومی ندارد.«
گسترش بی رویه جمعیت در کالن 
شهرها و تمرکز امکانات در این مناطق 
تمایل مهاجرت از شهرهای کوچک و 
روستاها را به این مناطق بیشتر کرده 
و از طرفی افزایش زمین و مسکن در 
شهرهای بزرگ نیز مردم را به حاشیه 

رانده است.
چنانچه محمدسعید ایزدی که زمانی 
معاون وزیر راه و شهرسازی بوده است، 
معتقد است گسترش شهرها به بیرون 
از محدوده خود موجب شکل گیری 
اقامتگاه های موقت شــده که شاید 
خیلی هایشان به شکل رسمی در دو 
دهه تبدیل به شــهر یا محدوده های 

شهری شده باشند.
این کارشــناس شــهری مهم ترین 
اســتان هایی را که با پدیده حاشیه 
نشینی در کشور مواجه اند به ترتیب، 
تهــران، البرز، تبریز، مشــهد و اهواز 
عنوان کرده اســت. آقــای ایزدی در 
گفت و گویی در ســال ۹8 با روزنامه 
شرق در عین حال، به نقاطی بحرانی 
مثل شهر چابهار نیز اشاره کرده است 
که در حاضر، ۶4 درصد جمعیت در 
آن در ســکونت گاه های غیررسمی 

زندگی می کنند. 
افزایش اجاره بهــا و افزایش قیمت 
مسکن در سالهای اخبر موجب شده 
اســت که تعادل بین نقاط مختلف 
شــهر بهم ریخته و مردم برای دست 
یافتن به مســکن مناسب به حاشیه 
رانده شــده و افزایش حاشیه نشینی 
را در بیشتر شهرها شاهد باشیم. در 
شــهری مثل تهران در حال حاضر 
سکونت های غیررسمی وجود دارد که 
طبق آخرین آمار در سال ۹8 حدود 
5 میلیون نفر در آنها اسکان داشته اند. 

این زیســتگاه های غیر رسمی که به 
صورت مجموعه های خوابگاهی شکل 
پیدا کرده اند در شــهری مثل تهران 

به سمت جنوب و غرب تمایل دارند.
مساله حاشیه نشــینی همواره مورد 
انتقاد مســئوالن و جامعه شناسان و 
کارشناسان مسائل شهری و اجتماعی 
به صورت همزمان بوده اســت. ولی 
این همسوئی نتیجه قابل لمسی در 
پی نداشته است. شاید این نقیصه از 
آنجا ناشی  می شود که مساله حاشیه 
نشینی که رابطه مســتقیم با بزه و 
آسیب های اجتماعی دارد تاکنون به 
عنوان مســاله اول تصمیم گیران در 
حوزه شهری و اجتماعی بررسی نشده 

است.
چنانچه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشــور نیز در ســال ۹7 با اشاره به 
جلســه ای که با علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
آســیب های اجتماعی داشت عنوان 
کرد: »رهبر معظــم انقالب موضوع 
حاشیه نشــینی را از اولویت های دوم 

آسیب های اجتماعی بر شمردند.« 
بــر اســاس آمارهای غیر رســمی، 
به طــور تقریبی ۳ تــا 7 میلیون نفر 
حاشیه نشین در ایران وجود دارد که 
برخی کارشناسان این آمار را حتی تا 
۱2 میلیون هم برآورد  می کنند که به 
دالیل مختلف در مناطق حاشیه ای 

سکونت گزیده اند.
بیشترین  امور شــهری  کارشناسان 
در  را  نشــینی  حاشــیه  دالیــل 
بیکاری، به حاشیه رفتن کشاورزی، 
خشکسالی های پی در پی، مهاجرت 
روســتاییان به شــهرهای بزرگ و 
مهاجرت شهرنشین ها به حاشیه برای 
یافتن ســکونتگاه ارزان تر  می دانند. 
اما آنچه مسلم است فقر عامل اصلی 
حاشیه نشینی در کالنشهرهای ایران 

است.
زندگــی بیش از 7 میلیــون نفر در 
اطراف گورســتانها بــار دیگر اخبار 
مرتبط را که شــاید به حاشیه رانده 
شده بود متذکر شده باشد. گورخوابی 
در تهران معضل اجتماعی دیگری که 
در اواخر ۹5 مطرح شد و با فاصله ای 
طوالنی در تیرماه ۹۶ نماینده مالرد، 
شهریار و قدس در مجلس عنوان کرد 
گورخواب ها ۳۰ نفر بیشتر نبودند که 
اسکان داده شدند. این نماینده مجلس 
گفته بود: »کل منطقه باغستان و نصیر 
آباد توســط نیروی انتظامی از وجود 
کارتن خواب ها و معتادین پاکسازی 
شد«. نصیرآباد از مناطق شهرستان 
شهریار است که مرکز تجمع معتادان 
و کارتن خواب ها بوده اســت. پس از 
جمع آوری کارتــن خواب هایی که 
بیشترشــان گورخواب بودند به نظر  
می رسید که مشکل گورخوابی در این 

منطقه برطرف شده باشد.
اما منابع مختلف از 5۰ بی خانمانی 
که از سرمای زمســتان، به قبرهای 
خالی گورســتان نصیرآباد پناه بودند 
خبر می داد. نصیرآباد به دلیل پوشش 
گیاهی که با نی دارد به سرعت محیط 
را برای بازگشت معتادان از مکان هایی 
که بهزیستی برایشان تامین کرده بود 
بیرون زده و نی خواب شدند. معتادان 
بیشتر به دلیل نداشتن مجوز مصرف 
مــواد مخدر در اقامــت گاه هایی که 
بهزیستی استان یا شهرداری برایشان 
در نظر  می گیرند ماندگار نیســتند 
و این اقامتگاه ها را به ســرعت ترک  
می کنند. البته بیشتر افراد گورخواب 
یا کارتن خواب به دلیل اعتیادی که 
به آن گرفتار هســتند بالفاصله بعد 
از جمــع آوری به مراکز ترک اعتیاد 
منتقل شده و پس از گذراندن دوران 
ترک اعتیاد ترخیص  می شوند که به 
دلیل نداشتن سرپناه مناسب کارتن 
خوابی و گورخوابی همان اولین گزینه 

آنها است.
در ســال ۹7 نیز تسنیم، خبرگزاری 
نزدیک به سپاه پاســداران ، از وجود 
۶ هزار گور خواب در شهرستان زابل 

خبر داد.  
گورخوابی، نی خوابی یا کارتن خوابی؛ 
هر نامی که بــر آنها بتوان نهاد فقط 
تغییــر ظاهری یک عنوان اســت و 
در اصــل پدیده بی خانمــان بودن 
افرادی که بعضا خانواده هم هستند 
و از شهرها به حاشیه ها رانده شده و 
حتی در حاشیه ها محلی برای اسکان 
نداشته و خوابیدن در گورها را تجربه  
می کنند تغییری ایجاد نمی کند. باید 
دید دولــت برنامه ریزی خاصی برای 
افراد در حاشــیه خواهند داشت و آیا 
در ســند ملی، مصوبه شورای عالی 
شهرسازی جائی برای بدون سقف ها 

هم در نظر گرفته  می شود یا نه؟
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رضا تقی زاده

نفتکشهایایران
باچراغسبزآمریکا

بهآبهایونزوئالرسیدند؟

ورود دومین کشتی از پنج فروند نفتکش ایرانی حامل بیش 
از ۱.5 میلیون بشکه ســوخت به آب های ساحلی ونزوئال 
بدون مواجهه با واحد های نیروی دریایی آمریکا، به دلیل زیر 
تحریم بودِن هر دو کشور خریدار و فروشنده و به خصوص 
نحوه برخورد متفاوت آمریکا در مورد رویدادی مشــابه در 
گذشته ای نه چندان دور، تداوم و یا تغییر رفتارهای سیاسی 

دولت ترامپ را زیر ذره بین قرار داده است.
دو روز پیش از پهلو گرفتن نفتکش فارســت، نخســتین 
نفتکش به نام فورچون که با پرچم جمهوری اسالمی و نفت 
ایران حرکت می کرد، به آب های ســاحلی ونزوئال رسید و 

مورد استقبال واحد های دریایی آن کشور قرار گرفت.
احتماالً سه نفتکش دیگر، یعنی پتونیا و فاکسون و کالول، 
نیز با فاصله زمانی دو تا سه روز از یکدیگر، بدون مزاحمت 

خارجی، به مقصد برسند.
در نیمه ماه اوت ســال گذشــته و چند هفته بعد از عبور 
ابرنفتکش گریس۱ حامل بیش از دو میلیون بشــکه نفت 
ایران از تنگه جبل الطارق و توقیف آن توسط مقامات محلی 
مســتعمره بریتانیا، یک دادگاه آمریکایی بنا به درخواست 
دولت ترامپ حکم توقیف آن نفتکش را که راهی پاالیشگاه 

بانیاس سوریه در دریای مدیترانه بود، صادر کرد.

انتخاب مسیر تجربه شده!

تصمیم جمهوری اســالمی در ارســال سوخت به مقصد 
ونزوئال قطعاً سیاســی اســت و بر روی کاغذ، فاقد ارزش 
اقتصادی قابل توجیه در مقایسه با ضریب خطر باالی چنین 
اقدامی است، اما علی رغم اخطار های برخی منابع کشورهای 
عربی مبنی بر در کمین بودن خطر، حکومت تهران به انجام 

آن اقدام کرد.
با در نظر گرفتن 2۰ دالر ارزش هر بشکه نفت خام ایران، 
۱۰ دالر هزینه پاالیش هر بشکه و در همین حدود هزینه 
حمل، از جمله بیمه کشتی و کاال، ارزش سوخت صادرشده 
به ونزوئال را می توان بین ۶۰ تا 8۰ میلیون دالر تخمین زد.

نکته قابل مالحظه در ارسال سوخت ایران به مقصد ونزوئال، 
انتخاب مســیر آن است که به نوبه خود تحریک آمیز و در 

ظاهر، هم پرخطر و هم غیرضروری به نظر می رسید.
در رویداد دیگری که طی آن ابرنفتکش گریس۱ )در اجاره 
روسیه( قصد حرکت به ســمت آب های سوریه را داشت، 
اگرچه به دلیل حجم باال قادر به عبور از کانال سوئز نبود، به 
هر حال از کنار شاخ آفریقا عبور کرد و پس از دور زدن قاره 
سیاه، از راه اقیانوس آتالنتیک به تنگه جبل الطارق رسید، 

ولی در همان نقطه توقیف شد.
در مورد توقیف نفتکش گریــس ۱ که بعد تغییرنام داد و 
مراحــل قانونی پیچیده ای را بــرای رفع توقیف طی کرد، 
جوزف بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا که هنوز در شغل 
خود تثبیت نشده بود، فاش کرد که »توقیف نفتکش بنا به 
درخواست مستقیم آمریکا از دولت بریتانیا صورت گرفت«.

این بــار نیز هر پنج نفتکش ایرانــی در میانه راه به تنگه 
جبل الطارق رسیدند، ولی بی اعتنا به هشدار های قبلی چند 
کشــور عربی مبنی بر این که »آمریکا مانِع رسیدن آن ها 
به اقیانوس آتالنتیک و تخلیه محموله ها خواهند شــد«، 

مسیری متفاوت با نفتکش گریس ۱ را در پیش گرفتند.
نفتکش های ایرانی بعد از عبور از تنگه باب المندب و گذشتن 
از کانال ســوئز راهی تنگه جبل الطارق شدند، درحالی که 
می توانســتند حرکت خود را در مسیر نفتکش گریس ۱ 
تنظیم کنند و با عبور از شرق آفریقا به اقیانوس آتالنتیک 
برســند و با ضریب خطر کمتر و حذف تنگه جبل الطارق 

راهی ونزوئال بشوند.
بدون شــک فرســتادن پنج نفتکش به مقصد ونزوئال، در 
وضعیت اعمال تحریم های سختگیرانه نفتی آمریکا علیه 
ایران و ونزوئــال، اقدامی ماجراجویانه و در عین حال برای 
جمهوری اســالمی و دولت تحت فشار و آویزان به قدرت 

مادورو، یک موفقیت سیاسی به حساب می آید.
نخستین نفتکش ایران موســوم به فورچون روز یکشنبه 
چهارم خرداد مطابق با اول شوال از ماه های قمری به ونزوئال 
رسید؛ روزی که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، آن 

را عیــد فطر اعالم کرده بود و تقارن این اقدام با عید فطر، 
نماد سیاسی آن را با رنگ مذهبی نیز درآمیخت و موجب 

تقویت آن شد.
نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آتالنتیک قدرتمند است 
و بنا بر اطالعات منتشرشده، حضور واحد های آن در دریای 
کارائیب به منظور مقابله با قاچاق مواد مخدر، طی ماه های 
اخیر بیش از پیش تقویت شده و چنان چه تصمیم سیاسی 
اتخاذ شده بود، واحد های یادشده می توانستند نفتکش های 
ایرانــی را که برخالف گریس۱ ردیاب های خود را در هیچ 
مرحله ای از ســفر طوالنی به اقیانوس آتالنتیک خاموش 
نکردند، متوقف و دست کم آنان را به وادار به بازگشت کنند.

برخالف پاره ای پیش بینی ها، دولت آمریکا بدون مبادرت 
به کوچک ترین اقدام بازدارنده و یا تنبیهی، نسبت به انجام 
معامله نفتی دو کشور تنها از زبان خانم اورتگاس، سخنگوی 
وزارت خارجه، ابراز نارضایتی کرد و همسو با بیانیه ای که 
خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت مادورو منتشر کرده بود، 

اقدام جمهوری اسالمی را محکوم کرد.

سازش در پس پرده؟

مذاکرات غیرمستقیم و اســتفاده از دیپلماسی موسوم به 
خــط دوم )Track Two Diplomacy( متداول ترین نوع 
گفت وگو بین دولت های متخاصم اســت و بین کشورهای 

دارای اختالف نظر به کرات استفاده می شود.
جمهوری اسالمی طی حدود 42 سال حاکمیت در ایران 
هرگز با آمریکا در وضعیت قطع کامل تماس قرار نداشته 
و بنا بر شــواهد متعدد، حتی پس از به قتل رسیدن قاسم 
ســلیمانی در فــرودگاه بغداد و پیش از حمله موشــکی 
تالفی جویانه تهران علیه پایگاه نظامی عین االســد، محل 
استقرار نظامیان آمریکا در حاشیه بغداد، نیز این تماس ها 

ادامه داشته است.
طی چند هفته اخیر و در اوج مبادله حمالت زبانی مسئوالن 
جمهوری اسالمی و نمایندگان دولت آمریکا، دو تحول مهم 
سیاسی در دو کشور همسایه غربی و شرقی ایران صورت 
گرفتــه که به دلیل نفوذ ایران و آمریکا در هر دو کشــور، 
بدون حصول توافق الزم بین تهران و واشــینگتن، نتیجه 

رویداد های یادشده همچنان دور از دسترس باقی ماند.
در تحول نخســت، ریاست دولت مصطفی کاظمی، چهره 
امنیتی مورد قبول آمریکا در بغداد، تثبیت شد و در تحول 
دوم، چند ماه پس از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
افغانستان، اشــرف غنی رئیس جمهور منتخب و عبداهلل 
عبداهلل مدعی او برای تشــکیل دولت ملی و تکرار الگوی 

دولت اول اشرف غنی به توافق رسیدند.
در هر دو مورد، اگرچه همراه با تعلل، جمهوری اســالمی 
در نهایــت رضایت خود را ابراز کرد و به این ترتیب عراق و 

افغانستان از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار شدند.
دادن مجوز صدور ســوخت ایران بــه ونزوئال که می تواند 
بخشــی از معامله بزرگ تر به ارزش تا پانصد میلیون دالر 
و معادل ارزش ۹ تن طالباشد -که گفته می شود از جانب 
دولت مادورو به جمهوری اسالمی تحویل شده - آیا هویج 
تازه ای اســت که دولت آمریــکا در مقابل جلب همکاری 
جمهوری اســالمی در عراق و افغانستان )مبادله محدود 
زندانیان، قطع حمالت علیه کشتی های تجاری در خلیج 
فارس، جابه جایی نیروهای ایرانی در ســوریه و...( به تهران 

عرضه کرده است؟
با توجــه به توافق های اخیــر ایران و آمریــکا در عراق و 
افغانســتان که عمدتــاً با چراغ خاموش صــورت گرفته، 
و همچنیــن خودداری روســیه از فروش ســوخت مورد 
درخواست ونزوئال که نقض تحریم های آمریکا تلقی می شد، 
و محول کردن کار به جمهوری اسالمی، به نظر میرسد با 
وساطت احتمالی مسکو و استفاده از دیپلماسی خط دوم، 
نه تنها معامله بزرگ تر )۹ تن طال( و محل خرج باقی مانده 
اعتبار که حتی مسیر انتقال سوخت ایران از بندرعباس تا 
تنگه جبل الطارق و آب های ونزوئال و امنیت نفتکش ها نیز 

با »شیطان بزرگ« مورد »توافق قبلی« قرار گرفته باشد.
در دنیای سیاست، تحوالت هرگز تصادفی نیست!

با توجه به توافق های اخیر ایران و آمریکا در عراق و افغانستان که عمدتاً با چراغ خاموش صورت گرفته، و همچنین 
خودداری روسیه از فروش سوخت مورد درخواست ونزوئال که نقض تحریم های آمریکا تلقی می شد، و محول کردن 
کار به جمهوری اســالمی، به نظر میرسد با وساطت احتمالی مسکو و استفاده از دیپلماسی خط دوم، نه تنها معامله 
بزرگ تر )۹ تن طال( و محل خرج باقی مانده اعتبار که حتی مسیر انتقال سوخت ایران از بندرعباس تا تنگه جبل الطارق 

و آب های ونزوئال و امنیت نفتکش ها نیز با »شیطان بزرگ« مورد »توافق قبلی« قرار گرفته باشد.

قتلرومینا:همدستیخانوادهونظام

چنــد روز پیــش یــک زن دیگر به 
لیست پرتعداد کشته شدگان قتل های 
ناموســی در ایران اضافه شد. رومینا 
اشرافی، دختر ســیزده ساله تالشی، 
هنگامی که خواب بود به جرم رابطه 
داشتن با مردی غریبه با ضربات داس 
پدرش به قتل رسید. در ایران ساالنه 
صدها زن در شــهرها و روســتاهای 
مختلف قربانی خشونت  بستگان مرد 
خود می شــوند، طوری که طبق آمار 
رســمی نهادهای مردمــی و دولتی 
نزدیک به یک چهارم از کل قتل های 
ثبت شده کشور را قتل های ناموسی 
تشکیل می دهند. چه بسیار زنانی که 
جان عزیزشان را تنها به خاطر حفظ و 
بقای ارزش هایی چون غیرت، ناموس، 
آبــرو و قداســت خانواده از دســت 
داده اند. ارزش هایی که در این چهل 
ســال از صبح تا شب توسط دستگاه 
ایدئولوژیــک عریــض و طویل نظام 

والیی تبلیغ و ترویج شده است. 

جامعه ناموسی

قتل  ناموســی جنایتی اســت که با 
شــرافت، افتخار و آبروی مردانه در 
جامعه نسبت دارد. خود کلمه ناموس 
از Nomos یونانــی به زبان عربی راه 
یافتــه و به معنای قانون و شــریعت 
اســت که بعدها بیشــتر به معنای 
شــرف و آبرو به کار رفته است. البته 
منظــور از ناموس فقط قوانین دینی 
و مذهبی نیست بلکه به مجموعه ای 
از بایــد و نبایدها که برای حفظ یک 
اجتمــاع قبیله ای و گروهــی به کار 
می روند اطالق می شود. به طور کلی 
می توان سه شــاخص و ارزش اصلی 
برای جوامعــی که در آن ها قتل های 
ناموسی رایج است برشمرد: مردانگی، 
آبرو و نوموس)قانون(. قوانین مکتوب 
یا عرفی ای در این جوامع حاکم است 
که وظیفه خطیر حفظ آبرو و شرافت 
جمع را بر عهده مردان گذاشته است. 
زنــان تهدیدی بالقوه برای هر ســه 
ضلع این مثلث محســوب می شوند. 
هــم می توانند اقتــدار مردانه را زیر 
ســؤال ببرند، هم آبروی جامعه را به 
باد بدهند و هم نوموس را به چالش 
بکشند. رومینا اشرافی دقیقاَ به همین 

سه دلیل کشته شد. 
همانطور که بســیاری از متفکران و 
محققان نوشــته اند مفاهیمی مانند 
ناموس و شرافت در جوامعی ارج پیدا 
می کند که در آن ها ارزش های جمعی 
از ارزش های فردی اهمیت بیشتری 
دارنــد. چنیــن جوامعــی را جوامع 
کالکتیو )جمع محور( می نامند. برای 
کسانی که در جوامع کالکتیو زندگی 
می کنند و  به ارزش های جمعی آن 
پایبندند قتل ناموسی فقط یک اقدام 
یا خطای شخصی نیست و ،برخالف 
آن عقیده رایجی که می گوید چنین 
جنایتی یک مساله شخصی و »دعوای 

]در جمهوری اسالمی[ »صحنه« 
از هر چیزی دیگری مهم تر است. 
اعضای وفادار و جمعیت میلیونی 
باید همیشــه در صحنه باشند، 
در پشــت صحنه اما هر خالف 
و فســاد و کاری جایز است مگر 
ارتباط با بیگانگان. داستان قتل 
از  پدرش  توسط  اشرافی  رومینا 
این لحاظ به داســتان های نظام 
وقتی  جرم  دارد.  شباهت  والیی 
در »صحنه« نمایش داده شــود 
مجازات  شــدیدترین  مستحق 
است به این دلیل که آبروی نظام 
خانواده را خدشه دار کرده است. 

خانوادگی« اســت، همیشــه قصد و 
نیتی اجتماعی دارند. به عبارت دیگر 
وقتی یــک مرد به دالیل ناموســی 
یکــی از بســتگان زنــش را به قتل 
از طرف اجتماع  می رســاند همواره 
و گروه خود دســت به ایــن کار زده 
است.  صحبت های مردانی که زنان، 
خواهران و یا دخترانشــان را به بهانه 
لکه دار شدن شرافت خود کشته اند 
نشــان می دهــد که آن هــا در اکثر 
موارد به هیچ عنوان احساس ندامت 
و پشــیمانی نمی کنند، حتی خود را 
شبیه یک قهرمان جمعی می دانند و 
از جامعه انتظار تشکر و تشویق دارند 
چــرا که برای حفــظ ناموس همین 
به قتل نزدیک ترین  جامعه دســت 
عزیــزان خــود زده اند. بــرای آن ها 
ناموس مســاله ای شخصی نیست و 
نمی توان آن را به عنوان مثال به رابطه 
میان یــک زن و یک مرد تقلیل داد. 
ناموس همیشه جمعی است، قانونی 
برای زندگی جمعی اســت، نوموس 
اســت. احتمــاالَ در آن لحظه ای که 
پدر رومینا تصمیم به قتل دخترش 
گرفته نوعی احساس منحرف دالوری 
را تجربــه کرده اســت. یک ســرباز 
غیور ملــت داخل یکی از کلیپ های 
حماســی پرزرق و برق  سازمان اوج. 
یا یک انسان باشرف و ازخودگذشته 
درون یکی از برنامه های قبل از افطار 

تلویزیون.
همانگونه که لویی اشــتراوس نشان 
می دهد جوامع کالکتیو بیش از آن که 
با اشــتراکات موجود در خود جامعه 
تشکیل شوند بر اســاس تفاوت ها با 
جوامع دیگر بنا شده اند. در این جوامع 
اعضای گروه به خــودی خود ارزش 
ندارند و به دلیل تفــاوت و مقابله با 
اعضــای گروه های دیگر ارزشــمند 
محسوب می شــوند. تایید خود فقط 
و فقط در گروی نفی دیگران اســت. 
در چنین شــرایطی فقط  مفاهیمی 
همچــون آبــرو و شــرافت جمعی 
می توانــد اهمیت پیدا کند و هرگونه 
بی تفاوتی نسبت به ارزش های گروه 
بــه مثابه خیانت تلقی شــود. از این 
لحاظ خانواده هســته ای را می توان 
کوچکترین جامعه کالکتیو به شمار 
آورد. اعضای خانواده معموالً ســعی 

دارند مشکالت  موجود را درون خود 
خانــواده حل و فصــل کنند چرا که 
بیرون بردن آن ها نتیجه ای جز از بین 
بردن آبرو نــدارد. بی آبرویی در یک 
خانواده لزوماً به معنای انجام اعمال و 
رفتار زشت و قبیح نیست بلکه بیشتر 
وابســته به علنی انجام دادن آن در 
صحنه عمومــی و در حضور دیگران 
است. شرافت خانواده وقتی خدشه دار 
می شود که پای، و یا چشمان، افرادی 
غیر از اعضای خانواده در میان باشد. 
طبیعــی اســت که رابطه جنســی 
زنان خانواده با بیگانــگان به عنوان 
خطرناک ترین و غیرقابل بخشش ترین 
بی آبرویی قلمداد شود چرا که بنیان 
نظام خانواده بر اساس وفاداری میل 
زن و خصلت بازتولیــدی زنانه او بنا 

شده است.

جهوری اسالمی: هم خانواده به نظام 
شبیه است و هم نظام به خانواده

با توجــه به مــوارد فــوق می توان 
جمهوری اسالمی را حکومتی دانست 
که سودای ایجاد یک جامعه کالکتیو را 
دارد، یک جامعه کالکتیو کالسیک که 
از امکانات دوران مدرن هم برای بقای 
خودش استفاده می کند. همانگونه که 
همه می دانیم در دستگاه ایدئولوژیک 
نظام والیی فردگرایــی ذره ای ارزش 
ندارد و تنها بر روی ارزش های جمعی 
تاکید و تبلیغ می شود. این ارزش های 
جمعی هم بیش از آن که از توافقات و 
اشتراکات درونی جامعه برآمده باشد 
نشئت گرفته از نفی ارزش های جوامع 
بیگانه و فرهنگ دشمنان است. چه 
کسی است که در این سال ها هر روز 
و شب کلماتی مانند دشمن و بیگانه 
را از دهان سران نظام نشنیده باشد؟ 
حرف ها و رفتار مردم به خودی خود 
زشــت، غلط و یا محکوم نیستند تا 
جایــی که در صحنه علنی و عمومی 
نشــان داده نشــوند و تا وقتی که به 
اصطالح موجب »وهن« نظام نشوند. 
) در این ســال ها تقریباَ تمام کسانی 
که از فاجعه های سیاسی یا اجتماعی 
فیلم گرفته اند و آن را در شبکه های 
اجتماعی نمایش داده اند بازداشــت 

شده اند(. 
ادامه در صفحه بعد
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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

* 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

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 8۰۰ ۶۰4 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. 
آن دسته 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: 7788۳۶۶۳22

لطفا برای کسب اطالعات بیشتر با ای میل زیر مکاتبه نمایید
aziz@shaw.ca

تدریس خصوصی 
فیزیک و ریاضی

»به صورت آنالین«

BC Certified Teacher توسط

میتاپ ایرانیان ونکوور

گروه اینترنتی میتاپ ایرانیان ونکوور با هدف ایجاد محیطی برای دوستی و 
آشنایی با یکدیگر برنامه های زیر را برگزار می کند.

باشگاه کتابخوانی )بوک کالب( هر یکشنبه بعد از ظهر 
 کتاب این دوره: نیمه تاریک وجود

تجربه استارت آپ من – آشنایی با تجربیات یکی از کارآفرینهای ایرانی ونکوور 
- چهارشنبه بعد از ظهر هر دو هفته یکبار

شبی با موالنا – دوشنبه بعد از ظهر بصورت ماهیانه
برنامه های طبیعت گردی و پیاده روی هر هفته

و چندین برنامه متنوع دیگر
برای اطالع از جدول کامل و دقیق برنامه ها به سایت گروه به آدرس 

 www.meetup.com/vancouver-iranians
و یا صفحه اینستاگرام گروه با نام Vancouver.iranians مراجعه فرمایید

مشتاق حضور گرمتان هستیم. بنیاد کانادا و ایران برگزار میکند  

برنامه ای  شامل اطالعات مفید و پاسخ به سواالت دوستان
 در زمینه های  مالی و روان شانسی و پزشکی با کارشناسان در دوران 

قرنطینه و ویروس کوید -۱۹ این هفته  در اپلیکیشن زوم ، 
روز جمعه 2۹ ماه می ، ساعت ۶ تا 7 بعد ا ظهرانجام میگردد .

کارشناسان این برنامه عبارتند از: خانم سیما میرزا آقایی مسائل مالی ، اقای 
علی خدامی مشاور بالینی در مورد علل خشونت های خانگی ، خانم  دکتر 

زهره انصاری  دندانپزشک  نکات مهم پزشکی بهداشتی  خانم نسرین فیلسوف 
اطالعاتی راجع به مراکز نگهداری سالمندان و نکات مهم بهداشتی 

 وخانم هاله شیرچیان مشاور خانواده در مورد علل استرس واضطراب             
برای شرکت در این برنامه لطفا  با ایمیل  و شماره تلفن زیر تماس نماید تا 

لینک برنامه برایتان  ارسال گردد.
admin@cif-bc.com   ایمیل  
 تلفن     ۶۰4-8۰۰-۱۹77 

در جمهوری اســالمی حتی ســران 
و عظمای اصلــی نظام هم می توانند 
مخالف سیاست های اصلی آن باشند 
به شرطی که آن را علنی نکنند چون 
با این کار آبرو و شرافت نظام را در نزد 
بیگانگان به باد خواهند داد. »صحنه« 
از هــر چیزی دیگری مهم تر اســت. 
اعضای وفادار و جمعیت میلیونی باید 
همیشــه در صحنه باشند، در پشت 
صحنه اما هر خالف و فســاد و کاری 
جایز اســت مگر ارتباط با بیگانگان. 
علنی کردن حرف ها و کارهای موهون 
و همچنین نزدیکی با دشمنان بیش از 
هر جرم دیگری مجازات خواهد شد، 
به این خاطر که موجب بی ناموسی 

نظام می شود.
خانواده های هســته ای ســلول های 
حیاتــی نظــام والیی هســتند. هم 
خانواده به نظام شــبیه اســت و هم 
نظــام به خانواده شــباهت دارد. هم 
نظام خانواده داریم و هم خانواده نظام. 
در واقع ســاختار هندسی جمهوری 
اســالمی ســاختاری فراکتال است. 
جز)خانواده( همانند کل)نظام( است 

و کل همانند جز.
داســتان قتل رومینا اشرافی توسط 
پدرش از این لحاظ به داســتان های 
نظــام والیی شــباهت دارد. یکی از 
مردهای خانواده رومینا بعد از کشته 
شدن او اعالم کردند که دلیل قتل او 
نه خود رابطه او که پخش شدن علنی 

تصاویرش به همراه مردی دیگر بود.

جرم وقتی در »صحنه« نمایش داده 
شود مستحق شــدیدترین مجازات 
اســت به این دلیل کــه آبروی نظام 
خانواده را خدشــه دار کرده اســت. 
و مگر فلســفه حجاب در جمهوری 
اســالمی چیزی غیر از این اســت؟ 
پوشیدگی در نزد دیگران و گشودگی 
نزد خودی ها. حتی وقاحت موجود در 
آگهی و مراسم ترحیم مقتول سیزده 
ســاله نیز به وقاحت اتفاقات سیاسی 
سال های اخیر شباهت داشت. کسانی 
که کشته اند خودشــان را به عنوان 
ســوگواران اصلی و صاحبان عزا جا 
زده اند. بیگانگان هیچ حقی بر قربانیان 
ندارند حتی حق ســوگواری. کشته 
شدن با مسلسل ســربازان خودی و 
داس پدران »شرف« دارد به زندگی 
کنار بیگانگان و افــراد نامحرم. البته 
بیگانگان لزوماَ کسانی نیستند که به 
گروه های دیگر تعلق داشــته باشند، 
اعضــای خود گروه هــم اگر مخالف 
ارزش هــای آن باشــند عامل بیگانه 
محسوب می شوند. این مانیفست نظام 
خانواده اســت و همچنین مانیفست 
خانواده نظام. به همین دلیل اســت 
کــه قوانین قضایی حاکم بر کشــور 
نسبت به قتل های ناموسی بیشترین 
رواداری را دارنــد. قوانینی که تقریباً 
تمام مسائل و آزادی های شخصی را 
جرم می داند در این مورد نظر دیگری 
دارند: مساله شخصی است، خانوادگی 

است، دخالت نکنید.
سعید صادقی )رادیو زمانه(

روزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!
www.paivand.com
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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

لولهکشیسردوگرم
تجاریومسکونی

604-833-2869

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

درای وال

License, Warranty, Insurance and WCB

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

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

نقاشی ساختمان
انواع پرده

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

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

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه نیازمندی های پیوند 

درج کنید. 

۶۰4-۹2۱-472۶

روزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!
www.paivand.com

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

با۲۰سالتجربهآموزشیدرکانادا
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( 
۱478 778-۳85-۱۳47

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 
۱478 ۶۰4-8۰8-5۹82

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 ۶۰4-727-7874
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فروردین: شما باید انتخابی را انجام دهید اما در این انتخاب مردد هستید و 
نمی دانید که کدام انتخاب از سایر انتخاب ها متمایز است، کمی صبر داشته 
باشید راه حل و انتخاب درست به زودی نمایان خواهد شد .به دلیل کارهای 
زیاد از خود غافل شده اید، اما به این قسمت از احساسات و فکر خود بیشتر 

اهمیت بدهید.

اردیبهشت: هم اکنون رویاهای شما کامالً زنده هستند، و وقتی به واقعیت 
تبدیل می شوند وضوحشان نیز بیشتر می شود. به جای اینکه وقتتان را صرف 
فکر کردن به اتفاقات بدی که در زندگی افتاده است بکنید، بر روی کارهایی 
که می توانید انجام دهید تمرکز کنید. و به جای اینکه تالش کنید چیزهایی 
که قابل تغییر نیستند را تغییر بدهند، چیزهایی را که می توانید اصالح کنید. 

خرداد : شــما این روزها احساسات دو گانه ا ی دارید. از یک طرف برای 
شکســتن قواعد منظم روزانه آمادگی دارید و سعی می کنید کاری کاماًل 
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 

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

تیر: شــما تبدیل به فردی شــده اید که بیرون از گود نشسته است و کشتی 
گرفتن افراد را با دید بی تفاوت نظاره می کند، حتی اگر کشتی گرفتن نیز بلد 
نیستید باز هم به داخل گود بروید. تمام مراحل زندگی تان را از زیر ذره بین 
بنگرید نه این که با نگاهی ســرد و بی تفاوت، زیرا در این صورت احتیاط 

الزم را نخواهید داشت.

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

طبیعی و به مرور زمان از زندگی تان خارج شوند. 

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

جانشین واقعیت محض بشود. 

مهر :   باوجود اینکــه در مورد تصمیمات مهم خــود خیلی جدی عمل 
می کنید، ولی با این حال دیگران باز هم فکر می کنند شما اشتباه کرده اید. 
شاید آنها شما را به بی مسئولیت بودن متهم کنند، درصورتی که اصالً اینگونه 
نیست. پس اکنون در مورد برنامه های مهم خود با آنها صحبت نکنید، شما 

هرچقدر بیشتر حرف بزنید اختالف نظرهایتان با آنها بیشتر خواهد شد.

آبان : اکنون اصال وقت مناســبی برای برنامه ریزی کردن نیست، بنابراین 
شما می کوشید که تا جایی که می توانید خودجوش باشید. این تاکتیک باید 
خوب کار کند، مگر اینکه افراد دیگر در مورد توانایی و مهارت هایتان ازتان 
بپرسند و شما تصمیم به عقب نشینی کردن بگیرید. شما می توانید با بی توجه 

بودن به حرف های دیگران  از مجادله های بی دلیل دوری کنید.

آذر : شما  این روزها  خیلی پر انرژی نیستید، برای اینکه زیاد مورد توجه 
واقع نشده اید. اما احتماالً موفقیت های مهمی  کسب خواهید کرد. شما انقدر 
توانایی دارید که بدانید دقیقاً چه حرف هایی می خواهید بزنید. ذهن شــما 
قابلیت های خیلــی باالیی دارد و بنابراین زود قضــاوت کرده و عجوالنه 

تصمیم گیری می کنید.

دی :االن زمان آن اســت که اوضاع را برســی کنید که ببینید تا کنون چه 
کارهایی کرده اید و برای ورود به مرحله بعدی آماده بشوید. ثبات بخشیدن 
به کارها و روش هایتان موجب می شود که بتوانید سطوح باالتری از خالقیت 
و نوآوری را ایجاد کنید. به یاد داشته باشید، نیازی به گذاشتن انرژی بیشتر در 

کار نیست؛ بلکه باید بوسیله هوش خود لیاقت خود را نشان دهید.

بهمن : حتماً به حس ششم خود اطمینان کنید.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 و با شخصی که به پایان کارش فکر نمی کند کار نکنید. 

اگر الزم شد از همین حاال جلوی ضرر را بگیرید و بعد پیش بروید.

اسفند : اگر شما به خاطر اینکه وارد مرحله جدیدی شده اید و توانایی هایتان 
دگرگون شده است کمی احساس یأس می کنید، زیاد نگرانی به دلتان راه 
ندهید. به جای اینکه دوران گذشــته را بازسازی کنید و یا اینکه با عجله به 
سوی آینده حرکت کنید، به لحظه حال توجه کنید. اما تا وقتی که خودتان 

کاماًل آمادگی ندارید احساسات خود را با دیگران در میان نگذارید.

فال هفته

جدول سودوکو

آسان

متوسط

سخت

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

حل جدول ويژه شماره  6809

   افقي:
1 - رود مدرک!- یکی از شاهکارهای معماری دوره اسالمی در 

استان زنجان
2- مجری برنامه در حال پخش خندوانه- پارچه فروشی

3-  الهه شکار رومیان- یک نوع بازی جذاب- ماشین راه سازی
4-  محافظ گل- ناصافی صدا- جمع ماده- کامیون ارتشی

5-  صرفه جویی در مصرف آن یک وظیفه ملی است- کفش سبک ورزشی- قله
6-  هادی- ورم، تورم- مشک آب

7-  میکسر- شهری در استان خوزستان- آگهی چاپی
8-  گرو گذارنده- گلو- پسر فریدون

9-  عشوه- پیگیر و تفحص کننده- مقابل کوچک
10-  استان حضرت معصومه)س(- واحد لیتر- گریه کنان

11-  نمره شاگرد زرنگ- عاقل دیوانه نمای معاصر هارون الرشید- نت مخمور
12-  نشانه فعل استمراری- گازی شبیه ازت- حرف جمع فارسی- برکت سفره

13-  زننده- امر به نواختن- منفعت طلب
14-  دشمنی- اثر معروف ابوالفضل دکنی

15-  منظومــه عاشــقانه ای در 
قالب مثنوی از وحشی بافقی- 

زنبور کارتونی

 عمودي:
1-  محل نگهداری مواد فاسد 
شــدنی- آســیب گاه و پاشــنه 

آشیل
2-  نادر- آیین و بینش فردی- 

عزیر همگان
3-  هــالک و نیســتی- برنــج 

فروش- نادرست و نامربوط
و  فرســوده  ریشــه-    -4
مستعمل- نت آخر- مار غیر 

سمی بزرگ
5-  ذوب کردن- نوازنده دربار 

ساسانی- نام مردانه فرنگی
6-  انــدرون دهــان- واال- گلی 

زیبا
انــرژی زا-  7-  جغــد- رنــگ 

رنگ نقاشی
8-  همیشگی، جاویدان- شیر 

آغوز- تعمیر ساختمان
9-  پیمــان نظامــی آســیایی- 

النه پرنده- پایین
ســاز  شــیفته-  گویــک-    -10

شکوه گر
11-  پزشکی- ریاضیدان فرانسوی- 
نزدیکتریــن منطقه خــوش آب و 

هوای ییالقی شهر تهران
ســنگ  نداشــتن-  ابتــدا    -12

آسیاب- بدی عاقبت- وزغ
13-  نبــرد و مبــارزه- محلــه- 

دعای معروف صبح جمعه
کوچــک-  کیــک  نوعــی    -14
سالح نامرد!- قضیه و موضوع

15-  وضعیت شلوغ و آشفته- 
نصف النهار مبدأ
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کاش این یک کابوس باشد
تنهايی بچه های معلول، بعد از مرگ پدر و مادر

 ســرور ازدواج نکــرده. ايــن، سرنوشــت خیلــی 
بــرای  می گويــد:  او  دخترهــای معلــول اســت.  از 
دخترانی که معلول هســتند معمــوال مورد ازدواج 
خــوب پیش نمی آيــد. ممکن اســت مردی بیايــد و قبول کنــد اما بعد 
می بیند زن آنطور کــه بايد نمی تواند به امور منزل برســد و رها می کند 
و می رود. زندگی معلول ها جوری اســت که وقتی پدر و مادر می میرند 

ديگر خواهر و برادر کاری ندارند که اين ها چطوری زندگی می کنند

 مــادر قبال قالــی می بافته و حــاال نمی تواند. پدر بچه ها دســتفروش 
اســت. کفش کهنه می خــرد و می فروشــد. می گويد: بچه هــای ديگرم 
ازدواج کرده انــد و رفته اند. دخترها دانشــگاه هم رفته انــد اما اين دوتا 
بچه هیچ سواد ندارند. بهزيستی کمک کمی به ما می کند اما مشکل ما 
فقط مالی نیســت. من دائم نگران اين بچه ها هستم. خودم مريضم، 
پدرشــان هم مريض اســت و انسولین می زند. ســن مان باال رفته. اين 

بچه ها بعداً چه می شوند؟ 

 آســیه 43 ســاله اســت. از دوپــا معلــول. تــا 18 ســالگی ويلچیر هم 
نداشــته. می گويد: هرطــور فکرش را بکنید، خیلی بد اســت. وابســته 
بودن بد اســت. راســتش را بخواهید تا وقتی جوانتر بودم ترسم کمتر 
بــود. حتی امیــد داشــتم شــايد ازدواج کنم و بتوانم مســتقل باشــم تا 
حــدودی. حاال اما انــگار پرده ای از جلوی چشــمم کنار رفتــه. خودم را 
می بینم و مادر پیرم را و آينده ای که نقطه روشنی ندارد. مستمری پدرم 

برای من می ماَند اما فقط بحث گرسنه و بی جا نبودن نیست

نیم نگاه

   افقي:
1 - آشــپزخانه باز- بازیگر فیلم ســینمایی گیلدا بــه کارگردانی 

کیوان علی محمدی و امید بنکدار
2-  قدیمی ترین دانشنامه انگلیسی زبان- باج گیری

3-  کابین- پوسته- حساب
4-  لطیف- فلز هادی- سنگسار شده- عمارت

5-  مخفف گاه- شهری در استان کرمان- مرغی رنگین و نیکو
6-  آسیاب دستی- روشی در تولید آثار تجسمی- داغ کردن

7-  یکی از شهرهای جذاب و دیدنی فرانسه- سدی تاریخی نزدیک بیرجند- سرند
8-  اثری از ثابت رحمان نویسنده آذربایجانی- گریبان- معشوقه لوئی پانزدهم

9-  مخفف از ما- شهرک قزوین- ویران کننده
10-  دهان کجی- زنهاری- گذاشتن

11-  عنصر نمک- هدیه ای که در پاگشا رد و بدل می شود- ترک استخوان
12-  خروس مازنی- حکومت عصر هیتلر- دیروز- حاصل گندم

13-  ناقص نیست- شهر مقبره شیخ بدرالدین- سقف آویز نورانی
14-  باغبانی که تاک پرورش می دهد- مرکز اتیوپی

15-  اختــالل ارثی در متابولیســم 
آهن- عددی ترتیبی

 عمودي:
1-  جشن ایرانیان باستان- بیوسفر

2-  شاخه ای از عکاسی- فقر الدم- 
واجب

3-  غالف خنجر- جهان- ورزش 
رزمی روسی

رهایــی  برخــورد-  صــدای    -4
غلط گیــر  آذری-  اســم  یافتــن- 

اداری
5-  حکومت- سومین شهر بزرگ 

ترکیه- متضاد ماده
6-  خــودم- تشــنه فریــب- درد و 

مرض
7-  ســال آذری- خورش ایرانی- 

کبوتر دشتی
قــرن  فرانســوی  ریاضیــدان    -8
17- عبادتگاه راهب- خوشنویس 

معروف ایرانی
9-  متداول- خانم خانه- قصد

10-  دیکتاتــور آلمانی- ســدی در 
استان آذربایجان شرقی- نور کم

11-  یــک و یــک- جمــع مذهب- 
بــه  را  نشاســته  کــه  آنزیمــی 

مولکول های ساده تبدیل می کند
ماتیــک-  کــردن-  پراکنــده    -12

هدیه فرستادن- کاغذ چاپ
13-  شکمو- سرزمینی در قفقاز- 

سهل
وقت نمــاز-  از  دادن  خبــر    -14

مفتاح- مقام و منزلت
نوعــی  قدیمــی-  خطــی    -15

نمایش

مریم طالشی
روزنامه نگار

سرور میانه اندام و اندکی فربه اســت. صورت گرد و چشم های قهوه ای روشن 
دارد. آهنگ صدايش دلنشــین اســت، با آن ته لهجه همدانی. به من گفته اند 
40 ساله است اما وقتی می پرسم، می گويد: »متولد 46 هستم. صادره از رزن.« 
بــا لبخند می گويــم: »خوب مانــده ای!« می خنــدد و چشــم هايش مهربان تر 
می شــود. از همان موقع کــه تکیه داده به عصــا در درگاه خانه يک طبقه کوچه 
درختــی شــهريار ديدمش، بــه  نظرم آمد از آنهاســت که می شــود ســاعت ها 
نشســت و بــا او گــپ زد. کوچــه را می گويم درختــی، چون پــر از درخت های 
قطور اســت که دوتايشــان درســت وســط آن قرار گرفته اند و بــرای عبور بايد 
ناچار فرمان را ســمت مخالــف چرخاند و راه را کج کرد. خانه را کســی رايگان 
در اختیــار ســرور طلوعی گذاشــته که حــاال سرپرســت خانواده دونفره شــان 
اســت؛ او و پدرش، که در يکی از دو اتاق خانه خوابیده و دختر می گويد خیلی 
پیــر و مريض اســت. اتــاق ديگر، اتاق ســرور، در واقــع کارگاهش هم هســت. 
تمام فضــای اتاق، حتــی روی تختخوابی که منتهی الیه راســت آن قرار دارد، 
عروســک های دســت دوز، لیف های کاموايی و کیف های چرمی که ســرور تازه 

درست کردنشان را ياد گرفته، ديده می شود.

از  خانــواده اش  همــراه  بــه   69 ســال 
رزن  توابــع  از  »ســلیلک«  روستایشــان 
استان همدان به شهریار مهاجرت کرده 
است. مادرش 25 سال پیش فوت کرده 
و خواهرهــا و برادرهــا هم ســر و ســامان 
گرفته اند و ســر خانه و زندگی خودشــان 

هستند. سرور مانده با پدر.
آن  نیســت.  مــادرزاد  مــن  »معلولیــت 
وقت که کوچک بودم قطره فلج اطفال 
ندادنــد و مــن فلــج شــدم. آن موقع در 
روســتاها اینجوری بود دیگر. در شهرش 
هم به همه قطــره نمی دادند. فقط من 

مشــکل پیدا کــردم، خواهــر و برادرهایم 
سالم هستند.«

ســرور توجهم را بــه کارهای دســتی اش 
جلــب می کنــد و می گویــد: »از درســت 
تومــان   400  ،300 ماهــی  اینهــا  کــردن 
درمــی آورم. کــم اســت اما دســتم پیش 
بــرادر و خواهرهایــم دراز نیســت. ماهی 
150 هــزار تومان هم بهزیســتی می دهد 
کــه تا پارســال 50 هزار تومــان بود. خرج 
بابــا هــم بــا من اســت. اگــر اجــاره خانه 
اصــاًل  دیگــر  کــه  بدهــم  می خواســتم 
در  را  مــن  االن  کــرد.  زندگــی  نمی شــد 
شهریار بعضی ها می شناسند و می آیند 
خانــه خریــد می کننــد. گاهــی ســفارش 
سیســمونی می گیــرم که باز بهتر اســت. 
بعضــی وقت ها هــم در نمایشــگاه های 
بهزیســتی شــرکت می کنــم و کارهایم را 
می فروشــم. امــا روزهایی بــوده که فقط 
یــک دانــه لیــف فروخته ام. یــک لیف 5 
هزار تومانی که امسال قیمتش را 5 هزار 

تومان کرده ام.«
ســرور به پایش اشاره می کند و می گوید: 
»االن این وســیله ای که باید بپوشم و راه 
بروم، خراب اســت. قیمتــش 5 میلیون 
تومــان اســت. حتــی نمی توانــم بدهــم 

تعمیرش کنند.«
 ســرور ازدواج نکــرده. ایــن، سرنوشــت 
خیلی از دخترهای معلول است: »برای 
دخترانــی کــه معلــول هســتند معمواًل 
نمی آیــد.  پیــش  خــوب  ازدواج  مــورد 
ممکــن اســت مــردی بیاید و قبــول کند 
امــا بعــد می بینــد زن آن طــور کــه بایــد 

نمی توانــد بــه امــور منــزل برســد و رهــا 
می کنــد و می رود. من حــاال خودم مورد 
ازدواج خاصــی نداشــته ام امــا اگــر هــم 
پیــش می آمــد، بــا ایــن شــرایط ترجیح 

می دادم اصاًل ازدواج نکنم.
 زندگی معلول ها جوری اســت که وقتی 
پدر و مادر می میرند دیگر خواهر و برادر 
کاری ندارنــد که این ها چطــوری زندگی 
می کننــد. خیلی ها حتی شــرایط بدتری 
دارنــد. بــاز من ایــن کارهــا را می کنم اما 
خیلی ها هستند که همین توانایی را هم 
ندارنــد. دختــری را می شناســم که پدر و 
مــادرش فوت کردند و خواهــر و برادرها 
اصــاًل کاری با او نداشــتند. نیمی از خانه 
را پدرش به  نامش کرده بود اما برادرش 
او را در یــک اتــاق گذاشــته بــود که هیچ 
چیز نداشــت. 42 ســاله اســت. گاهی به 
او ســر می زدم، همین شــهریار بود. چند 
وقــت پیــش فرســتادندش ارومیه پیش 
یکی از خواهرهایش. خیلی ســخت بود 

خیلی هــا بــه آدم محبــت کننــد و البته 
محبتشــان از ســر دلســوزی اســت ولی 
کســی عاشق کســی مثل من نمی شود. 
دلم واقعاً می خواســت کســی عاشقانه 
حرف هــا  ایــن  باشــد.  داشــته  دوســتم 
را نمی شــود بــه کســی گفــت امــا شــما 
بنویســید تــا همــه بداننــد نیاز مــا فقط 
مالی نیســت. نمی دانم، شــاید من هم 
کــه خوانــده ام،  بــه خاطــر رمان هایــی 

رؤیایی شده ام.«
بــه آنها فکــر می کنم. به ســرور، آســیه، 

علــی و ســعید. روایتشــان را در گــپ و 
گفتــی کوتــاه شــنیده ام. برشــی از یــک 
داســتان. دلــم می خواهد بگذارمشــان 
توی یکی از همان داستان هایی که آسیه 
خوانده و بــه قول خــودش، رویایی اش 
کــرده و پایــان قصه را خــوب تمام کنم. 
اصــاًل از اول بنویســم یا شــاید توی یک 
فیلم که به شــیوه بعضــی کارگردان ها، 
یکهو شــخصیت اصلی از خــواب بیدار 
می شود و می فهمد آنچه دیده، کابوس 

بوده.

برایش. به هرحال هرکســی در این ســن 
و سال می خواهد خانه و زندگی خودش 
را داشته باشد اما معلولیت چیزی است 
که به زندگی ما تحمیل شده و نقشی در 

آن نداشته ایم.
ایــن اســت کــه  االن تنهــا خواســته مان 
توانمنــد باشــیم و تــا جایــی کــه ممکن 
اســت خودمــان را بتوانیــم اداره کنیــم. 
من خــودم اگر جایــی در اختیار داشــتم 
کــه تولیداتــم را بفروشــم خیلــی خــوب 
بود. وقتی می خواهم تهران بروم خیلی 
سخت است. از شهریار با این عصا سوار 
اتوبــوس می شــوم تــا آزادی مــی روم از 
آنجا دوباره چند بار باید اتوبوس عوض 

کنم.«
 بچه ها بعد از من چه می شوند؟

علــی ســر کوچــه ایســتاده. چشــم ها از 
پشت شیشــه بی نهایت ضخیم عینک 
درشــت، دو خــط مــورب نمنــاک دیده 
می شــوند. لبخند می زند و دست تکان 
می دهــد. ایــن کار را بــرای هــر ماشــین 
عبــوری می کند. خانه شــان وســط های 
فردوســیه  در  کوچــه ای  اســت.  کوچــه 
شــهریار که جــزو شــهرهای حاشــیه ای 
فقیرنشین محسوب می شود. خانه های 
شــده اند.  ردیــف  هــم  کنــار  کوچــک 
یکی شــان خانه علی است که با سعید، 
بــرادر بزرگتــرش و پــدر و مــادر در آن 

زندگی می کنند. ســعید در خانه اســت. 
همیشــه در خانــه اســت. دوســت دارد 
فقط تلویزیون تماشا کند. یک تلویزیون 
21 اینــچ قدیمــی و یــک تکــه فــرش و 
پشــتی کوچک، تنها وســایل یکــی از دو 
اتاق خانه هســتند. خانه های فردوسیه 
هســتند.  همینجــوری  خیلی هایشــان 

خانه های یک و دو اتاقه.
ســعید 30 ساله اســت. وقتی می خندد 
جای خالــی تمام دندان هــا در دهانش 
می فرســتند  را  کســی  مــادر  پیداســت. 
دنبــال علی 27 ســاله کــه می گوید توی 
هــردو  برادرهــا  نمی شــود.  بنــد  خانــه  
معلولیــت ذهنــی دارنــد. مــادر و پــدر، 
دخترخالــه - پســر خاله انــد و بیــن 6 تا 
بچــه، فقــط علی و ســعید مشــکل پیدا 
کرده انــد. باورش ســخت اســت که تا به 
حال به هیــچ مرکز درمانی برای بچه ها 
مراجعه نکرده اند؛ هیچ وقت. پسرها نه 
مدرسه رفته اند و نه ارتباطی با کسی غیر 

از پدر و مادر دارند. پدر و مادری که دیگر 
سنی ازشان گذشته و نگهداری از بچه ها 

هر روز برایشان سخت تر می شود.
مــادر دســت چــپ را روی مــچ دســت 
راست گذاشته؛ دستی که می گوید دیگر 
کار نمی کنــد. قباًل قالــی می بافته و حاال 
نمی تواند. پدر بچه ها دستفروش است. 

کفش کهنه می خرد و می فروشد.
از  را  علــی  می شــوند  موفــق  باالخــره 
ســر کوچــه و زیــر ظــل آفتــاب بــه خانه 
برگرداننــد. کنــار ســعید می نشــیند و با 
همان لبخند و چشــم های کم  ســو نگاه 
می کند. ســعید چند کلمــه ای نامفهوم 

می گوید و علی ساکت است.
و  کرده انــد  ازدواج  دیگــرم  »بچه هــای 
رفته انــد. دخترها دانشــگاه هم رفته اند 
امــا ایــن دوتا بچــه هیــچ ســواد ندارند. 
بهزیســتی کمــک کمــی بــه مــا می کند 
امــا مشــکل ما فقــط مالی نیســت. من 
دائم نگــران این بچه ها هســتم. خودم 
مریضم، پدرشــان هم مریض اســت و 
انسولین می زند. سن مان باال رفته. این 
بچه هــا بعداً چــه می شــوند؟ همه اش 
ایــن فکــر و خیــال را دارم، نگرانــم. بــه 
مــن خیلــی وابســته هســتند، خصوصاً 
علــی. از دســت کــس دیگــری جــز من 
حتی غــذا نمی خــورد. اصاًل نمی شــود 
را.  علــی  خصوصــاً  داشــت،  نگه شــان 
بچه ها اصاًل شــب نمی خوابند. تا 5 و 6 
صبح بیدارنــد. تلویزیون نگاه می کنند. 
اگــر جایی بود کــه آمــوزش می دیدند و 
می توانســتند کاری یــاد بگیرنــد خیلــی 
خوب بــود. بــاز تهــران چنیــن جاهایی 
شــنیده ام هســت و مال خیریه هاســت 
امــا ما دوریــم و در توانمان هم نیســت 

بچه ها را ببریم.«
مــادر به علی اشــاره می کند و اشــک در 
» علــی  می شــود:  جمــع  چشــم هایش 
چشــمش خیلــی ضعیــف اســت. خدا 
خیرش دهد، یک دکتر چشــم پزشــک 
در تهــران از ما پــول نمی گیرد. خودش 
چشــم علــی را عمل کــرد وگرنــه دیگر 
بینایی اش را از دست می داد کامل. االن 
هم بینایی اش خیلی کم اســت. سعید 
هــم تمام دندان هایــش از بین رفته اما 
جایی نبردم. یعنی نتوانســتم ببرم. اگر 
بتوانم می برم برایــش دندان بگذارند. 
خیالم اگر راحت باشد که این بچه ها تا 
حدی بتوانند از پس خودشــان بربیایند 
خیلــی خــوب اســت. شــاید اگــر وقتــی 
کوچــک بودنــد بــه پزشــک متخصص 
می توانســتند  می کردیــم،  مراجعــه 
بگویند مشکل بچه ها چیست و می شد 
کمکــی هم کــرد اما آن هــم در توانمان 
نبــود. تــا مــن و پدرشــان هســتیم، این 
بچه ها هم هســتند. ما نباشــیم تکلیف 
اینهــا چــه می شــود؟!« جملــه آخــر را 

می گوید و بغض می کند.
 کسی عاشق من نمی شود

 »مــادرم را می بینــم کــه هــر روز قوزش 
بیشــتر می شود. 75 ســالش است دیگر. 
بیچــاره چقدر بشــوید و بروبــد؟« این را 
آســیه می گوید. اســمش آســیه نیســت. 
خودش می گوید بنویس آسیه. اسم یک 
دوســت بچگی اش که حاال چهار تا بچه 
دارد. دلش نمی خواهد نامی از خودش 
و خانــواده اش و محــل زندگــی اش برده 

شود. می گوید: »برادرم دعوا می کند.«
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بــرادر آســیه زن و بچه دارد و ســر زندگی 
خودش اســت. زنــش گاهی برای آســیه 
دل می ســوزاند و آســیه ایــن را دوســت 
بــرای  هــم  ســوزاندنش  »دل  نــدارد: 
خودش اســت بیشــتر. دارد فکر می کند 
اگر مــادرم که خدای نکــرده یک اتفاقی 
برایش بیفتد، البد سربارشان می شوم.« 
مادر خامــوش نگاهش می کنــد. یکی از 
چشم هایش را پارســال عمل کرده و آن 
یکی را هــم باید عمل کند. به خاطر آب 

مروارید.

آســیه یک بــرادر دیگــر هم داشــته که با 
موتور تصادف کرده و حاال 12 سال است 
کــه در آرامســتان، کنــار پــدر کــه 5 ســال 

قبلش رفته بود، آرام خوابیده.
آســیه 43 ساله اســت. از دوپا معلول. تا 
18 سالگی ویلچر هم نداشته: »با دست، 
خودم را روی زمین می کشیدم. حاال هم 
جــای خاصی نمی روم. اصــاًل نمی دانم 
ایــن ســال ها چطــور گذشــت. جوانــی ام 
در ایــن خانه گذشــت و اصــاًل نفهمیدم 
موهایم سفید شــده. تعارف که نداریم، 
پیــر شــده ام. زن بــرادرم 12 ســال از من 
کوچکتر است. دو تا بچه دارد. دلم برای 
بچه هایش ضعف می رود. من هم دلم 
می خواست شوهر و بچه داشته باشم.« 
جمله آخر را آرام می گوید و اول به مادر 
و بعد به گوش خودش اشاره می کند که 

یعنی خیلی خوب نمی شنود.
مادر، مچاله و کوچک کنار اتاق نشسته و 
لبخندی مهرآمیز روی لب هایش است. 
هم دختــرش و هــم مرا همانجــور نگاه 

می کند. مهربانانه و مادرانه.
»من دیپلم نگرفته ام. راســتش مدرسه 
رفتــن ســخت بــود برایــم و ادامــه هــم 
ندادم اما کتاب می خوانم. داســتان ها را 
می خوانــم و فکر می کنم به اینکه چقدر 
زندگــی آدم عجیــب اســت. یکهــو چــه 
می شود که یک آدم معلول دنیا می آید. 
همــه عمــر اذیــت می شــود و حســرت 
می خورد و یکی هم ســالم اســت و هیچ 
وقــت بــه فکــرش نمی رســد مــا چطــور 
زندگــی می کنیــم. ناشــکری نمی کنــم؛ 
مشــکالت  باالخــره  همــه  می دانــم 
خودشــان را دارنــد اما اینکــه آدم نتواند 

روی پای خودش باشد، بد است.
هرطــور فکــرش را بکنیــد، خیلــی بــد 
است. وابســته بودن بد اســت. راستش 
را بخواهید تا وقتی جوانتر بودم ترســم 
کمتــر بــود. حتــی امیــد داشــتم شــاید 
ازدواج کنــم و بتوانم مســتقل باشــم تا 
حدودی. حاال اما انگار پرده ای از جلوی 
چشــمم کنــار رفتــه. خــودم را می بینم 
و مــادر پیــرم را و آینــده ای کــه نقطــه 
روشــنی نــدارد. مســتمری پــدرم بــرای 
مــن می ماَند امــا فقط بحث گرســنگی 
و بی جــا نبــودن نیســت. ممکن اســت 
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وقتی موهای سر دچار ریزش می شوند
ë  دختری 21 ســـاله هســـتم حدود 6 ماه است که دچار

ریزش شـــدید مو شـــده ام، درایـــن مدت شـــامپوهای 
ضدریزش ایرانی و خارجـــی زیادی مصرف کرده ام اما 
ریزش موهایم کم نشـــده و خیلی از ایـــن بابت نگران 
هســـتم. آیا ممکن اســـت در اثر بیمـــاری خاصی این 
اتفاق افتاده باشـــد و اینکه مصرف کدام غذاها به رشد 

موها و قطع ریزش مو کمک می کنند؟
تغییـــرات هورمونـــی، اختـــال درعملکـــرد تیروئید، 
کـــم خونی و تغذیه غلط همگـــی می توانند از عوامل 
ریزش موها باشند. ریزش موی شما می تواند به دلیل 
پایین آمدن ســـطح هورمون استروژن باشد، چنانچه 
تیروئید پرکاری داشـــته باشـــید هـــم بعد از چنـــد ماه ریزش موها شـــروع 

می شود.
بدغذایـــی و تغذیه نادرســـت هم می تواند دلیل ریزش مو باشـــد به عنوان 
مثال کافی اســـت فقط 3 ماه پروتئین به میزان کافی مصرف نکنید یعنی 
گوشـــت، تخم مـــرغ یا ماهی نخورید یـــا کم بخورید، اگر گیاهخوار هســـتید 
می توانیـــد از موادغذایی حاوی پروتئین اســـتفاده کنیـــد، آجیل و حبوباتی 
ماننـــد عدس حاوی پروتئین هســـتند پـــس حتماً باید پروتئین را در ســـبد 

غذایی خود داشته باشید. 
درخانم ها یکی از دالیل مهم ریزش موها پایین آمدن میزان آهن است که 
آن هم به دلیل تغذیه نادرســـت ایجاد می شـــود، اگر گوشت، سویا، عدس، 
اســـفناج یا تخم کدو را از برنامـــه غذایی خود حذف کرده ایـــد یا به میزان 
خیلی کمی از مواد نامبرده استفاده می کنید می تواند دلیل ریزش موهای 
شـــما باشـــد. البته عاوه بر موارد یاد شـــده مصرف بیش از اندازه ویتامین 

»A« که بیشتر در مکمل ها وجود دارد سبب ریزش مو می شود.

روبات ها در خدمت علم طب با کودک بچگانه حرف نزنیم
وقتی کودک شروع به حرف زدن می کند، لحن بیانش 
کودکانه اســـت و به احتمال زیاد بســـیاری از کلمات را 
نمی تواند درست ادا کند. بسیاری از خانواده ها از بیان 
اشـــتباه و تلفظ غلط کودک خوششـــان می آید و ناخودآگاه او را تشویق به 

تلفظ دوباره کلمات به صورت اشتباه می کنند.
به گفته یک گفتاردرمانگر، تشـــویق والدین به تلفظ و بیان اشتباه کلمات 
توسط کودک ســـبب اختال تولید کلمات می شود و این اختال مدت ها 

باقی می ماند.
مهســـا مقدم در ادامـــه اضافه می کنـــد: اختال در گفتار با باال رفتن ســـن 
کودک مشـــکات زیادی از جمله مشـــکات ارتباط با دیگـــران را به دنبال 
دارد، هنگام خواندن شعر و داستان، کلمات را با صدای بلند و درست ادا 
کنید و اگر کودک کلمه ای را اشتباه بیان کرد، چند بار با صدای بلند درست 

و کامل آن کلمه را بیان کنید تا بتدریج اختال تولید کلمات کاهش یابد.

ــدد  ــ ــه م ــ ــر ب ــ ــال های اخی ــ  در س
پیشرفت های به دست آمده در 
علم و تکنولوژی، متخصصان 
علم طب سعی کرده اند با بهره برداری از ابزار جدید 
ــرده و درد و  ــ ــای جراحی را کنترل ک ــ عوارض عمل ه
ناراحتی بیماران را کاهش  دهند. انجام جراحی های 
ــــت که  ــه ای از این تاش ها اس ــ ــــکوپیک نمون آندوس
ــــن تهاجم و  ــــعی کرده اند با کمتری ــان س ــ متخصص
ــــک روی بدن بیمار و  ــاد چند برش کوچ ــ تنها با ایج
ــرل ویدئویی عمل های  ــ ــتفاده از دوربین و کنت ــ با اس
ــــت این روش  ــد. بدیهی اس ــ ــام دهن ــ ــــی را انج جراح
مزیت های بسیاری داشته اما مشکاتی نظیر عدم 
انطباق کامل چشم و دست جراح، دید غیرمستقیم 
ــا نقاط  ــ ــــدود ابزاره ــه آزادی مح ــ ــــدی و درج و دو بع

ــــت از این رو روبات ها به کمک  ضعف این روش اس
ــــکات هم مرتفع شود. ــکان آمدند تا این مش ــ پزش
دکتر محمد امین افراسیابی، جراح اورولوژی با تأکید 
ــه روبات ها قادرند با دقت باال و بدون لرزش  ــ بر اینک
برش های جراحی را ایجاد کنند به »ایران« می گوید: 
در جراحی با روبات به دلیل بهره گیری از بزرگنمایی 
ــتن محدودیت هایی که  ــ ــــن نداش ــتر و همچنی ــ بیش
ــانس  ــ ــان دارد، ش ــ ــــت انس ــــت عادی مچ دس در حال
ــوده و بیمار پس  ــ ــتر ب ــ ــــت عمل جراحی بیش موفقی
ــــت.  ــــی درد و خونریزی کمتری خواهد داش از جراح
ــیوه بیمار خیلی  ــ ــــل کم تهاجمی بودن این ش به دلی
ــــکل می تواند به زندگی عادی و  زود و با کمترین مش

فعالیت های طبیعی خود بازگردد.
 رئیس مرکز درمان سرطان کیش در ادامه می افزاید: 

ــــت با استفاده از  هرچند در این روش جراح قادر اس
ــات که دارای  ــ ــرل بازوهای روب ــ ــه بعدی و کنت ــ دید س
دامنه حرکتی مناسبی هستند عمل جراحی را انجام 
ــتلزم تبحر و آموزش  ــ دهد اما اجرای این روش مس

کامل استفاده کننده است.
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نوشیدنی های 
ضد عطش را 

بشناسیم
 شربت نعناع 

و عسل

 شربت 
تمبرهندی

عرق بیدمشک

عرق کاسنی

 شربت سکنجبین
و خیار

تب کریمه کنگو را جدی بگیریم

تشنگی و کم آبی بدن یکی از مشکاتی است که در فصل گرما سامت ما را تهدید می کند، از این رو متخصصان توصیه می کنند عاوه بر آشامیدن 
به اندازه آب، مصرف میوه و ســـبزیجات آبدار را فراموش نکنید. طالبی یکی از این میوه ها اســـت که می تواند کمبود آب و برخی ویتامین ها و مواد 
معدنی مورد نیاز بدن را تأمین کند. این میوه آبدار و اشـــتها آور سرشـــار از ویتامینA و بتاکارون است. بتاکارون آنتی اکسیدانی است که در بدن به 

ویتامین A تبدیل می شود و در کاهش کلسترول، پیشگیری از سرطان و بیماری های قلبی و عروقی نقشی چشمگیر دارد.
این میوه خنک به عنوان منبع ویتامین های گروه B در تنظیم متابولیسم بدن و افزایش وزن کودکان و نوجوانان مؤثر است. داشتن فیبر باال، پتاسیم، اسید فولیک، منیزیم، 

ید و ویتامین C از دیگر خواص طالبی محسوب می شود.
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 پیشگیری
 و سـالمت

عوارض الغری فوری
خیلی از افرادی که اضافـــه وزن دارند دنبال راه هایی 
هســـتند که در کمتریـــن زمان بهتریـــن نتیجه ممکن 
را بگیرنـــد، با وجود تبلیغات وسوســـه انگیزی که این 
روزها خصوصاً در ماهواره ها وجود دارد، آگاهی الزم در این حوزه می تواند 
افراد را از بســـیاری از عوارض و خطرات ناشـــی از مصرف داروهای الغری 

دور کند.
دکترســـیدضیاء الدین مظهـــری با اشـــاره به آثـــار مخرب کاهـــش وزن های 
ناگهانـــی، می گویـــد: حفظ زیبایـــی خیلی مهم اســـت، الغری با ســـرعت 
بـــاال باعث افتادگی اندام ها می شـــود و همین امر ســـبب می شـــود پیری و 

سالخوردگی در اندام ها زودتر از حالت عادی ایجاد شود.
به گفته این متخصص تغذیه وقتی اضافه وزن در طول سال ها پیش آمده 
باشـــد بهتریـــن راه حل برای کم کـــردن وزن تغییر و اصاح ســـبک زندگی 
اســـت تا حاصل ســـال ها اضافه وزن و دریافـــت انرژی مـــازاد از بین برود. 
چنانچه چاقی بیش از حد به دلیل بیماری خاصی مانند دیابت ناگهانی یا 
انواعی از سرطان ها نباشد، با اصاح سبدغذایی و ورزش منظم می توانید 
در مدت زمانی معلوم به صورت منطقی و بدون آســـیب جســـمی به وزن 

دلخواه خود برسید.

زنگ سالمت 

گـردونه 
سـالمت

راهــکار 
سـالمت

88757758
الـــو دکـــتر

ضـــربان

هر
م

هرســـال با شـــروع فصل گرمـــا و گرم 
شـــدن هـــوا، بیماری هـــای این فصل 
خودنمایـــی می کنـــد. برخـــی از ایـــن 
بیماری هـــا مانند اســـهال و اســـتفراغ 
با رعایـــت رژیم غذایی، بهداشـــت و 
اســـتراحت بهبود می یابنـــد و برخی 
دیگر مانند تب کریمـــه کنگو نیازمند 
تمهیداتی جدی اســـت تـــا جان فرد 
مبتا بـــه خطر نیفتد. متأســـفانه تب 
کریمـــه کنگـــو یـــک بیمـــاری حـــاد و 
خونریزی دهنده اســـت که به سادگی 
انســـان را مبتا می کند و جان او را به 

بازی می گیرد.
ایـــن بیمـــاری اولیـــن بار در شـــبه 
جزیره کریمه در جنوب اوکراین دیده 
شـــد، امـــا چند ســـال بعد مســـئوالن 
بهداشت جمهوری کنگو نیز از شیوع 
بیمـــاری بـــا همـــان عائـــم در کنگو 
خبردادنـــد. مشـــابهت بیـــن عائم و 
عـــوارض بیمـــاری در هـــر دو منطقه 
ســـبب شـــد نام تب کریمه کنگو برای 

این بیماری انتخاب شود.
امســـال با وجود هشدار های مکرر 
بـــرای  و تمهیـــدات صـــورت گرفتـــه 
پیشـــگیری تاکنـــون 28 نفـــر بـــه این 
بیماری مبتا شده اند و 2 نفر نیز براثر 
بیماری جان خود را از دست داده اند. 
از ایـــن رو بـــرای آشـــنایی بـــا عوامـــل 
ابتا بـــه بیماری و عائـــم آن با دکتر 
مســـعود مردانی عضو کمیته کشوری 
تب های خونریزی دهنده به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید:
دکتر مســـعود مردانی در گفت و گو 
تـــب خونریزی  با »ایـــران« می گوید: 
دهنده کریمه کنگو بیماری مشـــترک 
بین انســـان و دام است که از راه نیش 
کنه، تمـــاس با بافت و خـــون حیوان 
یا انســـان آلـــوده منتقل می شـــود، به 
همیـــن دلیـــل عاوه بـــر دامـــداران، 
قصاب ها و کســـانی که در شـــرکت ها 
و کارخانه هـــای تولید مـــواد پروتئینی 

کار می کننـــد، اطرافیان بیمـــار و کادر 
پزشـــکی هـــم در معرض خطـــر ابتا 

خواهند بود.
بیماری هـــای  متخصـــص  ایـــن 
عفونی در ادامه دلیل افزایش شـــیوع 
ابتـــا بـــه بیمـــاری در فصـــل گرما را 
چنین توضیح می دهد: با گرم شـــدن 
هـــوا کنه هایی که روی پوســـت حیوان 
زندگی می کنند حرکت کرده  و از بدن 
دام جدا می شـــوند. از ســـوی دیگر با 
توجه به افزایـــش زاد و ولد دام ها در 
این فصـــل و تماس بیشـــتر دامدار با 
دام ها، احتمال گزیده شـــدن از سوی 
کنه هـــای آلـــوده یا تماس بـــا بافت و 

خون بدن دام آلوده بیشتر می شود.
بـــه گفتـــه دکتـــر مردانـــی، کمیته 
کشـــوری تب هـــای خونریـــزی دهنده 
در ســـال جاری سعی کرده با برگزاری 
همایش و اطاع رســـانی در خصوص 
راه های پیشگیری، بیماری را تا حدود 
زیـــادی کنتـــرل کنـــد بـــه گونـــه ای که 
تاکنون تعداد مبتایان  خوشـــبختانه 

کمتر از سال گذشته بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت تشـــخیص 
بموقـــع در موفقیت درمـــان و نجات 
جـــان بیمـــار می افزایـــد: نشـــانه های 
این بیماری بســـیار شـــبیه نشانه های 
بیمـــاری آنفلوانزا اســـت. تـــب، بدن 
درد و ســـردرد شـــدیدی کـــه کمتر به 
نشانه های  می دهد  پاســـخ  مسکن ها 
ابتدایـــی این بیماری اســـت. از این رو 
توصیـــه می کنـــم بـــا مشـــاهده ایـــن 
نشـــانه ها در فصـــل گرما به پزشـــک 
مراجعـــه کنیـــد تـــا احتمـــال ابتا به 
بیماری تب کریمه کنگو بررسی شود.

دکتـــر مردانی هشـــدار می دهد: اگر 
بیماری در مراحل اولیه درمان نشود، 
تـــب بیمـــار باالتر رفته کم کـــم راش و 
دانه هـــای قرمز رنگ روی پوســـت وی 
ایجاد می شود. در مرحله بعدی خون 
مردگی های گسترده در سطح اندام ها 
نمایان شـــده و خونریزی از لثه و دهان 
اتفـــاق خواهـــد افتـــاد و در نهایت هم 
ارگان هـــای حیاتی بدن بیمار همزمان 
دچـــار خونریزی شـــدید شـــده و بیمار 

جان خود را از دست می دهد.
عضـــو کمیتـــه کشـــوری تب هـــای 
خونریـــزی دهنده بـــا تأکید بـــر اینکه 
شانس درمان این بیماری 90 درصد 
است، خاطرنشـــان می کند: داروهای 
مؤثـــر بـــرای درمـــان این بیمـــاری به 
طور رایـــگان در کشـــور وجـــود دارد و 
تنها مشـــکل جدی نگرفتن هشدارها 
و مراجعـــه نکردن بموقع به پزشـــک 
است.  استاد دانشـــگاه علوم پزشکی 

بهشتی  شـــهید 
بـــر  تأکیـــد  بـــا 
ویروس  اینکـــه 
ایجـــــــاد کننده 
بیمـــاری  ایـــن 
مسری  بشدت 
ادامـــه  اســـت، 

می دهـــد: مهم تریـــن راه انتقـــال این 
بیماری ذبح گوســـفند، گاو و گوســـاله 
بیمار است. از این رو توصیه می کنم از 
ذبح دام در خانه و بدون دســـتکش و 
گان، عینک و ماسک خودداری کنید. 
بهتر است ذبح دام در کشتارگاه های 
صنعتی و تحت تمهیدات بهداشتی 

صورت گیرد. نکته مهم و قابل توجه 
دیگر این اســـت که با ذبح دام آلوده 
ویروس تا 24 ساعت در گوشت الشه 
باقـــی می ماند اما بعد از 24 ســـاعت 
بـــا باال رفتن اســـیدالکتیک موجود در 

بافت گوشت ویروس از بین می رود.

بنابرایـــن برخـــاف تصـــور عامه، 
موجـــود  گوشـــت های  از  اســـتفاده 
در قصابـــی کـــه 24 ســـاعت از ذبـــح 
برای ســـامت  آنها گذشـــته،خطری 

مصرف کننده نخواهد داشت.
وی در خاتمـــه تأکید می کند: تنها 

در صورت خوب پخته شـــدن گوشت 
دام تازه ذبح شـــده، ویـــروس از بین 
می رود بنابراین جگرهای کباب شده 
و گوشـــت های کبابی آبـــدار که خوب 
پخته نشـــده اند، می توانند منشأ ابتا 

به بیماری باشد.

مــهارت 
سـالمت
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پرستو رفیعی
خبرنگار

 دکترسعید 
زحمت کش مقدم
مشاور پوست، مو و زیبایی

وقتی موهای سر دچار ریزش می شوند
ë  دختری 21 ســـاله هســـتم حدود 6 ماه است که دچار

ریزش شـــدید مو شـــده ام، درایـــن مدت شـــامپوهای 
ضدریزش ایرانی و خارجـــی زیادی مصرف کرده ام اما 
ریزش موهایم کم نشـــده و خیلی از ایـــن بابت نگران 
هســـتم. آیا ممکن اســـت در اثر بیمـــاری خاصی این 
اتفاق افتاده باشـــد و اینکه مصرف کدام غذاها به رشد 

موها و قطع ریزش مو کمک می کنند؟
تغییـــرات هورمونـــی، اختـــال درعملکـــرد تیروئید، 
کـــم خونی و تغذیه غلط همگـــی می توانند از عوامل 
ریزش موها باشند. ریزش موی شما می تواند به دلیل 
پایین آمدن ســـطح هورمون استروژن باشد، چنانچه 
تیروئید پرکاری داشـــته باشـــید هـــم بعد از چنـــد ماه ریزش موها شـــروع 

می شود.
بدغذایـــی و تغذیه نادرســـت هم می تواند دلیل ریزش مو باشـــد به عنوان 
مثال کافی اســـت فقط 3 ماه پروتئین به میزان کافی مصرف نکنید یعنی 
گوشـــت، تخم مـــرغ یا ماهی نخورید یـــا کم بخورید، اگر گیاهخوار هســـتید 
می توانیـــد از موادغذایی حاوی پروتئین اســـتفاده کنیـــد، آجیل و حبوباتی 
ماننـــد عدس حاوی پروتئین هســـتند پـــس حتماً باید پروتئین را در ســـبد 

غذایی خود داشته باشید. 
درخانم ها یکی از دالیل مهم ریزش موها پایین آمدن میزان آهن است که 
آن هم به دلیل تغذیه نادرســـت ایجاد می شـــود، اگر گوشت، سویا، عدس، 
اســـفناج یا تخم کدو را از برنامـــه غذایی خود حذف کرده ایـــد یا به میزان 
خیلی کمی از مواد نامبرده استفاده می کنید می تواند دلیل ریزش موهای 
شـــما باشـــد. البته عاوه بر موارد یاد شـــده مصرف بیش از اندازه ویتامین 

»A« که بیشتر در مکمل ها وجود دارد سبب ریزش مو می شود.

روبات ها در خدمت علم طب با کودک بچگانه حرف نزنیم
وقتی کودک شروع به حرف زدن می کند، لحن بیانش 
کودکانه اســـت و به احتمال زیاد بســـیاری از کلمات را 
نمی تواند درست ادا کند. بسیاری از خانواده ها از بیان 
اشـــتباه و تلفظ غلط کودک خوششـــان می آید و ناخودآگاه او را تشویق به 

تلفظ دوباره کلمات به صورت اشتباه می کنند.
به گفته یک گفتاردرمانگر، تشـــویق والدین به تلفظ و بیان اشتباه کلمات 
توسط کودک ســـبب اختال تولید کلمات می شود و این اختال مدت ها 

باقی می ماند.
مهســـا مقدم در ادامـــه اضافه می کنـــد: اختال در گفتار با باال رفتن ســـن 
کودک مشـــکات زیادی از جمله مشـــکات ارتباط با دیگـــران را به دنبال 
دارد، هنگام خواندن شعر و داستان، کلمات را با صدای بلند و درست ادا 
کنید و اگر کودک کلمه ای را اشتباه بیان کرد، چند بار با صدای بلند درست 

و کامل آن کلمه را بیان کنید تا بتدریج اختال تولید کلمات کاهش یابد.

ــدد  ــ ــه م ــ ــر ب ــ ــال های اخی ــ  در س
پیشرفت های به دست آمده در 
علم و تکنولوژی، متخصصان 
علم طب سعی کرده اند با بهره برداری از ابزار جدید 
ــرده و درد و  ــ ــای جراحی را کنترل ک ــ عوارض عمل ه
ناراحتی بیماران را کاهش  دهند. انجام جراحی های 
ــــت که  ــه ای از این تاش ها اس ــ ــــکوپیک نمون آندوس
ــــن تهاجم و  ــــعی کرده اند با کمتری ــان س ــ متخصص
ــــک روی بدن بیمار و  ــاد چند برش کوچ ــ تنها با ایج
ــرل ویدئویی عمل های  ــ ــتفاده از دوربین و کنت ــ با اس
ــــت این روش  ــد. بدیهی اس ــ ــام دهن ــ ــــی را انج جراح
مزیت های بسیاری داشته اما مشکاتی نظیر عدم 
انطباق کامل چشم و دست جراح، دید غیرمستقیم 
ــا نقاط  ــ ــــدود ابزاره ــه آزادی مح ــ ــــدی و درج و دو بع

ــــت از این رو روبات ها به کمک  ضعف این روش اس
ــــکات هم مرتفع شود. ــکان آمدند تا این مش ــ پزش

دکتر محمد امین افراسیابی، جراح اورولوژی با تأکید 
ــه روبات ها قادرند با دقت باال و بدون لرزش  ــ بر اینک
برش های جراحی را ایجاد کنند به »ایران« می گوید: 
در جراحی با روبات به دلیل بهره گیری از بزرگنمایی 
ــتن محدودیت هایی که  ــ ــــن نداش ــتر و همچنی ــ بیش
ــانس  ــ ــان دارد، ش ــ ــــت انس ــــت عادی مچ دس در حال
ــوده و بیمار پس  ــ ــتر ب ــ ــــت عمل جراحی بیش موفقی
ــــت.  ــــی درد و خونریزی کمتری خواهد داش از جراح
ــیوه بیمار خیلی  ــ ــــل کم تهاجمی بودن این ش به دلی
ــــکل می تواند به زندگی عادی و  زود و با کمترین مش

فعالیت های طبیعی خود بازگردد.
 رئیس مرکز درمان سرطان کیش در ادامه می افزاید: 

ــــت با استفاده از  هرچند در این روش جراح قادر اس
ــات که دارای  ــ ــرل بازوهای روب ــ ــه بعدی و کنت ــ دید س
دامنه حرکتی مناسبی هستند عمل جراحی را انجام 
ــتلزم تبحر و آموزش  ــ دهد اما اجرای این روش مس

کامل استفاده کننده است.
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نوشیدنی های 
ضد عطش را 

بشناسیم
 شربت نعناع 

و عسل

 شربت 
تمبرهندی

عرق بیدمشک

عرق کاسنی

 شربت سکنجبین
و خیار

تب کریمه کنگو را جدی بگیریم

تشنگی و کم آبی بدن یکی از مشکاتی است که در فصل گرما سامت ما را تهدید می کند، از این رو متخصصان توصیه می کنند عاوه بر آشامیدن 
به اندازه آب، مصرف میوه و ســـبزیجات آبدار را فراموش نکنید. طالبی یکی از این میوه ها اســـت که می تواند کمبود آب و برخی ویتامین ها و مواد 
معدنی مورد نیاز بدن را تأمین کند. این میوه آبدار و اشـــتها آور سرشـــار از ویتامینA و بتاکارون است. بتاکارون آنتی اکسیدانی است که در بدن به 

ویتامین A تبدیل می شود و در کاهش کلسترول، پیشگیری از سرطان و بیماری های قلبی و عروقی نقشی چشمگیر دارد.
این میوه خنک به عنوان منبع ویتامین های گروه B در تنظیم متابولیسم بدن و افزایش وزن کودکان و نوجوانان مؤثر است. داشتن فیبر باال، پتاسیم، اسید فولیک، منیزیم، 

ید و ویتامین C از دیگر خواص طالبی محسوب می شود.
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 پیشگیری
 و سـالمت

عوارض الغری فوری
خیلی از افرادی که اضافـــه وزن دارند دنبال راه هایی 
هســـتند که در کمتریـــن زمان بهتریـــن نتیجه ممکن 
را بگیرنـــد، با وجود تبلیغات وسوســـه انگیزی که این 
روزها خصوصاً در ماهواره ها وجود دارد، آگاهی الزم در این حوزه می تواند 
افراد را از بســـیاری از عوارض و خطرات ناشـــی از مصرف داروهای الغری 

دور کند.
دکترســـیدضیاء الدین مظهـــری با اشـــاره به آثـــار مخرب کاهـــش وزن های 
ناگهانـــی، می گویـــد: حفظ زیبایـــی خیلی مهم اســـت، الغری با ســـرعت 
بـــاال باعث افتادگی اندام ها می شـــود و همین امر ســـبب می شـــود پیری و 

سالخوردگی در اندام ها زودتر از حالت عادی ایجاد شود.
به گفته این متخصص تغذیه وقتی اضافه وزن در طول سال ها پیش آمده 
باشـــد بهتریـــن راه حل برای کم کـــردن وزن تغییر و اصاح ســـبک زندگی 
اســـت تا حاصل ســـال ها اضافه وزن و دریافـــت انرژی مـــازاد از بین برود. 
چنانچه چاقی بیش از حد به دلیل بیماری خاصی مانند دیابت ناگهانی یا 
انواعی از سرطان ها نباشد، با اصاح سبدغذایی و ورزش منظم می توانید 
در مدت زمانی معلوم به صورت منطقی و بدون آســـیب جســـمی به وزن 

دلخواه خود برسید.

زنگ سالمت 

گـردونه 
سـالمت

راهــکار 
سـالمت

88757758
الـــو دکـــتر

ضـــربان
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هرســـال با شـــروع فصل گرمـــا و گرم 
شـــدن هـــوا، بیماری هـــای این فصل 
خودنمایـــی می کنـــد. برخـــی از ایـــن 
بیماری هـــا مانند اســـهال و اســـتفراغ 
با رعایـــت رژیم غذایی، بهداشـــت و 
اســـتراحت بهبود می یابنـــد و برخی 
دیگر مانند تب کریمـــه کنگو نیازمند 
تمهیداتی جدی اســـت تـــا جان فرد 
مبتا بـــه خطر نیفتد. متأســـفانه تب 
کریمـــه کنگـــو یـــک بیمـــاری حـــاد و 
خونریزی دهنده اســـت که به سادگی 
انســـان را مبتا می کند و جان او را به 

بازی می گیرد.
ایـــن بیمـــاری اولیـــن بار در شـــبه 
جزیره کریمه در جنوب اوکراین دیده 
شـــد، امـــا چند ســـال بعد مســـئوالن 
بهداشت جمهوری کنگو نیز از شیوع 
بیمـــاری بـــا همـــان عائـــم در کنگو 
خبردادنـــد. مشـــابهت بیـــن عائم و 
عـــوارض بیمـــاری در هـــر دو منطقه 
ســـبب شـــد نام تب کریمه کنگو برای 

این بیماری انتخاب شود.
امســـال با وجود هشدار های مکرر 
بـــرای  و تمهیـــدات صـــورت گرفتـــه 
پیشـــگیری تاکنـــون 28 نفـــر بـــه این 
بیماری مبتا شده اند و 2 نفر نیز براثر 
بیماری جان خود را از دست داده اند. 
از ایـــن رو بـــرای آشـــنایی بـــا عوامـــل 
ابتا بـــه بیماری و عائـــم آن با دکتر 
مســـعود مردانی عضو کمیته کشوری 
تب های خونریزی دهنده به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید:
دکتر مســـعود مردانی در گفت و گو 
تـــب خونریزی  با »ایـــران« می گوید: 
دهنده کریمه کنگو بیماری مشـــترک 
بین انســـان و دام است که از راه نیش 
کنه، تمـــاس با بافت و خـــون حیوان 
یا انســـان آلـــوده منتقل می شـــود، به 
همیـــن دلیـــل عاوه بـــر دامـــداران، 
قصاب ها و کســـانی که در شـــرکت ها 
و کارخانه هـــای تولید مـــواد پروتئینی 

کار می کننـــد، اطرافیان بیمـــار و کادر 
پزشـــکی هـــم در معرض خطـــر ابتا 

خواهند بود.
بیماری هـــای  متخصـــص  ایـــن 
عفونی در ادامه دلیل افزایش شـــیوع 
ابتـــا بـــه بیمـــاری در فصـــل گرما را 
چنین توضیح می دهد: با گرم شـــدن 
هـــوا کنه هایی که روی پوســـت حیوان 
زندگی می کنند حرکت کرده  و از بدن 
دام جدا می شـــوند. از ســـوی دیگر با 
توجه به افزایـــش زاد و ولد دام ها در 
این فصـــل و تماس بیشـــتر دامدار با 
دام ها، احتمال گزیده شـــدن از سوی 
کنه هـــای آلـــوده یا تماس بـــا بافت و 

خون بدن دام آلوده بیشتر می شود.
بـــه گفتـــه دکتـــر مردانـــی، کمیته 
کشـــوری تب هـــای خونریـــزی دهنده 
در ســـال جاری سعی کرده با برگزاری 
همایش و اطاع رســـانی در خصوص 
راه های پیشگیری، بیماری را تا حدود 
زیـــادی کنتـــرل کنـــد بـــه گونـــه ای که 
تاکنون تعداد مبتایان  خوشـــبختانه 

کمتر از سال گذشته بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت تشـــخیص 
بموقـــع در موفقیت درمـــان و نجات 
جـــان بیمـــار می افزایـــد: نشـــانه های 
این بیماری بســـیار شـــبیه نشانه های 
بیمـــاری آنفلوانزا اســـت. تـــب، بدن 
درد و ســـردرد شـــدیدی کـــه کمتر به 
نشانه های  می دهد  پاســـخ  مسکن ها 
ابتدایـــی این بیماری اســـت. از این رو 
توصیـــه می کنـــم بـــا مشـــاهده ایـــن 
نشـــانه ها در فصـــل گرما به پزشـــک 
مراجعـــه کنیـــد تـــا احتمـــال ابتا به 
بیماری تب کریمه کنگو بررسی شود.

دکتـــر مردانی هشـــدار می دهد: اگر 
بیماری در مراحل اولیه درمان نشود، 
تـــب بیمـــار باالتر رفته کم کـــم راش و 
دانه هـــای قرمز رنگ روی پوســـت وی 
ایجاد می شود. در مرحله بعدی خون 
مردگی های گسترده در سطح اندام ها 
نمایان شـــده و خونریزی از لثه و دهان 
اتفـــاق خواهـــد افتـــاد و در نهایت هم 
ارگان هـــای حیاتی بدن بیمار همزمان 
دچـــار خونریزی شـــدید شـــده و بیمار 

جان خود را از دست می دهد.
عضـــو کمیتـــه کشـــوری تب هـــای 
خونریـــزی دهنده بـــا تأکید بـــر اینکه 
شانس درمان این بیماری 90 درصد 
است، خاطرنشـــان می کند: داروهای 
مؤثـــر بـــرای درمـــان این بیمـــاری به 
طور رایـــگان در کشـــور وجـــود دارد و 
تنها مشـــکل جدی نگرفتن هشدارها 
و مراجعـــه نکردن بموقع به پزشـــک 
است.  استاد دانشـــگاه علوم پزشکی 

بهشتی  شـــهید 
بـــر  تأکیـــد  بـــا 
ویروس  اینکـــه 
ایجـــــــاد کننده 
بیمـــاری  ایـــن 
مسری  بشدت 
ادامـــه  اســـت، 

می دهـــد: مهم تریـــن راه انتقـــال این 
بیماری ذبح گوســـفند، گاو و گوســـاله 
بیمار است. از این رو توصیه می کنم از 
ذبح دام در خانه و بدون دســـتکش و 
گان، عینک و ماسک خودداری کنید. 
بهتر است ذبح دام در کشتارگاه های 
صنعتی و تحت تمهیدات بهداشتی 

صورت گیرد. نکته مهم و قابل توجه 
دیگر این اســـت که با ذبح دام آلوده 
ویروس تا 24 ساعت در گوشت الشه 
باقـــی می ماند اما بعد از 24 ســـاعت 
بـــا باال رفتن اســـیدالکتیک موجود در 

بافت گوشت ویروس از بین می رود.

بنابرایـــن برخـــاف تصـــور عامه، 
موجـــود  گوشـــت های  از  اســـتفاده 
در قصابـــی کـــه 24 ســـاعت از ذبـــح 
برای ســـامت  آنها گذشـــته،خطری 

مصرف کننده نخواهد داشت.
وی در خاتمـــه تأکید می کند: تنها 

در صورت خوب پخته شـــدن گوشت 
دام تازه ذبح شـــده، ویـــروس از بین 
می رود بنابراین جگرهای کباب شده 
و گوشـــت های کبابی آبـــدار که خوب 
پخته نشـــده اند، می توانند منشأ ابتا 

به بیماری باشد.
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پرستو رفیعی
خبرنگار

 دکترسعید 
زحمت کش مقدم
مشاور پوست، مو و زیبایی

وقتی موهای سر دچار ریزش می شوند
ë  دختری 21 ســـاله هســـتم حدود 6 ماه است که دچار

ریزش شـــدید مو شـــده ام، درایـــن مدت شـــامپوهای 
ضدریزش ایرانی و خارجـــی زیادی مصرف کرده ام اما 
ریزش موهایم کم نشـــده و خیلی از ایـــن بابت نگران 
هســـتم. آیا ممکن اســـت در اثر بیمـــاری خاصی این 
اتفاق افتاده باشـــد و اینکه مصرف کدام غذاها به رشد 

موها و قطع ریزش مو کمک می کنند؟
تغییـــرات هورمونـــی، اختـــال درعملکـــرد تیروئید، 
کـــم خونی و تغذیه غلط همگـــی می توانند از عوامل 
ریزش موها باشند. ریزش موی شما می تواند به دلیل 
پایین آمدن ســـطح هورمون استروژن باشد، چنانچه 
تیروئید پرکاری داشـــته باشـــید هـــم بعد از چنـــد ماه ریزش موها شـــروع 

می شود.
بدغذایـــی و تغذیه نادرســـت هم می تواند دلیل ریزش مو باشـــد به عنوان 
مثال کافی اســـت فقط 3 ماه پروتئین به میزان کافی مصرف نکنید یعنی 
گوشـــت، تخم مـــرغ یا ماهی نخورید یـــا کم بخورید، اگر گیاهخوار هســـتید 
می توانیـــد از موادغذایی حاوی پروتئین اســـتفاده کنیـــد، آجیل و حبوباتی 
ماننـــد عدس حاوی پروتئین هســـتند پـــس حتماً باید پروتئین را در ســـبد 

غذایی خود داشته باشید. 
درخانم ها یکی از دالیل مهم ریزش موها پایین آمدن میزان آهن است که 
آن هم به دلیل تغذیه نادرســـت ایجاد می شـــود، اگر گوشت، سویا، عدس، 
اســـفناج یا تخم کدو را از برنامـــه غذایی خود حذف کرده ایـــد یا به میزان 
خیلی کمی از مواد نامبرده استفاده می کنید می تواند دلیل ریزش موهای 
شـــما باشـــد. البته عاوه بر موارد یاد شـــده مصرف بیش از اندازه ویتامین 

»A« که بیشتر در مکمل ها وجود دارد سبب ریزش مو می شود.

روبات ها در خدمت علم طب با کودک بچگانه حرف نزنیم
وقتی کودک شروع به حرف زدن می کند، لحن بیانش 
کودکانه اســـت و به احتمال زیاد بســـیاری از کلمات را 
نمی تواند درست ادا کند. بسیاری از خانواده ها از بیان 
اشـــتباه و تلفظ غلط کودک خوششـــان می آید و ناخودآگاه او را تشویق به 

تلفظ دوباره کلمات به صورت اشتباه می کنند.
به گفته یک گفتاردرمانگر، تشـــویق والدین به تلفظ و بیان اشتباه کلمات 
توسط کودک ســـبب اختال تولید کلمات می شود و این اختال مدت ها 

باقی می ماند.
مهســـا مقدم در ادامـــه اضافه می کنـــد: اختال در گفتار با باال رفتن ســـن 
کودک مشـــکات زیادی از جمله مشـــکات ارتباط با دیگـــران را به دنبال 
دارد، هنگام خواندن شعر و داستان، کلمات را با صدای بلند و درست ادا 
کنید و اگر کودک کلمه ای را اشتباه بیان کرد، چند بار با صدای بلند درست 

و کامل آن کلمه را بیان کنید تا بتدریج اختال تولید کلمات کاهش یابد.

ــدد  ــ ــه م ــ ــر ب ــ ــال های اخی ــ  در س
پیشرفت های به دست آمده در 
علم و تکنولوژی، متخصصان 
علم طب سعی کرده اند با بهره برداری از ابزار جدید 
ــرده و درد و  ــ ــای جراحی را کنترل ک ــ عوارض عمل ه
ناراحتی بیماران را کاهش  دهند. انجام جراحی های 
ــــت که  ــه ای از این تاش ها اس ــ ــــکوپیک نمون آندوس
ــــن تهاجم و  ــــعی کرده اند با کمتری ــان س ــ متخصص
ــــک روی بدن بیمار و  ــاد چند برش کوچ ــ تنها با ایج
ــرل ویدئویی عمل های  ــ ــتفاده از دوربین و کنت ــ با اس
ــــت این روش  ــد. بدیهی اس ــ ــام دهن ــ ــــی را انج جراح
مزیت های بسیاری داشته اما مشکاتی نظیر عدم 
انطباق کامل چشم و دست جراح، دید غیرمستقیم 
ــا نقاط  ــ ــــدود ابزاره ــه آزادی مح ــ ــــدی و درج و دو بع

ــــت از این رو روبات ها به کمک  ضعف این روش اس
ــــکات هم مرتفع شود. ــکان آمدند تا این مش ــ پزش

دکتر محمد امین افراسیابی، جراح اورولوژی با تأکید 
ــه روبات ها قادرند با دقت باال و بدون لرزش  ــ بر اینک
برش های جراحی را ایجاد کنند به »ایران« می گوید: 
در جراحی با روبات به دلیل بهره گیری از بزرگنمایی 
ــتن محدودیت هایی که  ــ ــــن نداش ــتر و همچنی ــ بیش
ــانس  ــ ــان دارد، ش ــ ــــت انس ــــت عادی مچ دس در حال
ــوده و بیمار پس  ــ ــتر ب ــ ــــت عمل جراحی بیش موفقی
ــــت.  ــــی درد و خونریزی کمتری خواهد داش از جراح
ــیوه بیمار خیلی  ــ ــــل کم تهاجمی بودن این ش به دلی
ــــکل می تواند به زندگی عادی و  زود و با کمترین مش

فعالیت های طبیعی خود بازگردد.
 رئیس مرکز درمان سرطان کیش در ادامه می افزاید: 

ــــت با استفاده از  هرچند در این روش جراح قادر اس
ــات که دارای  ــ ــرل بازوهای روب ــ ــه بعدی و کنت ــ دید س
دامنه حرکتی مناسبی هستند عمل جراحی را انجام 
ــتلزم تبحر و آموزش  ــ دهد اما اجرای این روش مس

کامل استفاده کننده است.
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نوشیدنی های 
ضد عطش را 

بشناسیم
 شربت نعناع 

و عسل

 شربت 
تمبرهندی

عرق بیدمشک

عرق کاسنی

 شربت سکنجبین
و خیار

تب کریمه کنگو را جدی بگیریم

تشنگی و کم آبی بدن یکی از مشکاتی است که در فصل گرما سامت ما را تهدید می کند، از این رو متخصصان توصیه می کنند عاوه بر آشامیدن 
به اندازه آب، مصرف میوه و ســـبزیجات آبدار را فراموش نکنید. طالبی یکی از این میوه ها اســـت که می تواند کمبود آب و برخی ویتامین ها و مواد 
معدنی مورد نیاز بدن را تأمین کند. این میوه آبدار و اشـــتها آور سرشـــار از ویتامینA و بتاکارون است. بتاکارون آنتی اکسیدانی است که در بدن به 

ویتامین A تبدیل می شود و در کاهش کلسترول، پیشگیری از سرطان و بیماری های قلبی و عروقی نقشی چشمگیر دارد.
این میوه خنک به عنوان منبع ویتامین های گروه B در تنظیم متابولیسم بدن و افزایش وزن کودکان و نوجوانان مؤثر است. داشتن فیبر باال، پتاسیم، اسید فولیک، منیزیم، 

ید و ویتامین C از دیگر خواص طالبی محسوب می شود.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
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 پیشگیری
 و سـالمت

عوارض الغری فوری
خیلی از افرادی که اضافـــه وزن دارند دنبال راه هایی 
هســـتند که در کمتریـــن زمان بهتریـــن نتیجه ممکن 
را بگیرنـــد، با وجود تبلیغات وسوســـه انگیزی که این 
روزها خصوصاً در ماهواره ها وجود دارد، آگاهی الزم در این حوزه می تواند 
افراد را از بســـیاری از عوارض و خطرات ناشـــی از مصرف داروهای الغری 

دور کند.
دکترســـیدضیاء الدین مظهـــری با اشـــاره به آثـــار مخرب کاهـــش وزن های 
ناگهانـــی، می گویـــد: حفظ زیبایـــی خیلی مهم اســـت، الغری با ســـرعت 
بـــاال باعث افتادگی اندام ها می شـــود و همین امر ســـبب می شـــود پیری و 

سالخوردگی در اندام ها زودتر از حالت عادی ایجاد شود.
به گفته این متخصص تغذیه وقتی اضافه وزن در طول سال ها پیش آمده 
باشـــد بهتریـــن راه حل برای کم کـــردن وزن تغییر و اصاح ســـبک زندگی 
اســـت تا حاصل ســـال ها اضافه وزن و دریافـــت انرژی مـــازاد از بین برود. 
چنانچه چاقی بیش از حد به دلیل بیماری خاصی مانند دیابت ناگهانی یا 
انواعی از سرطان ها نباشد، با اصاح سبدغذایی و ورزش منظم می توانید 
در مدت زمانی معلوم به صورت منطقی و بدون آســـیب جســـمی به وزن 

دلخواه خود برسید.
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هرســـال با شـــروع فصل گرمـــا و گرم 
شـــدن هـــوا، بیماری هـــای این فصل 
خودنمایـــی می کنـــد. برخـــی از ایـــن 
بیماری هـــا مانند اســـهال و اســـتفراغ 
با رعایـــت رژیم غذایی، بهداشـــت و 
اســـتراحت بهبود می یابنـــد و برخی 
دیگر مانند تب کریمـــه کنگو نیازمند 
تمهیداتی جدی اســـت تـــا جان فرد 
مبتا بـــه خطر نیفتد. متأســـفانه تب 
کریمـــه کنگـــو یـــک بیمـــاری حـــاد و 
خونریزی دهنده اســـت که به سادگی 
انســـان را مبتا می کند و جان او را به 

بازی می گیرد.
ایـــن بیمـــاری اولیـــن بار در شـــبه 
جزیره کریمه در جنوب اوکراین دیده 
شـــد، امـــا چند ســـال بعد مســـئوالن 
بهداشت جمهوری کنگو نیز از شیوع 
بیمـــاری بـــا همـــان عائـــم در کنگو 
خبردادنـــد. مشـــابهت بیـــن عائم و 
عـــوارض بیمـــاری در هـــر دو منطقه 
ســـبب شـــد نام تب کریمه کنگو برای 

این بیماری انتخاب شود.
امســـال با وجود هشدار های مکرر 
بـــرای  و تمهیـــدات صـــورت گرفتـــه 
پیشـــگیری تاکنـــون 28 نفـــر بـــه این 
بیماری مبتا شده اند و 2 نفر نیز براثر 
بیماری جان خود را از دست داده اند. 
از ایـــن رو بـــرای آشـــنایی بـــا عوامـــل 
ابتا بـــه بیماری و عائـــم آن با دکتر 
مســـعود مردانی عضو کمیته کشوری 
تب های خونریزی دهنده به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید:
دکتر مســـعود مردانی در گفت و گو 
تـــب خونریزی  با »ایـــران« می گوید: 
دهنده کریمه کنگو بیماری مشـــترک 
بین انســـان و دام است که از راه نیش 
کنه، تمـــاس با بافت و خـــون حیوان 
یا انســـان آلـــوده منتقل می شـــود، به 
همیـــن دلیـــل عاوه بـــر دامـــداران، 
قصاب ها و کســـانی که در شـــرکت ها 
و کارخانه هـــای تولید مـــواد پروتئینی 

کار می کننـــد، اطرافیان بیمـــار و کادر 
پزشـــکی هـــم در معرض خطـــر ابتا 

خواهند بود.
بیماری هـــای  متخصـــص  ایـــن 
عفونی در ادامه دلیل افزایش شـــیوع 
ابتـــا بـــه بیمـــاری در فصـــل گرما را 
چنین توضیح می دهد: با گرم شـــدن 
هـــوا کنه هایی که روی پوســـت حیوان 
زندگی می کنند حرکت کرده  و از بدن 
دام جدا می شـــوند. از ســـوی دیگر با 
توجه به افزایـــش زاد و ولد دام ها در 
این فصـــل و تماس بیشـــتر دامدار با 
دام ها، احتمال گزیده شـــدن از سوی 
کنه هـــای آلـــوده یا تماس بـــا بافت و 

خون بدن دام آلوده بیشتر می شود.
بـــه گفتـــه دکتـــر مردانـــی، کمیته 
کشـــوری تب هـــای خونریـــزی دهنده 
در ســـال جاری سعی کرده با برگزاری 
همایش و اطاع رســـانی در خصوص 
راه های پیشگیری، بیماری را تا حدود 
زیـــادی کنتـــرل کنـــد بـــه گونـــه ای که 
تاکنون تعداد مبتایان  خوشـــبختانه 

کمتر از سال گذشته بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت تشـــخیص 
بموقـــع در موفقیت درمـــان و نجات 
جـــان بیمـــار می افزایـــد: نشـــانه های 
این بیماری بســـیار شـــبیه نشانه های 
بیمـــاری آنفلوانزا اســـت. تـــب، بدن 
درد و ســـردرد شـــدیدی کـــه کمتر به 
نشانه های  می دهد  پاســـخ  مسکن ها 
ابتدایـــی این بیماری اســـت. از این رو 
توصیـــه می کنـــم بـــا مشـــاهده ایـــن 
نشـــانه ها در فصـــل گرما به پزشـــک 
مراجعـــه کنیـــد تـــا احتمـــال ابتا به 
بیماری تب کریمه کنگو بررسی شود.

دکتـــر مردانی هشـــدار می دهد: اگر 
بیماری در مراحل اولیه درمان نشود، 
تـــب بیمـــار باالتر رفته کم کـــم راش و 
دانه هـــای قرمز رنگ روی پوســـت وی 
ایجاد می شود. در مرحله بعدی خون 
مردگی های گسترده در سطح اندام ها 
نمایان شـــده و خونریزی از لثه و دهان 
اتفـــاق خواهـــد افتـــاد و در نهایت هم 
ارگان هـــای حیاتی بدن بیمار همزمان 
دچـــار خونریزی شـــدید شـــده و بیمار 

جان خود را از دست می دهد.
عضـــو کمیتـــه کشـــوری تب هـــای 
خونریـــزی دهنده بـــا تأکید بـــر اینکه 
شانس درمان این بیماری 90 درصد 
است، خاطرنشـــان می کند: داروهای 
مؤثـــر بـــرای درمـــان این بیمـــاری به 
طور رایـــگان در کشـــور وجـــود دارد و 
تنها مشـــکل جدی نگرفتن هشدارها 
و مراجعـــه نکردن بموقع به پزشـــک 
است.  استاد دانشـــگاه علوم پزشکی 

بهشتی  شـــهید 
بـــر  تأکیـــد  بـــا 
ویروس  اینکـــه 
ایجـــــــاد کننده 
بیمـــاری  ایـــن 
مسری  بشدت 
ادامـــه  اســـت، 

می دهـــد: مهم تریـــن راه انتقـــال این 
بیماری ذبح گوســـفند، گاو و گوســـاله 
بیمار است. از این رو توصیه می کنم از 
ذبح دام در خانه و بدون دســـتکش و 
گان، عینک و ماسک خودداری کنید. 
بهتر است ذبح دام در کشتارگاه های 
صنعتی و تحت تمهیدات بهداشتی 

صورت گیرد. نکته مهم و قابل توجه 
دیگر این اســـت که با ذبح دام آلوده 
ویروس تا 24 ساعت در گوشت الشه 
باقـــی می ماند اما بعد از 24 ســـاعت 
بـــا باال رفتن اســـیدالکتیک موجود در 

بافت گوشت ویروس از بین می رود.

بنابرایـــن برخـــاف تصـــور عامه، 
موجـــود  گوشـــت های  از  اســـتفاده 
در قصابـــی کـــه 24 ســـاعت از ذبـــح 
برای ســـامت  آنها گذشـــته،خطری 

مصرف کننده نخواهد داشت.
وی در خاتمـــه تأکید می کند: تنها 

در صورت خوب پخته شـــدن گوشت 
دام تازه ذبح شـــده، ویـــروس از بین 
می رود بنابراین جگرهای کباب شده 
و گوشـــت های کبابی آبـــدار که خوب 
پخته نشـــده اند، می توانند منشأ ابتا 

به بیماری باشد.
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پرستو رفیعی
خبرنگار

 دکترسعید 
زحمت کش مقدم
مشاور پوست، مو و زیبایی

مقدمات ساختمان اتوبان قمـ  بندرشاهپور فراهم شد
در مذاكرات ديروز مرتضي صالحي وزير راه و 
ترابري و ژان فرانسوا دونيو وزير بازرگاني خارجي 
فرانسه برنامه هاي اجرايي كنسرسيوم مشترك فرانسوي 
و آمريكايي براي ساختن بزرگراه قم به بندر شاهپور 

مورد بررسي قرار گرفت.
بزرگراه قمـ  بندرشاهپور كه در امتداد بزرگ راه 
تهران به قم ساخته ميشود، بزرگترين طرح راه سازي و 
طوالني ترين شاهراه ارتباطي كشور است كه بصورت 
6 خطه ساخته ميشود و با پيش بيني هايي كه هنگام 
ساختمان آن به عمل ميايد امكان توسعه آن تا 8 باند 

نيز وجود دارد.
بمب نوتروني آمريكا براي كشورهاي نفت خيز ساخته ميشود

راديو مسكو ديشـــب گفتاري پيرامون بمب 
نوتروني داشت و در آن گفته شد كه اين بمب سالح 
مرگباري است كه افراد را نابود ميكند اما به تاسيسات 
صدمه نميزند.اين راديو مدعي شد اين سالح براي 
كشـــورهاي توليدكننده نفت بوجود آمده و سپس 
اضافه كرد: بطوريكه مطبوعات آمريكا اطالع ميدهند، 
نيروهاي مسلح آمريكا يك واحد نظامي سريع االنتقال 
مركب از دو لشكر تشكيل ميدهد. اين واحد نظامي 
وظيفه اش اينســـت كه هرگاه در منطقه خليج فارس 
وضع فوق العاده اي پيش آيد بالفاصله براي دفاع منابع 

نفت به آنجا عزيمت كند.
فرانسه در مقابل فروش نيروگاه اتمي از ايران نفت ميخرد

ژان فرانســـوا دونيو وزير بازرگاني خارجي 
فرانسه كه اخيراً از طرف والري ژيسكار دستن رئيس 
جمهوري فرانســـه باين سمت منصوب شده است 
در يك مصاحبه مطبوعاتي اظهار داشـــت كه سفر 
من به ايران بيشـــتر جنبه آشنائي و تبادل نظر داشت.

وزير بازرگاني خارجي فرانسه در مورد نحوه خريد 
نيروگاه هاي اتمي توسط ايران گفت ما به دولت ايران 
پيشنهاد نموديم كه در مقابل نيروگاه هاي اتمي نفت 

دريافت كنيم و اين موضوع مورد بررسي است.
سن بازنشستگي در نقاط بد آب و هوا كاهش مييابد

قانون تامين اجتماعي تغيير ميكند و در ضوابط 
بازنشستگي كارگران و شرايط پرداخت حق بيمه زن و 
شوهرهائي كه تواما كار ميكنند تجديد، نظر مي شود.

سن بازنشستگي در مناطق بد آب و هوا و براي 
انجام كارهاي سخت و مخل سالمتي، كمتر از سن 

بازنشستگي مقرر خواهد بود.
رهبران يمن جنوبي رئيس جمهوري يمن شمالي را كشتند

خبرگزاري هاي عربي گـــزارش دادند ديروز 
پرزيدنت احمدالغشمي رئيس جمهوري يمن(شمالي) 
در نتيجه انفجار بمب در ســـتاد فرماندهي نيروهاي 
مسلح يمن شـــمالي به قتل رسيد.خبرگزاري عراق 
در گزارشي از صنعا اعالم كرد عبدالعزيز عبدالغني 
نخست وزير يمن(شـــمالي) بالفاصله پس از اين 
حادثه آنرا توطئه آشـــكار يمن جنوبي اعالم كرد و 
روابط سياسي كشور خود را با يمن جنوبي قطع كرد.

نخست وزير يمن سفيران كشورهاي خارجي را به كاخ 
رياست جمهوري احضار كرد و گفت يك فرستاده 
سالم ربيع علي رهبر يمن جنوبي كه به مالقات الغشمي 
شتافته بود كيفي حاوي مواد منفجره در دست داشت 
و هنگام بازكردن كيف در نتيجه انفجار آن، خود وي 
و چند نفر ديگر كه در مركز ستاد نيروهاي مسلح يمن 
شمالي حضور داشتند از جمله احمدالغشمي كشته 

شدند.
چين در ايران هدفهاي ضد شوروي را دنبال ميكند

ديشب راديو مسكو در يك گفتار شديداللحن به 
هدفهاي چين در خليج فارس و سفر وزير خارجه آن 
كشور به تهران حمله كرد و در آستانه سفر هواكوفنگ 
رهبر دولت و حزب كمونيست چين بتهران اين كشور 

را متهم به پاشيدن بذر دشمني كرد.
مطبوعات ايـــران درباره هدف هـــاي ديدار 
وزيرخارجه چين و مسئله ايكه در جريان مذاكرات وي 
در تهران مطرح شد، اطالعي ندادند ولي يك مصاحبه 
وزيرخارجه چين و اظهاراتي كه وي پيش از عزيمتش 
بپكن بيان كرد، هدف هاي ديدار او از ايران را آشكار 
ميسازد.وي هدف هاي ضد شوروي را پي گيري ميكرد 
و برخالف واقعيت مدعي بود كه گويا اتحاد شوروي 

دشمن عمومي ملتهاي جهانست.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 4 تيرماه 
1357(برابر با 19 رجب 1398، 25 ژوئن 1978) نقل شده است
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
اعزام ناو جنگى انگلستان به آب  هاي ايران

دولت انگلستان چهارم تيرماه 1330 و چند روز 
پس از انجام خلع يد از آن دولت در صنايع نفت ايران، 
دستور انتقال اتباع و مهندسان خود را از آبادان به بصره 
صادر و ناو جنگي"موريشس" از نوع رزمناو سبك را 
روانه آب هاي ايران كرد كه اين اقدام، احساسات ملي 
ايرانيان را چنان برانگيخت كه گروهي از خلبانان نيروي 
هوائي داوطلب حمله انتحاري (كاميكازي) به اين ناو 

شدند .
تشديد فشار دكتر مصدق به شاه

اســـتقبال بي ســـابقه تهراني ها از دكتر مصدق 
نخست وزير وقت كه اوايل تيرماه 1331 از سفر اروپا به 
وطن بازگشته بود وي را مصمم ساخت كه به اتكاي اين 
حمايت وسيع مردمي در خارج ساختن امور از دست 
شـــاه و محدود كردن اختيارات او در حد يك رئيس 
تشريفاتي كشور (سلطنت - مشابه پادشاهان اروپايي) 
تسريع كند و از چهارم تيرماه دست بكار شد كه مقاومت 
شاه را در پي داشـــت.اين كشمكش بود كه در اواخر 
تيرماه، منجر به روي كار آمدن چند روزه قوام السلطنه و 
رويداد خونين سي ام تير و شكست شاه و هوادارانش و 

تثبيت قدرت دكتر مصدق (مردم و دمكراسي) شد.
  براي نخستين بار يك «پاپ» بركنار شد

25 ژوئن سال 1080 كاردينال ها با برگزار كردن 
نشستي در رم، پاپ گريگوري را از اين سمت بركنار 
كردند و روحاني مسيحي ديگري را برجايش نشاندند 
كه پاپ كلمنت ســـوم خوانده شد. عمل كاردينال ها 
دمكراتيك و با توجه به آراء اكثريت صورت گرفته بود و 
جاي اعتراض باقي نمي گذاشت.اين نخستين بار بود كه 

يك پاپ از اين مقام بركنار مي شد. 
واحد هفتم سوار آمريكا به دست سرخپوستان نابود شد

25 ژوئن ســـال 1876 واحد هفتم سوار آمريكا به 
فرماندهي ژنرال جورج آرمسترانگ كاستر كه در جنگ هاي 
داخلي اين كشـــور از خود دالوري نشان داده بود در كنار 
رودخانه «ليتل بيگهورن» در داكوتاي جنوبي توسط بوميان 
اين كشورمحاصره و نابود شد. طبق برخي نوشته ها، از اين 
واحد، تنها يك سرباز زنده ماند. اين بزرگترين پيروزي 
سرخپوستان بر مهاجران اروپايي در آمريكاي شمالي در 

قرن 19 ذكر شده است.

قاب امروز
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گوشه گيري!

 شهر تركمنستان

 پند بزرگان 

افراد منطقى خودشـــان را با دنيا تطبيق 
مى دهند. افراد غير منطقى سعى مى كنند دنيا را 
با خودشان تطبيق دهند. پيشرفت بستگى به 

افراد غيرمنطقى دارد  . 
(جرج برنارد شاو)

 اى شب شادى هميشه بادى شادا
عمـــرت بـــه درازى قيامـــت بادا

در ياد من آتشى است از صورت دوست
اى غصـــه اگر تو زهـــره دارى يادا

مولوى

 سرايه

جدول سودوکو

مقدمات ساختمان اتوبان قمـ  بندرشاهپور فراهم شد
در مذاكرات ديروز مرتضي صالحي وزير راه و 
ترابري و ژان فرانسوا دونيو وزير بازرگاني خارجي 
فرانسه برنامه هاي اجرايي كنسرسيوم مشترك فرانسوي 
و آمريكايي براي ساختن بزرگراه قم به بندر شاهپور 

مورد بررسي قرار گرفت.
بزرگراه قمـ  بندرشاهپور كه در امتداد بزرگ راه 
تهران به قم ساخته ميشود، بزرگترين طرح راه سازي و 
طوالني ترين شاهراه ارتباطي كشور است كه بصورت 
6 خطه ساخته ميشود و با پيش بيني هايي كه هنگام 
ساختمان آن به عمل ميايد امكان توسعه آن تا 8 باند 

نيز وجود دارد.
بمب نوتروني آمريكا براي كشورهاي نفت خيز ساخته ميشود

راديو مسكو ديشـــب گفتاري پيرامون بمب 
نوتروني داشت و در آن گفته شد كه اين بمب سالح 
مرگباري است كه افراد را نابود ميكند اما به تاسيسات 
صدمه نميزند.اين راديو مدعي شد اين سالح براي 
كشـــورهاي توليدكننده نفت بوجود آمده و سپس 
اضافه كرد: بطوريكه مطبوعات آمريكا اطالع ميدهند، 
نيروهاي مسلح آمريكا يك واحد نظامي سريع االنتقال 
مركب از دو لشكر تشكيل ميدهد. اين واحد نظامي 
وظيفه اش اينســـت كه هرگاه در منطقه خليج فارس 
وضع فوق العاده اي پيش آيد بالفاصله براي دفاع منابع 

نفت به آنجا عزيمت كند.
فرانسه در مقابل فروش نيروگاه اتمي از ايران نفت ميخرد

ژان فرانســـوا دونيو وزير بازرگاني خارجي 
فرانسه كه اخيراً از طرف والري ژيسكار دستن رئيس 
جمهوري فرانســـه باين سمت منصوب شده است 
در يك مصاحبه مطبوعاتي اظهار داشـــت كه سفر 
من به ايران بيشـــتر جنبه آشنائي و تبادل نظر داشت.

وزير بازرگاني خارجي فرانسه در مورد نحوه خريد 
نيروگاه هاي اتمي توسط ايران گفت ما به دولت ايران 
پيشنهاد نموديم كه در مقابل نيروگاه هاي اتمي نفت 

دريافت كنيم و اين موضوع مورد بررسي است.
سن بازنشستگي در نقاط بد آب و هوا كاهش مييابد

قانون تامين اجتماعي تغيير ميكند و در ضوابط 
بازنشستگي كارگران و شرايط پرداخت حق بيمه زن و 
شوهرهائي كه تواما كار ميكنند تجديد، نظر مي شود.

سن بازنشستگي در مناطق بد آب و هوا و براي 
انجام كارهاي سخت و مخل سالمتي، كمتر از سن 

بازنشستگي مقرر خواهد بود.
رهبران يمن جنوبي رئيس جمهوري يمن شمالي را كشتند

خبرگزاري هاي عربي گـــزارش دادند ديروز 
پرزيدنت احمدالغشمي رئيس جمهوري يمن(شمالي) 
در نتيجه انفجار بمب در ســـتاد فرماندهي نيروهاي 
مسلح يمن شـــمالي به قتل رسيد.خبرگزاري عراق 
در گزارشي از صنعا اعالم كرد عبدالعزيز عبدالغني 
نخست وزير يمن(شـــمالي) بالفاصله پس از اين 
حادثه آنرا توطئه آشـــكار يمن جنوبي اعالم كرد و 
روابط سياسي كشور خود را با يمن جنوبي قطع كرد.
نخست وزير يمن سفيران كشورهاي خارجي را به كاخ 
رياست جمهوري احضار كرد و گفت يك فرستاده 
سالم ربيع علي رهبر يمن جنوبي كه به مالقات الغشمي 
شتافته بود كيفي حاوي مواد منفجره در دست داشت 
و هنگام بازكردن كيف در نتيجه انفجار آن، خود وي 
و چند نفر ديگر كه در مركز ستاد نيروهاي مسلح يمن 
شمالي حضور داشتند از جمله احمدالغشمي كشته 

شدند.
چين در ايران هدفهاي ضد شوروي را دنبال ميكند

ديشب راديو مسكو در يك گفتار شديداللحن به 
هدفهاي چين در خليج فارس و سفر وزير خارجه آن 
كشور به تهران حمله كرد و در آستانه سفر هواكوفنگ 
رهبر دولت و حزب كمونيست چين بتهران اين كشور 

را متهم به پاشيدن بذر دشمني كرد.
مطبوعات ايـــران درباره هدف هـــاي ديدار 
وزيرخارجه چين و مسئله ايكه در جريان مذاكرات وي 
در تهران مطرح شد، اطالعي ندادند ولي يك مصاحبه 
وزيرخارجه چين و اظهاراتي كه وي پيش از عزيمتش 
بپكن بيان كرد، هدف هاي ديدار او از ايران را آشكار 
ميسازد.وي هدف هاي ضد شوروي را پي گيري ميكرد 
و برخالف واقعيت مدعي بود كه گويا اتحاد شوروي 

دشمن عمومي ملتهاي جهانست.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 4 تيرماه 
1357(برابر با 19 رجب 1398، 25 ژوئن 1978) نقل شده است

  

دوشنبه4 تير1397ـ   سال نود ودومـ   شماره 27033
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
اعزام ناو جنگى انگلستان به آب  هاي ايران

دولت انگلستان چهارم تيرماه 1330 و چند روز 
پس از انجام خلع يد از آن دولت در صنايع نفت ايران، 
دستور انتقال اتباع و مهندسان خود را از آبادان به بصره 
صادر و ناو جنگي"موريشس" از نوع رزمناو سبك را 
روانه آب هاي ايران كرد كه اين اقدام، احساسات ملي 
ايرانيان را چنان برانگيخت كه گروهي از خلبانان نيروي 
هوائي داوطلب حمله انتحاري (كاميكازي) به اين ناو 

شدند .
تشديد فشار دكتر مصدق به شاه

اســـتقبال بي ســـابقه تهراني ها از دكتر مصدق 
نخست وزير وقت كه اوايل تيرماه 1331 از سفر اروپا به 
وطن بازگشته بود وي را مصمم ساخت كه به اتكاي اين 
حمايت وسيع مردمي در خارج ساختن امور از دست 
شـــاه و محدود كردن اختيارات او در حد يك رئيس 
تشريفاتي كشور (سلطنت - مشابه پادشاهان اروپايي) 
تسريع كند و از چهارم تيرماه دست بكار شد كه مقاومت 
شاه را در پي داشـــت.اين كشمكش بود كه در اواخر 
تيرماه، منجر به روي كار آمدن چند روزه قوام السلطنه و 
رويداد خونين سي ام تير و شكست شاه و هوادارانش و 

تثبيت قدرت دكتر مصدق (مردم و دمكراسي) شد.
  براي نخستين بار يك «پاپ» بركنار شد

25 ژوئن سال 1080 كاردينال ها با برگزار كردن 
نشستي در رم، پاپ گريگوري را از اين سمت بركنار 
كردند و روحاني مسيحي ديگري را برجايش نشاندند 
كه پاپ كلمنت ســـوم خوانده شد. عمل كاردينال ها 
دمكراتيك و با توجه به آراء اكثريت صورت گرفته بود و 
جاي اعتراض باقي نمي گذاشت.اين نخستين بار بود كه 

يك پاپ از اين مقام بركنار مي شد. 
واحد هفتم سوار آمريكا به دست سرخپوستان نابود شد

25 ژوئن ســـال 1876 واحد هفتم سوار آمريكا به 
فرماندهي ژنرال جورج آرمسترانگ كاستر كه در جنگ هاي 
داخلي اين كشـــور از خود دالوري نشان داده بود در كنار 
رودخانه «ليتل بيگهورن» در داكوتاي جنوبي توسط بوميان 
اين كشورمحاصره و نابود شد. طبق برخي نوشته ها، از اين 
واحد، تنها يك سرباز زنده ماند. اين بزرگترين پيروزي 
سرخپوستان بر مهاجران اروپايي در آمريكاي شمالي در 

قرن 19 ذكر شده است.
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گوشه گيري!

 شهر تركمنستان

 پند بزرگان 

افراد منطقى خودشـــان را با دنيا تطبيق 
مى دهند. افراد غير منطقى سعى مى كنند دنيا را 
با خودشان تطبيق دهند. پيشرفت بستگى به 

افراد غيرمنطقى دارد  . 
(جرج برنارد شاو)

 اى شب شادى هميشه بادى شادا
عمـــرت بـــه درازى قيامـــت بادا

در ياد من آتشى است از صورت دوست
اى غصـــه اگر تو زهـــره دارى يادا

مولوى

 سرايه

فروردین: شــما باید انتخابی را انجام دهید اما در این انتخاب مردد هستید و 
نمی دانید که کدام انتخاب از ســایر انتخاب ها متمایز است، کمی صبر داشته 
باشــید راه حل و انتخاب درست به زودی نمایان خواهد شد .به دلیل کارهای 
زیاد از خود غافل شــده اید، اما به این قســمت از احساسات و فکر خود بیشتر 

اهمیت بدهید.

اردیبهشــت: هم اکنون رویاهای شما کامالً زنده هستند، و وقتی به واقعیت 
تبدیل می شوند وضوحشان نیز بیشتر می شود. به جای اینکه وقتتان را صرف 
فکر کردن به اتفاقات بدی که در زندگی افتاده است بکنید، بر روی کارهایی که 
می توانید انجام دهید تمرکز کنید. و به جای اینکه تالش کنید چیزهایی که قابل 

تغییر نیستند را تغییر بدهند، چیزهایی را که می توانید اصالح کنید. 

خرداد : شما این روزها احساسات دو گانه ا ی دارید. از یک طرف برای شکستن 
قواعد منظم روزانه آمادگی دارید و ســعی می کنید کاری کامالً متفاوت انجام 
دهیــد. از طرف دیگر کارهای زیــادی دارید که باید انجام دهید و همین مانع 
می شود کارهایی که دوست دارید را انجام دهید. به جای اینکه سعی در حل این 

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

تیر: شما تبدیل به فردی شده اید که بیرون از گود نشسته است و کشتی گرفتن 
افراد را با دید بی تفاوت نظاره می کند، حتی اگر کشتی گرفتن نیز بلد نیستید 
باز هم به داخل گود بروید. تمام مراحل زندگی تان را از زیر ذره بین بنگرید نه این 
که با نگاهی سرد و بی تفاوت، زیرا در این صورت احتیاط الزم را نخواهید داشت.

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

زمان از زندگی تان خارج شوند. 

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

محض بشود. 

مهر :   باوجود اینکه در مورد تصمیمات مهم خود خیلی جدی عمل می کنید، 
ولی با این حال دیگران باز هم فکر می کنند شما اشتباه کرده اید. شاید آنها شما را 
به بی مسئولیت بودن متهم کنند، درصورتی که اصالً اینگونه نیست. پس اکنون 
در مورد برنامه های مهم خود با آنها صحبت نکنید، شما هرچقدر بیشتر حرف 

بزنید اختالف نظرهایتان با آنها بیشتر خواهد شد.

آبان : اکنون اصال وقت مناسبی برای برنامه ریزی کردن نیست، بنابراین شما 
می کوشید که تا جایی که می توانید خودجوش باشید. این تاکتیک باید خوب 
کار کند، مگر اینکه افراد دیگر در مورد توانایی و مهارت هایتان ازتان بپرسند و 
شما تصمیم به عقب نشینی کردن بگیرید. شما می توانید با بی توجه بودن به 

حرف های دیگران  از مجادله های بی دلیل دوری کنید.

آذر : شما  این روزها  خیلی پر انرژی نیستید، برای اینکه زیاد مورد توجه واقع 
نشده اید. اما احتماالً موفقیت های مهمی  کسب خواهید کرد. شما انقدر توانایی 
دارید که بدانید دقیقاً چه حرف هایی می خواهید بزنید. ذهن شما قابلیت های 
خیلی باالیی دارد و بنابراین زود قضاوت کرده و عجوالنه تصمیم گیری می کنید.

دی :االن زمان آن است که اوضاع را برسی کنید که ببینید تا کنون چه کارهایی 
کرده اید و برای ورود به مرحله بعدی آماده بشــوید. ثبات بخشیدن به کارها و 
روش هایتان موجب می شود که بتوانید سطوح باالتری از خالقیت و نوآوری را 
ایجاد کنید. به یاد داشته باشید، نیازی به گذاشتن انرژی بیشتر در کار نیست؛ 

بلکه باید بوسیله هوش خود لیاقت خود را نشان دهید.

بهمن : حتماً به حس ششم خود اطمینان کنید.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 و با شخصی که به پایان کارش فکر نمی کند کار نکنید. اگر الزم 

شد از همین حاال جلوی ضرر را بگیرید و بعد پیش بروید.

اسفند : اگــر شما به خاطر اینکه وارد مرحله جدیدی شده اید و توانایی هایتان 
دگرگون شده است کمی احساس یأس می کنید، زیاد نگرانی به دلتان راه ندهید. 
به جای اینکه دوران گذشته را بازسازی کنید و یا اینکه با عجله به سوی آینده 
حرکت کنید، به لحظه حال توجه کنید. اما تا وقتی که خودتان کامالً آمادگی 

ندارید احساسات خود را با دیگران در میان نگذارید.
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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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اسامی برندگان جدول3736
  1ـ النا صالحی

2- زهرا جمال نیا 
3-مکرم سلطان نژاد

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  خال��ق مثن��وي ارديبهش��ت نام��ه 
پرهي��زكار2ـ   پايانه � رهبر خونريز قوم 
هون3ـ  تصديق انگليسي � طوالني ترين 
رش��ته كوه جهان در آمري��كاي التين � 
شب � سگ � متضاد ماده4ـ   صفتي براي 
مدينه � دلير � به يكبار، ناگاه5ـ   جمع دليل 
� پس��وند نظير � از ملزومات سفره هفت 
 س��ين � حاصل قس��مت مجموع نمرات

6ـ   س��وره آغاز جزءس��ی قرآن کريم � 
جوان � موس��يقيدان معاصر يوناني � نت 
سوم7ـ   تصديق روسي � متكبر و مغرور 
� نوعي گل � مرتجع الستيكي8ـ   رسوم � 
 شهري در تركيه و مدفن مولوي � كجاوه
9ـ   س��بزي كب��اب � س��ياره زح��ل � 
ش��كوه و وق��ار10ـ   نوع��ي نمايش � نام 
 ب��رادر حض��رت ابراهي��م)ع( � گرامي

11ـ   مرغاب��ي � قاع��ده و قانون � نام زن 
ش��اه كي��كاووس كيان��ي � خانم تعجب 
ك��رده مي گوي��د12ـ   تير پي��كان دار � 
بخش��نده � شاه مش��هور افشاريه � آنكه 
راه را مي شناس��د13ـ   خردمن��د، دان��ا 
 � س��قف درش��كه � اثر رطوب��ت � فوج
14ـ   دس��تور � جب��ران � نوع��ي موش 
صحراي��ي15ـ    راه كوت��اه � گل س��ياه 
و تي��ره ته حوض � ش��هري در اس��تان 
ف��ارس � از ش��هرهاي تركس��تان در 
ش��اهنامه � جوي خون16ـ   وس��يله اي 
 ب��راي چ��اي خوري � اس��تاني در غرب

17ـ   جعبه حمل مرده � پايتخت كشور 
هندوراس
عمودي:

1ـ   از توابع ش��هر رش��ت و مدف��ن ميرزاكوچك خان 
 � دي��و2ـ   عيب داش��تن و ناقص ب��ودن قافيه � هواپيما
 3ـ   پوس��تين � محب��ت � يكت��ا � قاي��ق � دش��نام
 4ـ   جرق��ه � فرخن��ده � ش��هري در كش��ور س��وئد
5ـ   ن��ام م��ادر گرام��ي پيامب��ر اس��ام)ص( � كافي 
� نوع��ي تي��ر كوچ��ك � خاص��ي6ـ    ش��كار � پررو، 
لج��وج � پ��ول قديم آلمان � جدي��د7ـ   تكنيك � مركز 
كش��ور تايلن��د � طريقه، رفت��ار � برهنه8ـ   خرمن ماه � 
س��اختمانهاي قديمي � نويس��نده كتاب9ـ   پيامبر آب 
 حي��ات خورده � گياهي خورش��تي � پرنده اي س��خنگو
 10ـ    فطري � درياچه اي در سيستان � استاني در جنوب
 11ـ   تصدي��ق آلمان��ي � م��ردان � جه��ل � ماه س��رد

12ـ   تنها � وجه مش��ترك انس��ان و خودرو � پشيمان 
� رن��ج و محن��ت13ـ   محفظ��ه كرم ابريش��م � حرف 
 بيخ��ود � خش��كي � ش��كل و ف��رم در ورزش كارات��ه

حرف )ل( 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.

14ـ   جاي نگهداري عكس و تمبر � مونث نديم � باران 
همراه با تندر15ـ    نشان مفعول بي واسطه � مقابل اخص 
� بع��اوه � نوعي مار زنده زا � س��از چوپان16ـ   قريب 
� كس��ي كه پول به س��ود و ربح دهد در تداول 17ـ   ماه 

چهارم ميادي � رماني مشهور از مارك تواين

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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14ـ   دس��تور � جب��ران � نوع��ي موش 
صحراي��ي15ـ    راه كوت��اه � گل س��ياه 
و تي��ره ته حوض � ش��هري در اس��تان 
ف��ارس � از ش��هرهاي تركس��تان در 
ش��اهنامه � جوي خون16ـ   وس��يله اي 
 ب��راي چ��اي خوري � اس��تاني در غرب
17ـ   جعبه حمل مرده � پايتخت كشور 

هندوراس
عمودي:

1ـ   از توابع ش��هر رش��ت و مدف��ن ميرزاكوچك خان 
 � دي��و2ـ   عيب داش��تن و ناقص ب��ودن قافيه � هواپيما
 3ـ   پوس��تين � محب��ت � يكت��ا � قاي��ق � دش��نام
 4ـ   جرق��ه � فرخن��ده � ش��هري در كش��ور س��وئد
5ـ   ن��ام م��ادر گرام��ي پيامب��ر اس��ام)ص( � كافي 
� نوع��ي تي��ر كوچ��ك � خاص��ي6ـ    ش��كار � پررو، 
لج��وج � پ��ول قديم آلمان � جدي��د7ـ   تكنيك � مركز 
كش��ور تايلن��د � طريقه، رفت��ار � برهنه8ـ   خرمن ماه � 
س��اختمانهاي قديمي � نويس��نده كتاب9ـ   پيامبر آب 
 حي��ات خورده � گياهي خورش��تي � پرنده اي س��خنگو
 10ـ    فطري � درياچه اي در سيستان � استاني در جنوب
 11ـ   تصدي��ق آلمان��ي � م��ردان � جه��ل � ماه س��رد

12ـ   تنها � وجه مش��ترك انس��ان و خودرو � پشيمان 
� رن��ج و محن��ت13ـ   محفظ��ه كرم ابريش��م � حرف 
 بيخ��ود � خش��كي � ش��كل و ف��رم در ورزش كارات��ه

حرف )ل( 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.

14ـ   جاي نگهداري عكس و تمبر � مونث نديم � باران 
همراه با تندر15ـ    نشان مفعول بي واسطه � مقابل اخص 
� بع��اوه � نوعي مار زنده زا � س��از چوپان16ـ   قريب 
� كس��ي كه پول به س��ود و ربح دهد در تداول 17ـ   ماه 

چهارم ميادي � رماني مشهور از مارك تواين

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3736
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اسامی برندگان جدول3736
  1ـ النا صالحی

2- زهرا جمال نیا 
3-مکرم سلطان نژاد

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  خال��ق مثن��وي ارديبهش��ت نام��ه 
پرهي��زكار2ـ   پايانه � رهبر خونريز قوم 
هون3ـ  تصديق انگليسي � طوالني ترين 
رش��ته كوه جهان در آمري��كاي التين � 
شب � سگ � متضاد ماده4ـ   صفتي براي 
مدينه � دلير � به يكبار، ناگاه5ـ   جمع دليل 
� پس��وند نظير � از ملزومات سفره هفت 
 س��ين � حاصل قس��مت مجموع نمرات
6ـ   س��وره آغاز جزءس��ی قرآن کريم � 
جوان � موس��يقيدان معاصر يوناني � نت 
سوم7ـ   تصديق روسي � متكبر و مغرور 
� نوعي گل � مرتجع الستيكي8ـ   رسوم � 
 شهري در تركيه و مدفن مولوي � كجاوه
9ـ   س��بزي كب��اب � س��ياره زح��ل � 
ش��كوه و وق��ار10ـ   نوع��ي نمايش � نام 
 ب��رادر حض��رت ابراهي��م)ع( � گرامي
11ـ   مرغاب��ي � قاع��ده و قانون � نام زن 
ش��اه كي��كاووس كيان��ي � خانم تعجب 
ك��رده مي گوي��د12ـ   تير پي��كان دار � 
بخش��نده � شاه مش��هور افشاريه � آنكه 
راه را مي شناس��د13ـ   خردمن��د، دان��ا 
 � س��قف درش��كه � اثر رطوب��ت � فوج
14ـ   دس��تور � جب��ران � نوع��ي موش 
صحراي��ي15ـ    راه كوت��اه � گل س��ياه 
و تي��ره ته حوض � ش��هري در اس��تان 
ف��ارس � از ش��هرهاي تركس��تان در 
ش��اهنامه � جوي خون16ـ   وس��يله اي 
 ب��راي چ��اي خوري � اس��تاني در غرب
17ـ   جعبه حمل مرده � پايتخت كشور 

هندوراس
عمودي:

1ـ   از توابع ش��هر رش��ت و مدف��ن ميرزاكوچك خان 
 � دي��و2ـ   عيب داش��تن و ناقص ب��ودن قافيه � هواپيما
 3ـ   پوس��تين � محب��ت � يكت��ا � قاي��ق � دش��نام
 4ـ   جرق��ه � فرخن��ده � ش��هري در كش��ور س��وئد

5ـ   ن��ام م��ادر گرام��ي پيامب��ر اس��ام)ص( � كافي 
� نوع��ي تي��ر كوچ��ك � خاص��ي6ـ    ش��كار � پررو، 
لج��وج � پ��ول قديم آلمان � جدي��د7ـ   تكنيك � مركز 
كش��ور تايلن��د � طريقه، رفت��ار � برهنه8ـ   خرمن ماه � 
س��اختمانهاي قديمي � نويس��نده كتاب9ـ   پيامبر آب 
 حي��ات خورده � گياهي خورش��تي � پرنده اي س��خنگو
 10ـ    فطري � درياچه اي در سيستان � استاني در جنوب
 11ـ   تصدي��ق آلمان��ي � م��ردان � جه��ل � ماه س��رد

12ـ   تنها � وجه مش��ترك انس��ان و خودرو � پشيمان 
� رن��ج و محن��ت13ـ   محفظ��ه كرم ابريش��م � حرف 
 بيخ��ود � خش��كي � ش��كل و ف��رم در ورزش كارات��ه

حرف )ل( 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.

14ـ   جاي نگهداري عكس و تمبر � مونث نديم � باران 
همراه با تندر15ـ    نشان مفعول بي واسطه � مقابل اخص 
� بع��اوه � نوعي مار زنده زا � س��از چوپان16ـ   قريب 
� كس��ي كه پول به س��ود و ربح دهد در تداول 17ـ   ماه 

چهارم ميادي � رماني مشهور از مارك تواين

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3736
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اسامی برندگان جدول3736
  1ـ النا صالحی

2- زهرا جمال نیا 
3-مکرم سلطان نژاد

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  خال��ق مثن��وي ارديبهش��ت نام��ه 
پرهي��زكار2ـ   پايانه � رهبر خونريز قوم 
هون3ـ  تصديق انگليسي � طوالني ترين 
رش��ته كوه جهان در آمري��كاي التين � 
شب � سگ � متضاد ماده4ـ   صفتي براي 
مدينه � دلير � به يكبار، ناگاه5ـ   جمع دليل 
� پس��وند نظير � از ملزومات سفره هفت 
 س��ين � حاصل قس��مت مجموع نمرات

6ـ   س��وره آغاز جزءس��ی قرآن کريم � 
جوان � موس��يقيدان معاصر يوناني � نت 
سوم7ـ   تصديق روسي � متكبر و مغرور 
� نوعي گل � مرتجع الستيكي8ـ   رسوم � 
 شهري در تركيه و مدفن مولوي � كجاوه
9ـ   س��بزي كب��اب � س��ياره زح��ل � 
ش��كوه و وق��ار10ـ   نوع��ي نمايش � نام 
 ب��رادر حض��رت ابراهي��م)ع( � گرامي

11ـ   مرغاب��ي � قاع��ده و قانون � نام زن 
ش��اه كي��كاووس كيان��ي � خانم تعجب 
ك��رده مي گوي��د12ـ   تير پي��كان دار � 
بخش��نده � شاه مش��هور افشاريه � آنكه 
راه را مي شناس��د13ـ   خردمن��د، دان��ا 
 � س��قف درش��كه � اثر رطوب��ت � فوج
14ـ   دس��تور � جب��ران � نوع��ي موش 
صحراي��ي15ـ    راه كوت��اه � گل س��ياه 
و تي��ره ته حوض � ش��هري در اس��تان 
ف��ارس � از ش��هرهاي تركس��تان در 
ش��اهنامه � جوي خون16ـ   وس��يله اي 
 ب��راي چ��اي خوري � اس��تاني در غرب

17ـ   جعبه حمل مرده � پايتخت كشور 
هندوراس
عمودي:

1ـ   از توابع ش��هر رش��ت و مدف��ن ميرزاكوچك خان 
 � دي��و2ـ   عيب داش��تن و ناقص ب��ودن قافيه � هواپيما
 3ـ   پوس��تين � محب��ت � يكت��ا � قاي��ق � دش��نام
 4ـ   جرق��ه � فرخن��ده � ش��هري در كش��ور س��وئد

5ـ   ن��ام م��ادر گرام��ي پيامب��ر اس��ام)ص( � كافي 
� نوع��ي تي��ر كوچ��ك � خاص��ي6ـ    ش��كار � پررو، 
لج��وج � پ��ول قديم آلمان � جدي��د7ـ   تكنيك � مركز 
كش��ور تايلن��د � طريقه، رفت��ار � برهنه8ـ   خرمن ماه � 
س��اختمانهاي قديمي � نويس��نده كتاب9ـ   پيامبر آب 
 حي��ات خورده � گياهي خورش��تي � پرنده اي س��خنگو
 10ـ    فطري � درياچه اي در سيستان � استاني در جنوب
 11ـ   تصدي��ق آلمان��ي � م��ردان � جه��ل � ماه س��رد

12ـ   تنها � وجه مش��ترك انس��ان و خودرو � پشيمان 
� رن��ج و محن��ت13ـ   محفظ��ه كرم ابريش��م � حرف 
 بيخ��ود � خش��كي � ش��كل و ف��رم در ورزش كارات��ه

حرف )ل( 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.

14ـ   جاي نگهداري عكس و تمبر � مونث نديم � باران 
همراه با تندر15ـ    نشان مفعول بي واسطه � مقابل اخص 
� بع��اوه � نوعي مار زنده زا � س��از چوپان16ـ   قريب 
� كس��ي كه پول به س��ود و ربح دهد در تداول 17ـ   ماه 

چهارم ميادي � رماني مشهور از مارك تواين

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3736
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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. 1478

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


