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PROTECTIVE PROCEDURES IN PLACE

WE WANT TO  
PROTECT  

OUR READERS!
This publication was  

produced with care regarding  
transmission of the virus.

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

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

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

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

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

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

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

The machine folds the newspapers  
and is belt delivered.

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

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

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

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

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

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

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

کارکنان این چاپخانه انجام می شود. «

افزایش انتقادها  از سکوت جاستین ترودو 
در مورد واکنش دونالد ترامپ  

به تظاهرات ضدنژادپرستی در آمریکا
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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

»الگوی مدیریت جهادی« 
چه صیغه ای است؟

در ادبیات رســمی حکومت ایران تعبیر شتر- گاو- پلنگی 
وجــود دارد که بــرای انحصار قدرت به دســت وفاداران 
به خامنه ای خلق شــده اســت. این عبارت یعنی »الگوی 
مدیریت جهادی« مثل نقل ونبات این روزها در ســخنان 
مقامات مشاهده می شود. محمدباقر قالیباف با پرونده های 
قطور فساد در شهرداری تهران و افزودن حدود هفتاد هزار 
میلیارد تومان به بدهی های این سازمان در اولین نطق خود 
در مجلــس در پیش گرفتن »الگوی مدیریت جهادی« را 
»تنها راه... اســتفاده از فرصت های یاد شده و جلوگیری از 

اثرگذاری و تشدید تهدیدها« معرفی کرد.
این تعبیــر از ترکیب الگو و مدیریت )مفاهیمی دنیوی( و 
جهاد )مفهومی دینی( ساخته شده تا دو تعبیر اول به مقام 
تقدس و تهاجم دین محورانه ارتقا پیدا کنند. روحانیت شیعه  
اسالم گرا و پاسداران آن ها استادان خلق چنین تعبیرهایی 
هستند مثل فرهنگ اسالمی، اقتصاد اسالمی، هنر اسالمی، 
مجلس شورای اسالمی و جمهوری اسالمی که هیچ یک 
در متون دینی و تاریخ صدر اسالم دیده نمی شوند. الگوی 
ساختن این تعابیر مارکسیسم بوده است که بر همه چیز 

رنگ ایدئولوژی می زند.
پس از چهل سال تجربه امروز کامال روشن است که هدف 
از گذاشتن قید اســالمی برای تعابیر فوق چه بوده است: 
اسالمیزاسیون امور دنیوی و از این طریق سپردن آن ها به 
اسالم گرایان از یک سو و حذف همه کسانی که نوع سکوالر 
یا عرفی آن ها را معانی واقعی شان می دانند از سوی دیگر. 
هدف از خلق این تعابیر کســب قدرت و انحصاری کردن 
آن بوده است و الغیر. اسالم گرایان با همین تاکتیک همه 
مقامات و منزلت های کلیدی در کشور را به دست گرفتند. 
مدیریت اســالمی نیز یکی از این تعابیر بود که به تدریج 
برای اســالم گرایان کهنه شده و جای خود را به »مدیریت 
جهادی« داده است؟ سه پرسش در این جا قابل طرح است: 
اول این که چرا دیگر از تعبیر »مدیریت اسالمی« استفاده 
نمی شــود؟ و دوم آن که وقتی مقامات از تعبیر »مدیریت 
جهادی« استفاده می کنند منظورشان دقیقا چیست؟ و این 

تعیبر چه کارکردهایی برای خامنه ای و نزدیکانش دارد؟

تمام شدن سوخت ماشین اسالمی سازی

پروژه اسالمی کردن علوم و فنون انرژی خود را در حاکمیت 
جمهوری اســالمی در پایان دهه هشتاد از دست داد )در 
ســطح جامعه این اتفاق در نیمه  دهه هفتاد رخ داده بود(. 
علی خامنه ای که عالوه بر رهبری نقش سر- ایدئولوگ نظام 
را نیز بازی می کند در اواخر دهه  هشتاد تالش هایی برای 
»ایرانی-اســالمی« کردن امور - به جای اسالمی کردن- 
انجام داد اما پروژه هــای وی یکی بعد از دیگری به خاک 
نشست و حتی وفاداران به وی آن ها را دنبال نکردند. تنها 
اثری که از اسالمی ســازی ماند انبوهی از نهادها بودند که 
کاری نمی کردند اما بودجه های کالن داشتند و برای فعاالن 
سیاسی اســالم گرا عنوان و پاتوق )برای کارهای دیگر( و 
حقوق درســت می کردند. وفاداران دیگر از واســطه های 
ایدئولوژیک برای کســب منابع خسته شــده بودند. آن ها 
می خواســتند چند ماهه میلیاردر )به یورو و دالر( شوند و 

خالف نســل اول انقالبی ها حوصله  بازی اسالمی کردن را 
برای رسیدن به قدرت و ثروت نداشتند.

به همین دلیل از اوایل دهه  نود خورشیدی خامنه ای قید 
»اســالمی« را عمال رها کرده و به ســراغ قید »جهادی« 
رفــت. خامنــه ای در دهه  نود مکــررا از مدیریت جهادی 
سخن گفته است. طلبه  جهادی، مدیریت جهادی، دولت 
جهادی، مجلس جهــادی )4 خرداد ۱۳۹۳(، کار جهادی، 
حرکت جهادی، و روحیه  جهادی جای همه  تعابیر التقاطی 
قبلی با قید اسالمی را گرفت. علی خامنه ای و بیت متوجه 
شده بودند که قید اسالمی دیگر برای همگان از جمله قشر 
حاکم منزجرکننده یا خسته کننده شده است. دیگر عبارتی 
مثل جامعه شناسی اسالمی یا اقتصاد اسالمی حتی از سوی 

بوق های تبلیغاتی نظام شنیده نمی شود.

»جهادی« یعنی چه؟

برای فهمیدن معنا و مفهــوم جهادی در ادبیات حاکمان 
الزم نیست راه دوری برویم. کافی است به سخنان خامنه ای 
در این مورد رجوع کنیــم. روش خامنه ای در این مورد از 
همان الگوی اسالمی کردن همه  امور تبعیت می کند: همه  
ویژگی های مدیریت از کتاب های مدیریت اخذ می شوند و 
در نهایــت تعابیری که افراد را به یاد »جهاد« می اندازد به 
آن اضافه می شــود. نتیجه می شود »مدیریت جهادی«. او 
در بخش »مدیریت« این تعبیر از درایت )2۳ دی ۱۳۹2( 
و خودباوری و پشــتکار و ابتکار )۱۰ اردیبهشــت ۱۳۹۳( 
سخن می گوید )این ها را با نگاه کردن به فهرست های یک 
کتاب مدیریت می توان پیدا کرد( و در بخش جهادی اش از 
اعتمــاد به کمک الهی، و تالش در راه خدا )دو منبع قبل( 
سخن گفته می شود. برای آن که مدیریت جهادی با روایت 
فرشته- شــیطان وی هم راستا شود مقابله با »دشمن« را 
هم به مولفه های بخش جهادی تعبیر اضافه می کند. )۱۱ 

خرداد ۱۳۹۳(

کارکردهای »جهادی«

چرا خامنه ای به جای قید اسالمی به »جهادی« پناه آورده 
است؟ چون »جهاد عبارت اســت از تالشی که در مقابل 
یک دشمنی  انجام می گیرد. هر جور تالشی جهاد نیست.« 
)۱۱ خرداد ۱۳۹۳( بدین ترتیب »جهادی« یعنی ضدغربی. 
خامنه ای تصور می کند که تنها با قدرت نفرت از غرب- که 
از نظر وی در برگیرنده  همه زشتی های عالم است- می توان 
هم نیرو بســیج کرد، هم غرور ملــی را تحریک کرد، هم 
مشکالت اقتصادی و سیاسی حکومت را الپوشانی کرد و 
هم استبداد و تمامیت خواهی و فساد حاکمان را به زیر قالی 
فرستاد. از همین جهت است که رهبر جمهوری اسالمی و 
دیگر مقامات به جای مسائل ایران شبانه روز در مورد امریکا 

سخن می گویند.

کارکــرد دوم »جهادی« از نظر خامنــه ای میدان دادن به 
انقالبی گری )۳۰ خرداد ۱۳۹7( و »آتش به اختیاری« است 
به معنای خودسرانه عمل کردن در حوزه های غیرشخصی 
که مســاوی است با بی توجهی به قانون و عرف و عقل که 
باید بر دیوان ســاالری دولتی و عمومی حاکم باشد. او به 
صراحت مدیران را به بی توجهی به روال های دیوان ساالری 
دعوت می کند. )2۹ بهمن ۱۳۹۶( خامنه ای همیشه معتقد 
بوده است که نظام را با تعهد به روال های معمول نمی توان 
حفظ کرد و مدیران کشــور باید همیشه آماده باشند تا به 
هر اقدامی برای حفظ نظام دست زنند. )۳۰ خرداد ۱۳۹7(

کارکرد سوم تاکید خامنه ای بر »مدیریت جهادی« انحراف 
افکار عمومی از ایدئولوژی مسموم و مخرب اسالم گرایی و 
نظام مبتنی بر والیت فقیه است: »ضعف های زیادی وجود 
داشــته که این مربوط به مدیریّت های ما است، مربوط به 
حرکت عمومی نظام اســالمی نیســت.« )اول فروردین 
۱۳۹۶( او با تمرکز بــر موضوع مدیریت تالش می کند با 
یک تیر دو نشان بزند: همه  تقصیرهای حکومت در حوزه  

بی کفایتی و ناکارآمدی و فســاد را بر گردن مسؤوالن رده 
پایین تــر )مدیران( بیندازد. او به صراحت مدیران منصوب 
خود را با عباراتی مثل »تنبلی، بی حالی، کم انگیزگی... پُر 
کردن کیســه خود« )اول فروردین ۱۳۹۸( می نوازد؛ او در 
عین حال زمینه را برای قرار گرفتن بسیجیان در پست های 

کلیدی فراهم می کند.
سخن مبنایی او در حوزه  اداره   جامعه این است که مدیریت 
مدیرانی که چهــار دهه در صندلی هــای خود جاخوش 
کرده اند به اندازه  کافی انقالبی و جهادی نیســت و به این 
ترتیب در کنار رفع مسؤولیت از خود، مدیرانی را که منتقد 
وی هستند یا کامال حرف شنوی ندارند به حاشیه می برد. 
رفتار در مقابل مدیریت مدیران با رتبه  باال از نگاه خامنه ای 
جایگزین کردن ســریع آن هاست تا برای وی شاخ نشوند. 
در این مســیر چه چیزی بهتر از جوانان صاحب نامی که 
اطاعت پذیرترنــد و در مناصب دولتــی و حکومتی جای 

می گیرند؟

پس از چهل سال تجربه امروز کامال روشن است که 
هدف از گذاشتن قید اسالمی برای تعابیر فوق چه 
بوده است: اسالمیزاسیون امور دنیوی و از این طریق 
سپردن آن ها به اســالم گرایان از یک سو و حذف 
همه کسانی که نوع سکوالر یا عرفی آن ها را معانی 
واقعی شان می دانند از سوی دیگر. هدف از خلق این 
تعابیر کسب قدرت و انحصاری کردن آن بوده است 
و الغیر. اسالم گرایان با همین تاکتیک همه مقامات 
و منزلت های کلیدی در کشور را به دست گرفتند. 
مدیریت اســالمی نیز یکی از این تعابیر بود که به 
تدریج برای اسالم گرایان کهنه شده و جای خود را 

به »مدیریت جهادی« داده است؟ 

رهبــران حزب بلوک کبکوا و حــزب نیودموکرات بر 
این عقیده اند که جاستین ترودو با خودداری از انتقاد 
از رویکرد ارعــاب آمیز و نظامی گــری دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در برابر تظاهرکنندگان مخالف 
نژادپرستی که با حضور گسترده خود در خیابان های 
آمریکا خواستار تغییرات هستند، ثابت کرد که شهامت 

انتقاد از ترامپ را ندارد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، ایو فرانسوا بالنشه 
رئیس حزب بلوک کبکوا تاکید کرد سکوت طوالنی روز 
سه شنبه جاستین ترودو در برابر خبرنگاری که از وی 
نظرش را درباره نحوه مدیریت تظاهرات ضدنژادپرستی 
در آمریکا توسط ترامپ پرسید، در واقع ترفندی بود تا 
به طور تلویحی اعالم کند که برای گفتن آنچه از نظرش 

درست است، بسیار مردد است.
بالنشــه تاکید کرد: »من تصور می کنم که ســکوت 
معنادار ترودو ناشــی از یک حســابگری دقیق است. 
احســاس می کنم که کســی به او گفته است که این 
گونه 2۰ثانیه همه را منتظر بگذارد. اما چه حساب شده 
باشد چه نباشد، ترودو با این کار خود چهره ای از خود 
به نمایش گذاشــت که شایسته کانادا و رهبری کانادا 
نیست.« رئیس بلوک کبکوا همچنین تاکید کرد بسیار 
»زننده« است که جاستین ترودو به جای متهم کردن 
دونالد ترامپ و انتقــاد از وی که با حرف ها و حرکات 
خود بلوآ و آشوب به پا می کند و به تنش های اجتماعی 
شدید در آمریکا دامن می زند، خیلی راحت ما را به همه 
عیوب متهم می کند. بالنشــه در واقع به طور مستقیم 
به اظهارات بحث برانگیز اخیر جاســتین ترودو اشاره 
می کرد که گفته است نژادپرستی و تبعیض نژادی بر 
ضد سیاه پوستان در کانادا به طور فراگیر و عمیق وجود 

دارد.
رهبر بلوک کبکوا خاطر نشــان ســاخت کم نبودند 
شخصیت های شناخته شــده در عرصه بین المللی که 
در در روزهــای اخیر در واکنش به اظهارات و اقدامات 
ترامپ شجاعت بیشتری از جاستین ترودو نشان دادند.

عالوه بر دشمنان همیشــگی آمریکا )روسیه، چین و 
آمریکا(، بسیاری از کشــورهای متحد کاخ سفید نیز 
برای تفسیر اوضاع و تحوالت آمریکا، سخنان صریح تر 
و تندتــری به زبان آوردند و آشــکارا از عملکرد دولت 
ترامپ انتقاد کردند. بوریس جانســون نخســت وزیر 
انگلیس، هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان و میشل 
باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از آن 

جمله هستند.
جاگمیت سینگ رئیس حزب نیودموکرات کانادا نیز از 
زاویه دیگری به انتقاد از رفتار محافظه کارانه جاستین 
ترودو در برابر ترامپ پرداخــت. وی یادآوری کرد که 
خــودش هم در جوانی به عنوان یــک مهاجر قربانی 
نژادپرستی شده است. وی سکوت ترودو در کنفرانس 
مطبوعاتش را به سکوت آن هایی تشبیه کرد که شاهد 

رفتارهای نژادپرستانه هستند اما دم نمی زنند.
جاگمیت سینگ افزود: »هیچ وقت واکنش عابران را در 
برابر رفتارهای نژادپرستانه ای که با آن روبرو می شدم، 
فراموش نمی کنم. آن هــا فقط نگاه می کردند، چیزی 
نمی گفتند و حتی گاهی برخی از آن ها می خندیدند 
اما هیچکس به من کمک نمی کرد. سکوت آن ها برای 
متوقف کردن ضربــات، حرکات، رفتارها یا حرف های 

نیشداری که من تحمل می کردم، تاثیری نداشت.«
رهبر حزب نیودموکرات تصریح کرد: »بسیار مهم است 
که با این رفتارهای مرعوب کننده مقابله کنیم. وقتی 
رئیس جمهور آمریکا حرفی می زند که اوضاع را بیشتر 
ملتهب می کند، وظیفه ترودو به عنوان نخســت وزیر 
کانادا این اســت که به مخالفت بــا آن برخیزد، آن را 
تقبیــح کند و آن را غیرقابل قبــول بداند چرا که این 

رفتارها به تشدید خشونت کمک خواهد کرد.«
الیزابت می رئیس مستعفی حزب سبز نیز لفاظی های 
»بسیار خطرناک« دونالد ترامپ را محکوم اما اعالم کرد 
وضعیت حساس نخست وزیر کانادا را در برابر همسایه 

آمریکایی اش ترامپ درک می کند.
الیزابت می تصریح کرد: »من از نخست وزیر یا کریستیا 
فریلند معــاون وی بابت کارهایی که باید انجام دهند 
یا در خصوص مذاکرات مربوط به بسته شدن مرزها به 
دالیل امنیتی و بهداشتی انتقاد نمی کنم. کاری که ما 
انجام می دهیم و نقشــی که ما ایفا می کنیم، متفاوت 

است.«
اندرو شییر رهبر مستعفی حزب محافظه کار کانادا روز 
چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی شرکت نکرد و درباره 
سکوت بحث برانگیز ترودو نیز چیزی نگفته است. رهبر 
مســتعفی حزب محافظه کار روز دوشنبه نژادپرستی 
را در همه اشــکالش به شدت محکوم کرد با این حال 
همانند جاســتین ترودو از دونالــد ترامپ و اظهارات 

جنجال برانگیز وی انتقاد نکرد.
کریستیا فریلند روز چهارشــنبه در دفاع از جاستین 

ترودو تاکید کرد پاسخ نخست وزیر صریح و عالی بود.

سکوت ترودو از ترس ترامپ؟
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1.0

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

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from June 2 to 30, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject 
to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $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 June 2 and 30, 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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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
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»بررسی ها نشان می دهد، نژادپرستی در کانادا بیش از ایاالت متحده آمریکا است« 
خودداری جاستین ترودو از انتقاد از واکنش دونالد ترامپ 

به تظاهرات ضدنژادپرستی در آمریکا
ســکوت جاســتین ترودو در پاسخ 
به ســوالی درباره واکنش ترامپ به 
تظاهرات ضدنژادپرســتی در آمریکا 
با واکنشی که سران کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد به 
این مسئله نشان دادند، تفاوت فاحش 

داشت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
جاستین ترودو روز سه شنبه 2ژوئن از 
اظهارنظر درباره واکنش دولت ترامپ 
به تظاهرات ضدنژادپرستی در آمریکا 
که در روزهای اخیر شهرهای مختلف 
این کشــور را به صحنــه رویارویی 
معترضان بــا نیروهای پلیس تبدیل 

کرده است، خودداری کرد. 
روز سه شنبه 2ژوئن خبرنگار سی بی 
سی از ترودو پرســید نظرش درباره 
تهدید دونالد ترامپ مبنی بر توسل به 
نیروهای ارتش برای برقراری نظم و 
آرامش در خیابان های آمریکا چیست 
و اگر احتماال نخست وزیر مایل نیست 
این مسئله را تفسیر کند، چه پیامی 
دارد؟ این سوال جاستین ترودو را در 
یک سکوت طوالنی و سنگین بیست 
ثانیه ای فرو برد که به نظر می رسید 
نشان دهنده استیصال وی در پاسخ 

دادن به این سوال باشد.
در نهایــت نیز ترودو بــدون این که 
بگوید نظرش دربــاره نحوه مدیریت 
تظاهرات ضدنژادپرستی آمریکا توسط 
دولت ترامپ چیســت، به گفتن این 
جمله بســنده کرد: »ما با وحشت و 
تحیر آن چه را که این روزها در آمریکا 

اتفاق می افتد، دنبال می کنیم.«
ترودو درست همانند دوشنبه گذشته 
بالفاصلــه ادامــه داد: »در کانادا نیز 
نژادپرستی و تبعیض نژادی واقعیتی 
اســت که هر روز سیاه پوستان با آن 
مواجه هســتند. تبعیض در کانادا به 
شکل سیستمیک وجود دارد. باید این 
واقعیت را درک کنیم و تصور نکنیم 
که خیلــی بهتر از آمریکا هســتیم. 
باید بدانیم که ما هم در کشــورمان 
با چالش های بزرگی روبرو هســتیم 
که برای مرتفع کردن آن ها باید وارد 

عمل شویم.«
جاستین ترودو، روز دوشنبه قول داد 
در رابطه با پایان دادن به نژادپرستی 
در کانادا اقدامات بیشتری انجام دهد.

ترودو تصریح کرد نژادپرستی معضلی 
نیســت که صرفا محدود به آمریکا 
باشد، دولت کانادا نیز برای مبارزه با 
نابرابری های عمیق و گسترده که از 
دیرباز به جوامع سیاه پوستان و بومیان 
کانادایی لطمه زده است، باید بیشتر 

تالش کند.
تــرودو افــزود: »هر چند کانــادا در 
زمینه مبارزه با نژاپرســتی و تبعیض 
موفقیت هایی کســب کرده است اما 
پدیده نژادپرســتی هنوز در جامعه 
کانادا ریشه کن نشده است. کانادا باید 
در این عرصه بهترین باشــد. همین 
جا به جوانان سیاه پوســت کانادایی 
می گویم که وقتی نگرانی، اضطراب و 
خشم خود را ابراز می کنید، من صدای 

شما را می شنوم.«
نخســت وزیــر کانــادا با اشــاره به 
اقداماتی مانند تامین مالی گروه های 
سیاهپوســت، حمایت از برنامه های 
ضد نژادپرستی در کانادا و جمع آوری 
داده های نژادی در مرکز آمار کشــور 
برای مقابلــه با تبعیض نژاد، قول داد 

کارهای بیشتری انجام دهد.
به گفته ترودو، حــزب لیبرال کانادا 
در راســتای مبارزه با نژادپرســتی و 
تبعیض نژادی به برخــی گروه های 
اجتماعی سیاه پوســتان کمک مالی 
می کند، از طرح ها و برنامه های مبارزه 
با نژادپرستی حمایت و به جمع آوری 
اطالعات و داده های نژادی در آژانس 
آمار کانادا نیــز کمک می کند با این 
حال برای ریشه کنی این پدیده الزم 
اســت که کارهای بیشتری صورت 

گیرد.
جاگمیــت ســینگ رئیــس حزب 
نیودموکــرات کانــادا نیــز فیلــم 
کشته شدن جرج فلوید را وحشتناک 
و دردناک توصیف کرد و از شهروندان 

کانادایی خواست خشم و انزجار خود 
را از این رفتار خشــونت آمیز پلیس 
آمریکا کنترل کنند. سینگ همچنین 
تاکید کرد برای ریشه کنی نژادپرستی 
بر ضد سیاه پوســتان الزم است که 

برخی قوانین اصالح شوند.
افزود  نیودموکــرات  حــزب  رئیس 
پلیس کانادا بایــد در زمینه کاهش 
ببیند  بیشــتری  آموزش های  تنش 
تا بازداشــت های روزانه ای که توسط 
ماموران پلیس صــورت می گیرد، به 
مرگ منجر نشــود. سینگ تصریح 
کرد: »ما باید در سیســتم قضایی و 
کیفری کانادا با بی عدالتی و نابرابری 
مبارزه کنیم و به نظارت افراط گونه 
بر جوامع سیاه و زندگی سیاه پوستان 

پایان دهیم.«
اندرو شییر رهبر حزب محافظه کار نیز 
با تاکید بر این که قلبش از دیدن فیلم 
کشته شــدن جرج فلوید جریحه دار 
شده اســت، تصریح کرد: »هیچکس 
نبایــد به علت متفــاوت بودن رنگ 
پوســتش در برابــر نیروهای پلیس 
که وظیفه شــان اجرای قانون است، 
احساس ناامنی و خطر کند. مسئولیت 

همه ما مبارزه با نژادپرستی است.«
اگرچه در تمام ابعاد اقتصادی آمریکا 
نژادپرستی بطور گسترده وجود دارد 
اما مطالعات نشان میدهد که کانادا نیز 
گرفتار نژادپرستی و تبعیض بنیادی و 

حتی بیش از آمریکا است.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، بنابر 
گزارش سال 2۰۱۹ انجمن بهداشت 

عمومی، با وجود شهرت کانادا بعنوان 
یک جامعه برابر بویژه در مقایســه با 
همسایه جنوبی یعنی آمریکا، کانادا 
کشــوری اســت که رنگ، مذهب، 
فرهنگ و حتی اصالــت قومی یک 
فرد در عوامل سالمتی او و در نتیجه 
خدمات اجتماعی، مسائل اقتصادی، 
ســالمتی شــخصی و دسترسی به 
خدمات بهداشتی و اجتماعی اش تاثیر 

دارد.
محققــان پس از انجام ۹7 بررســی 
میدانی از کشــورهای ســوئد، نروژ، 
بلژیــک، فرانســه ، هلنــد، آلمان، 
انگلستان، امریکا و کانادا به این نتیجه 
رسیده اند که بیشترین میزان تبعیض 

نژاد در فرانسه و سوئد وجود دارد.
در حقیقت روش های اعمال تبعیض 
در هر کشــوری در این تحقیق قابل 
توجه و فراگیر بوده است. بنابر تحقیق 
از ۹ کشــور مذکور بیشترین میزان 
تبعیض نژاد ابتدا در فرانسه و سپس 
در ســوئد وجود دارد و کشــورهای 
انگلیس، بلژیک، هلند، نروژ، آمریکا و 
آلمان تقریبا در یک سطح بودند ولی 
نکته تکان دهنده این است که کانادا 
۱۱ درصد بیش از آمریکا درگیر مسال 

تبعیض نژاد سیاه و سفید است.
این موضوع بــرای کانادایی ها خیلی 
ســخت اســت اما در واقــع کانادا با 
چندین مشــکل در این رابطه مواجه 

است.
اگرچه در هنــگام انجام این مطالعه 
حاشــیه خطا وجود داشته است اما 
میزان تبعیض بر اساس منطقه و نوع 

شغل افراد متفاوت بوده است.
بعنوان مثال کانادایی های آســیایی 
تبار، بیشتر در مسائل شغلی با تبعیض 
مواجه هســتند و دسترسی شان به 

سمت های مدیریتی کم است.
به گــزارش گلوبال نیــوز، درواقع به 
اعتقاد منتقدان، تبعیض در مســائل 
شغلی در بین اقوام بیشتر وجود دارد.

به گفته دکتر Eddy Ng از دانشگاه 
Dalhousie، کانادا نیاز به بروز رسانی 
قانون برابری اشتغال دارد قانونی را که 

از سال ۱۹۹5 تاکنون تغییر نکرده!
اینکه آیا سیاست های تبعیض اشتغالی 
خود را بروز رسانی می کند یا نه و یا 
آیا وضعیت آن بدتر می شود را زمان 
خواهد گفت ولی در عین کال کانادا 
هنوز یکی از پیشرفته ترین کشورهای 
امسال و سال گذشته جهان است که 
بیشترین پناهندگان را در خود جای 

داده است.

وزیر پیشین فدرال به دلیل
 انکار نژادپرستی سیستماتیک در کانادا

اخراج شد
اســتوکویل دی رئیــس پیشــین 
حزب »اتحــاد کانادایــی« به علت 
اظهارنظرهــای خــود در رابطــه با 
نژادپرستی در کانادا از دو شغل برکنار 

شد.
استوکویل دی Stockwell Day، که 
در گذشــته از اعضای کابینه استفان 
هارپر وزیر اول محافظه کار پیشــین 
کانادا بــوده اســت، در میزگردی با 
موضوع قدرت و سیاســت که ســی 
بی ســی نیوز روز سه شــنبه برگزار 
کرده بود، وجود هر نوع نژادپرســتی 

سیستمیک را در کانادا رد کرد.
به گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
اینترنتــی ام.اس.ان، در حالــی که 
روزهای اخیر بســیاری از شهرهای 
بــزرگ آمریکا به صحنــه تظاهرات 
ضدنژادپرســتی تبدیل شــده و این 
جنبش اعتراضی به کانادا نیز کشیده 
شده است، دیپلمات پیشین کانادایی 
اظهارات اخیر جاســتین تــرودو را 
درباره نژاپرســتی در کانادا رد کرد. 
نخســت وزیر کانادا اعــالم کرده که 
نژادپرستی و تبعیض نژادی به شکل 

سیستمیک در کانادا وجود دارد.
اســتوکویل دی گفت: »بله درست 
اســت در کشــور ما هم احمق های 
نژادپرست وجود دارند اما کانادا یک 
کشــور نژادپرست نیســت. سیستم 
حاکم بر کشور ما که البته باید بهبود 

پیدا کند، اساسا نژادپرست نیست.«
استوکویل دی در ادامه به تجربه بدی 

که از رفتارهای نژادپرستانه در مدرسه 
تجربه کرده اســت اشاره کرد و گفت 
وقتی به مدرسه می رفتم چون عینک 
می زدم به من چهارچشم می گفتند. 
این گونه رفتارها امروز هم در جامعه 
وجود دارد اما کســی نمی تواند تنوع 
فرهنگی و نژادی جامعه کانادا را که 

در جهان زبانزد است، انکار کند.
اســتوکویل دی روز چهارشنبه بابت 
سخنان »نامعقول و آزاردهنده« خود 

عذرخواهی کرد.
در همین حال داگ فورد نخست وزیر  
انتاریو خاطر نشان ساخت نژادپرستی 
در کانادا سیستمیک، کهنه و ریشه دار 
نیست.« وی در پاسخ به سوالی درباره 
سکوت طوالنی جاســتین ترودو در 
رابطه با واکنش ترامــپ تاکید کرد 
که زمان کافی برای دنبال کردن این 
خبرها ندارد و بیشتر نگران سرنوشت 

انتاریو و شهروندان آن است.

کانادا: 
مرز با آمریکا به طور جزئی باز می شود

دولــت فدرال کانــادا به فکر تلطیف 
مقــررات منــع تــردد در مرزهای 
آمریکاســت تا به این ترتیب اعضای 
خانواده ها در دو کشور پس از چند ماه 
امکان دیدار دوباره با یکدیگر را داشته 

باشند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
جمعه 2۹می در کنفرانس مطبوعاتی 
خود اعالم کرد: »ما در حال بررســی 
راه هایی هستیم که بتوانیم تغییراتی 
هر چند جزئی در مقررات فعلی در مرز 
با آمریکا ایجاد کنیم و به این ترتیب 
امکان دورهم آمدن دوباره خانواده ها 
را فراهم ســازیم. مواردی وجود دارد 
که شهروندان یا دارندگان اقامت دائم، 
همسر یا شریک زندگی شان، کودکان 
یا بستگان نزدیکشان در آن سوی مرز 
زندگی می کنند و مقررات منع تردد 
به علت بحــران کووید۱۹ بین آن ها 

فاصله انداخته اســت. تالش ما این 
اســت که تغییراتی در وضعیت این 

خانواده ها ایجاد کنیم.«
ترودو  اظهارنظــر جاســتین  ایــن 
مایه خوشــحالی و امیدواری برخی 
شــهروندان کانادایی از جمله روزالی 
ژیرار شــده اســت. روزالی یک زن 
کانادایی اســت که بــه تازگی مادر 
شــده اســت. محــل کار روزالی در 
سانفرانسیسکو اســت و در آن جا با 
زندگی می کند.  آمریکایی اش  شوهر 
وی بی صبرانــه منتظر آن اســت تا 
مطابق با وعده ترودو شرایطی ایجاد 
شــود که بتواند نوزادش لئو را برای 
اولین بار به بستگانش در کانادا نشان 
دهد. طبق مقررات فعلی، لئو و پدرش 
که آمریکایی است، اجازه عبور از مرز 
کانادا را ندارند چرا که شهروند کانادا 

محسوب نمی شوند.
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کووید-۱۹، تسهیل کننده تحول در اقتصاد کانادا
وضعیتی که ایــن روزها گریبان 
بسیاری از کسب وکارها را گرفته، 
بیش از اینکه به خاطر همه گیری 
عدم  دلیل  به  باشد،  کروناویروس 
روزآمــدی و به کارگیری الگوهای 

نوین توسط آنها ایجاد شده است.

مــداد- این روزها اخبار منفی زیادی 
از سراســر کانادا و نیز دنیــا درباره 
وضعیت وخیم اقتصادی و حالت نزار 
کســب وکارها و صنایع می شنویم. با 
وجود اینکه در نگاه اول، شــاید همه 
اینها به خاطر همه گیری کووید-۱۹ 
باشد، برخی کارشناسان اقتصادی بر 
این باورند که تغییراتی که در صنایع 
مختلف روی می دهــد، به این دلیل 
نیســت و در واقع، بحران همه گیری 
سبب تسریع روندی شده که پیش از 
این نیز جریان داشته است. سی بی سی 
در مقالــه ای به قلــم دان پتیس به 

واکاوی این موضوع می پردازد.
بــر اســاس نظریه تخریــب خالق 
اولین  که   )creative destruction(
بار در ســال ۱۹42 توســط جوزف 
شــومپتر )اقتصــاددان اتریشــی( و 
بر اســاس ایده  اولیــه کارل مارکس 
پیشنهاد شد، پیشرفت های اقتصادی 
و فناورانه ســبب می شود که برخی 
از کســب وکارها، صنایع و الگوهای 
غالب از بین بروند تا جا برای صنایع و 

الگوهای نوین باز شود.
)اقتصــاددان کانادایی(  پیتر هاویت 
که به تازگی موفق به کســب جایزه 
پیشــگامان دانش برای اثبات اصول 
شــومپتر در دنیــای واقعی شــده، 
می گویــد با وجــود اینکــه فرآیند 
تخریب خالق همیشه روی می دهد، 
بحران های اقتصادی سبب تسریع این 
فرآیند می شود. آقای هاویت می گوید: 
یا مهارت های  فناوری ها  »شرکت ها، 
قدیمی یا هر چیز قدیمی دیگر ممکن 
اســت برای مدت ها در میدان حضور 
داشته باشــند، تا اینکه اوضاع خراب 
شــود. معموال طی دوره های رکورد 
اســت که حجم زیــادی از این نوع 

تخریب روی می دهد.«
نکتــه ظریــف ماجــرا اینجاســت 
که بــا وجــود اینکه فعــاالن حوزه 
خرده فروشی، نفت و گاز و نیز امالک 
بر این باورند که تعطیلی های گسترده 
مربوط به کووید-۱۹ عامل شکست 
آنها بوده است، بحران اقتصادی ممکن 
است نقش یک عامل محرک را داشته 
باشد و در واقع، به تسریع روندی که 
پیش از این به آرامی در جریان بوده 

بیانجامد.
می دانیم که چند ســالی است حوزه 
خرده فروشی به شدت با چالشی جدی 

از سوی شرکت هایی نظیر شاپیفای و 
آمازون و یا حتی برخی فروشگاه های 
ارائه دهنده تخفیفات گســترده نظیر 
کاستکو روبرو هستند. اما وضعیت این 
چند هفته سبب شد که فروشگاه های 
 )Pier 1( معروف زنجیره ای پی یر وان
که از مدت ها بیشتر تحت فشار قرار 
گرفته بود، عمال از چرخه رقابت خارج 

شود.
بسیاری از کارشناسان سال هاست بر 
این باورند که بازار مســکن که تا حد 
بانکی وابسته  زیادی به تســهیالت 
است، مســتعد بروز بحران است. اما 
این مساله فقط به بازار امالک محدود 
نمی شــود. برخی متفکران اقتصادی 
می گوینــد این وضعیت، ســطحی 
گسترده تر از اقتصاد را در برمی گیرد 
و برای نمونه، جنــگ  تجاری ایاالت 
متحده با چین و کاســته شــدن از 
سرعت روند جهانی ســازی، بخشی 
از تغییراتی اســت کــه جریان آن از 

مدت ها پیش آغاز شده است.
اقتصاد  استفان ویلیامســون )استاد 
دانشگاه وسترن( بر این باور است که 
تالش برای کمک به صنایع در حال 
افول، نظیر صنعت سوخت های فسیلی 
می تواند برای دولت ها خطرناک باشد. 
آقای ویلیامســون می گوید : »به نظر 
می رســد که حداقل بخش اکتشاف 
و اســتخراج این صنعت نتواند برای 
مدتــی طوالنی در آینــده، کاربردی 
باشد. به همین دلیل، کمک های مالی 
سنگین به این حوزه، غیرمنطقی به 

نظر می رسد.«

کرونــا و تعیین میزان اســتقامت 
کسب وکارها

سختی های دوران رکورد، آزمونی برای 
تعیین میزان استقامت کسب وکارها، 

اعم از کوچک و بزرگ است.
شان دوی )Sean Davey( شغلش 

را در رویــال بانک کانــادا به عنوان 
تحلیلگر بازار ســهام از دست داد. او 
پس از مدتی از مهارت محاســباتی 
خود برای تاســیس باشــگاه ریاضی 
 )Rithmetic Math Club( ریثمتیک
استفاده کرد و به این ترتیب، توانست 
به موفقیت قابل توجهی دســت یابد. 
آقــای دوی با تکیه به تجربیاتش در 
شغل قبلی، کســب وکاری با جریان 
نقدینگی مثبت و ریســک پائین را 
راه انــدازی کرد که به آرامی رشــد 
می کرد. پس از آغاز بحران کووید-۱۹، 
او با انتقال کالس های حضوری خود 
به حالت آنالین، توانسته بخش قابل 
توجهی از ۱۰۰ مشتری اصلی خود را 
همچنان در اختیار داشته باشد. آقای 
دوی بــر این باور اســت که با وجود 
بحــران کنونی، باز هم امکان رشــد 

کسب وکارش وجود دارد.
وضعیــت آقــای دوی، دقیقا همان 
چیزی اســت کــه مجلــه معروف 
اکونومیست چندی پیش نوشته بود. 
این مجله در ســتون شومپتر )که به 
افتخار این اقتصاددان اتریشی در این 
مجله قرار گرفته( نوشــت: »تقریبا 
تردیدی نیست که بحران کووید-۱۹ 
که ســبب شــده زندگی بسیاری از 
افراد بر هم بخورد، در نهایت ســبب 
ایجاد ثورت برای فرصت های جدید 

کسب وکار می شود.«

فرصت هایی که کشف می شوند

برخی از منتقدان بر این باورند که به 
کاربردن اصطــالح »تخریب خالق« 
صرفا تالش برای تمرکز بر جنبه های 
اندک مثبــت در میان انبــوه موارد 
آزاردهنده بحران اقتصادی اســت. با 
این وجود، آقای هاویت این نکته که 
تغییر اقتصــادی، فرآیندی دردناک 
اســت را رد نمی کند. او می گوید از 
زمان انقالب صنعتی تاکنون، زندگی 

بسیاری از مردم با ورود فناوری های 
نو، به شــدت آســیب دیده اســت. 
بــا وجود اینکه تخریــب خالق یک 
ســری برنده با خود به همــراه دارد، 
کارگران و سرمایه گذاران بخش هایی 
که رو به افــول می روند )نظیر حوزه 
خرده فروشــی در زمان حــال( باید 

هزینه سنگینی را پرداخت کنند.
با وجود اینکه رکود می تواند زمینه را 
بــرای نوآوری هایی در آینده هموارتر 
ســازد، اما در عین حال بــه نوآوران 
و ســرمایه گذاران نیز آسیب می زند. 
ســرمایه گذاران در دوران رکــود، به 
خاطر ریسک موجود، تمایل کمتری 

برای سرمایه گذاری خواهند داشت.
امــا برخــی از شــرکت ها در ایــن 
روزها، بــا اســتفاده از فناوری های 
نوینی نظیــر هوش مصنوعی به ارائه 
بهتر  ارزان تر، سریع تر و  راه حل هایی 
برای کســب وکارها پرداخته اند. این 
بدان معناست که بحران کووید-۱۹ 
فرصت های زیــادی در خود دارد که 
می تــوان از آن بهره گرفــت و از آن 
گذشــته، توجه بیشــتر به ابزارهای 
نوینی که شاید تا پیش از این، فانتزی 
یا بیش از حد گران به نظر می رسید، 
به رویکــردی غالب در برخی صنایع 

تبدیل خواهد شد.

اداره مالیات کانادا برای دریافت 
مشخصات افراد متقلب در دریافت 

کمک نقدی 2000 دالری 
شماره تلفن اعالم کرد

ایرونیا- کانادایی ها از امروز می توانند 
در صورت مشــاهده موارد تقلب در 
دریافت کمک 2۰۰۰ دالری دولت ، 
موارد را به اداره مالیات کانادا از طریق 

شماره تلفن مستقیم گزارش دهند.
 ”Leads Program“ این سرویس که
نام دارد ، قبال پذیرای موارد تقلب در 
گزارش های مالیاتــی افراد بود ولی 
حاال در تــازه ترین به روز رســانی 
شامل موارد تقلب در دریافت کمک 
نقدی دانشجویی، کمک نقدی 2۰۰۰ 
دالری دولــت و سوبســید حقــوق 
اضطراری )CEWS( هم می شــود 
و در آن از مردم خواســته شده تا در 
صورتی که موارد سواستفاده از کمک 

های نقدی اضطراری دولت را مشاهد 
کردند ، آن را بــه این مرکز گزارش 

دهند.
در مــاه گذشــته گزارشــهایی در 
موردپرداخت کمک نقدی اضطراری 
دولت به افراد فاقد شرایط منتشر شد 
و نخست وزیر جاستین ترودو اعالم 
کرد که دولتش تنها سرعت در کمک 
رسانی نقدی به افراد نیازمند را مدنظر 
داشته و تفکیک موارد تقلب بعدا انجام 

خواهد شد.
تا امروز دولت بیــش از ۱5 میلیون 
درخواست برای دریافت کمک نقدی 
اضطراری را بررسی کرده و 42 میلیارد 
دالر کمک نقدی در قالب برنامه های 

مختلف پرداخت کرده است .
گزارشــهای جدید حاکی است دایر 
کردن این مرکز و تعیین شماره تلفن 
و آدرس پستی برای دریافت اطالعات 
در مــورد متقلبین تنها اقــدام اداره 
مالیات برای شناســایی افراد خاطی 
نخواهد بــود و میزان درآمــد افراد 
دریافت کننده کمک های نقدی پیش 
و پس از پایان دوره پرداخت از سوی 
اداره مالیات و سرویس کانادا بررسی 

خواهد شد.
تعیین این ســازوکار جدید از سوی 
اداره مالیات کانادا با موضع قبلی آنها 
در مــورد عدم ترغیب کانادایی ها به 
گزارش موارد تقلــب کامال در تضاد 
اســت . اداره مالیات در این شیوه از 
افراد می خواهــد اگر فکر می کنند 
فردی بــرای دریافــت کمک نقدی 
دولت تقلب کرده و سعی کرده قانون 
را دور بزنــد ، دالیل خود را به همراه 
هر گونه شــواهد در ایــن زمینه به 
صورت کتبی و یا شفاهی در اختیار 
اداره مالیات بگذارند و مواردی چون 
اطمینان از عایدی باالی ۱۰۰۰ دالر 
فرد در 4 هفته ، عــدم وجود درآمد 
5۰۰۰ دالری در سال 2۰۱۹، استفاده 
از سایر برنامه های مالی و یا استفاده 
از شماره بیمه اجتماعی دیگران می 
تواند به اداره مالیات در کشف خالف 

مالی صورت گرفته کمک کند.

 دولت فدرال اعالم کرد
2 میلیارد و 200میلیون دالر کمک

 برای شهرداری  ها مهیا شد
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
به نظر می رسد سرانجام دولت فدرال 
در پاســخ به درخواســت های مکرر 
شــهرداری ها اعالم کرد شــهرهای 
کانادا امســال زودتر از همیشه سهم 
خود را از صنــدوق فدرال مالیات بر 

بنزین دریافت خواهند کرد.
طبق اعــالم دولت تــرودو، ژوئن دو 
میلیارد و دویســت میلیون دالر به 
حساب شهرداری ها واریز خواهد شد 
تا بتوانند با استفاده از آن با پیامدهای 

اقتصادی بحران کرونا مقابله کنند.
شــهرداری های  پیش،  هفته هــا  از 
کانادا با تاکید بر این که بحران کرونا 
درآمدهای آنها را به شــدت کاهش 
داده اســت، از دولت فــدرال کمک 

خواسته اند.
آوریل امسال فدراسیون شهرداری های 
کانادا خطاب بــه دولت فدرال تاکید 
کرد شهرداری ها برای حل مشکالت 
مالی خود به ده تا پانزده میلیارد دالر 

نیاز دارند.

افت قابل توجه درآمدهای شهرداری ها 
تحــت تاثیر محدودیت های ناشــی 
از همه گیری ویــروس کرونا به ویژه 
کاهش استفاده شهروندان از حمل و 
نقل عمومی، شکاف بزرگی در بودجه 

شهرداری ها به وجود آورده است.
سرانجام جاستین ترودو، روز یکشنبه 
۳۱ مه از اولین اقدام دولت برای حل 
بخشی از مشکالت مالی شهرداری ها 
خبر داد و اعالم کرد کمک دو میلیارد 
و دویســت میلیون دالری صندوق 
فــدرال مالیات بر بنزین برای ســال 
2۰2۰-2۰2۱ امسال زودتر از موعد 
مقرر به حســاب شــهرداری ها واریز 

خواهد شد.
بــه گفته تــرودو این اعتبــارات به 
شهرداری ها این امکان را خواهد داد 
تا هزینه برخــی از پروژه های خود را 
به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی، 
آب و فاضــالب و راه های مواصالتی 

تامین کنند.
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کاهش اجاره بها 
تهدیدی بزرگ برای قیمت مسکن

 در کانادا خواهد بود

ایرونیا- در حالیکــه کاهش خریدار 
مسکن در کانادا بخاطر شرایط مبهم 
کاری و از دســت رفتن هزاران شغل 
در ماه های آینــده قابل پیش بینی 
 Capital اســت ، موسســه معتبــر
Economics در تــازه ترین گزارش 
خود کاهش اجاره بها را تهدیدی دیگر 
برای قیمت مسکن خواند که می تواند 
منجر به سقوط بیشتر قیمت ها شود.

گزارشهایی که در ســایتهای اجاره 
مســکن در سطح کانادا منتشر شده 
نشــان از کاهش اجاره بهــا در اکثر 
شــهرهای بزرگ کانادا از جمله اتاوا، 
تورنتو و ونکوور دارد . استیون براون 
کارشــناس اقتصادی این موسسه با 

اشــاره به این مســئله می نویسد:» 
بسیاری از سرمایه گذاران با توجه به 
رشد اقتصادی امیدوار کننده قبل از 
همه گیری ویروس کرونا این برآورد 
را داشــتند که بازار اجاره مسکن در 
کانادا با قدرت پیــش خواهد رفت . 
ولی حاال با توجه به افزایش بیکاری 
و کاهــش میزان مهاجر و عدم وجود 
مشــتری برای اجاره کوتــاه مدت ، 
شــمار واحدهای خالی افزایش یافته 
و صاحبخانه ها برای اجاره بلند مدت 
منزلشــان مبالغ کمتری را ماهیانه 

طلب می کنند. «
براون یادآور می شــود تا ماه مارس 
حدود ســی هزار مهاجر هر ماهه به 
کشور می آمدند ولی از آن پس تقریبا 
ورود مهاجرین به زیر هزار نفر تقلیل 
یافته و نبــود مهاجرینی که خواهان 
اجاره مســکن در بــدو ورود بودند ، 
مشتریان زیادی را از بازار حذف کرده 
اســت . حتی اگر شرایط بهتر شود و 
امکان مسافرت هم بوجود بیاید ، باز 
هم کاهش پنج تا ده درصدی اجاره 
بهــا در دو بازار تورنتو و ونکوور کامال 

قابل پیش بینی است .
بــراون تاکید می کند در صورتی که 
نرخ واحد های خالی در تورنتو از ۱.5 
درصد فعلی بــه 4.5 درصد افزایش 
یابد، اجاره بها در این شهر الاقل ۱5 
درصد کاهش خواهد یافت و سرمایه 
گذارانی که فعال برای دهها واحدهای 
اســتیجاری شان مشــتری ندارند ، 
خیلی زود به این نتیجه می رسند که 
باید واحدهایشان را به فروش بگذارند 
و جلوی ضرر را بگیرند و همین موج 
جدید در لیستینگ ها قیمت مسکن 

را کاهش خواهد داد.
 Canada اوایــل هفتــه گذشــته
 Mortgage and Housing
Corporation هشــدار داده بود در 
صورت عدم ریــکاوری کامل اقتصاد 
کانادا تا پایان ســال ، بهای مســکن 
می تواند در سال اینده تا ۱۸ درصد 
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وزیر حمل و نقل دولت فدرال: اگرخطوط هوایی کانادایی 
پول بلیت مسافران را پس بدهند، ورشکست می شوند

ایرونیا- مارک گارنیو وزیر حمل و نقل 
دولت فدرال باالخره آب پاکی را روی 
دستان هزاران مسافرکانادایی از سفر 
هوایی مانــده ریخت و گفت اگر قرار 
باشد خطوط هوایی کشور پول بلیط 
آنها را پس بدهند ، ورشکست خواهند 

شد.
او در یک کنفرانس خبری به صراحت 
گفت :» من بارها گفته ام که با افرادی 
که در ایــن موقعیت دشــوار مالی 
خواهان پس گرفتن پول بلیط شان 
هستند ، همدردی می کنم و می دانم 
شرایط شان اصال خوب نیست. ولی 
اگر قرار باشد خطوط هوایی پول بلیط 
هــا را پس بدهند ، تاثیر خیلی بدی 
روی وضع مالی آنها خواهد داشــت . 
خطوط هوایی برای این کشور اهمیت 
زیادی دارد . ما از نظر وسعت دومین 
کشور دنیا هستیم و به خطوط هوایی 
نیاز زیادی داریم . من مسئولیت دارم 
تا خطوط هوایی کانادایی را از شرایط 
فعلی نجات دهم و اگر قرار باشد آنها 
پول مسافران را پس بدهند ، برخی از 

آنها ورشکست می شوند. «
اما این پاســخ گارنیو بازخورد کامال 

بدی در میان خریداران بلیط داشته 
که حاال شــرایط مالی چندان خوبی 
ندارند و به پول سفر انجام نشده شان 
نیاز ضروری دارند. آنها معتقدند با عدم 
دریافت پول بلیطها به خطوط هوایی 
وام بــدون بهــره داده اند در حالیکه 
خودشــان به این پول در این شرایط 

بد اقتصادی سخت نیازمندند.
تامی فانگ از کارکنان بیمارســتان 
نیووست مینستر بریتیش کلمبیا که 

یک بلیط 5۰۰ دالری برای ســفر به 
تورنتو خریده بود ، چندین هفته است 
که با Air Transat از طریق ای میل 
و تلفن تماس می گیــرد ولی هنوز 

پاسخی دریافت نکرده .
خطوط هوایی کانــادا نزدیک به ۹۰ 
درصد از درآمدشــان را بخاطر همه 
گیری ویروس کرونا از دســت داده 
اند وبرخی حتی ناچار به توقف کامل 
عملیات پرواز شده اند. از سوی دیگر 

دولت فدرال از ســوی افکار عمومی 
تحت فشار اســت تا دخالت کرده و 
خطوط هوایی را ناچــار به پرداخت 

پول بلیط سفرهای انجام نشده کند.
دو کمپین آنالین با مجموع ۳۰ هزار 
امضا در هفتــه های اخیر به پارلمان 
ارســال شــده تا این هــدف تامین 
شودولی فعال ماحصل آن ووچر بجای 
پول نقد بوده که برای دو ســال قابل 

استفاده است .
بر اساس آمار موجود ایرکانادا نزدیک 
به 2.۶ میلیارد دالر به مشتریان از این 
بابت بدهکار اســت و از سوی دیگر 
بــا در نظر گرفتن اینکه ۹5 درصد از 
ظرفیت پروازی اش را از دست داده ، 
روزی 22 میلیون دالر هزینه عملیاتی 

دارد.
نخســت وزیر جاستین ترودو هم در 
پیام تــازه ای اعالم کرد که از نگرانی 
کانادایی ها بابت عدم دریافت هزینه 
بلیطهای کنسل شــده باخبر است 
ولی از سوی دیگر به نفع همه است 
که پس از بازگشایی کامل اقتصادی 
خطوط هوایی کانادایی همچنان فعال 
باشند. او وعده داد در هفته های آتی 
در این زمینه اخبــار تازه ای خواهد 

iroonia.ca .داشت

ایرونیا- جان توری شــهردار تورنتو هفته گذشته اعالم کرد کارکنان 24 
شرکت بزرگ در تورنتو -از جمله شرکتهای بیمه و بانکهای اصلی – برای 

ممانعت از گسترش کووید۱۹ تا ماه سپتامبر از خانه دورکاری می کنند.
این توافق که شامل شرکتهای مخابرات ، حسابداری ، بیمه ، دانشگاه ها 
هم می شود به درخواست شهرداری و برای ممانعت از تردد در داون تاون 

و حضور جمعیت زیاد در سطح شهر صورت گرفته است .
شــهردار تورنتو در یک کنفرانس خبری گفت :» ما نمی خواهیم تالشی 
که برای مهار بیماری شده را از بین ببریم ونمی خواهیم بار دیگر مردم را 
مجبور به خانه نشینی کامل کنیم. ما باید تا جایی که امکان دارد موج های 

بعدی بیماری را مهار کنیم. «
این در حالی اســت که بانکهای بزرگ و شرکتهای مالی مهم در سرتاسر 
جهان در تدارک بازگشت بخشی از کارکنان شان به محل کار هستند . 
بانک چیس آمریکا نیمی از کارکنانش را به کار فراخوانده و شرکت گلدمن 
سچز هم دفترش را در پاریس با حضور 2۰ درصد از کارکنان در هر روز 
باز خواهد کرد. توری در ادامه گفت :»شرکتهای مخابرات برای بازگشت 
کارکنان شان فازهای مختلف خواهند داشت و این مسئله به حفظ فاصله 
اجتماعــی کمک خواهد کرد و به ویژه ریســک ازدحام در مترو کاهش 
خواهد یافت. از زمان شــروع همه گیری ویروس کرونا در تورنتو ، میزان 
استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی شهر ۸۰ درصد کاهش یافته است 

و قبل از آن هر هفته ۱.۸ سفر شهری با این سیستم انجام می شد.
توری پیش از این در اواسط ماه آوریل اعالم کرده بود سه ماه خانه نشینی 
کارکنان و شش ماه دوره ریکاوری اقتصادی در بهترین سناریو برای شهر 
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کارکنان بیشتر شرکت های بزرگ تورنتو 
حداقل تا ماه سپتامبر از خانه کار خواهند کرد

افت شدید در تعداد کانادایی های مایل به
 تبادل اطالعات شخصی در ازای دریافت خدمات رایگان

ایرانیان کانادا- گزارش اخیر سازمان 
 ،)CIRA( ثبــت اینترنتــی کانــادا
حاکی از آن اســت که مــردم کانادا 
دیگر همانند سابق مایل به اشتراک 
اطالعات شخصی خود بصورت آنالین 
نبوده و اکثرا از ارائه هرگونه اطالعات 
شخصی در ازای دسترسی به خدمات 

آنالین خودداری می کنند.
در واقــع بیش از یک چهــارم )2۶ 
درصد( پاسخ دهندگان اظهار داشته 
اند اطالعات شخصی خود را در ازای 
دریافت کیفیت بهتر فیلم، 2۳ درصد 
در ازای دریافت خدمات مربوط به وب 
سایت های رسانه های اجتماعی و ۱5 
درصد نیز در ازای دریافت دســتگاه 
های متصل به اینترنت نظیر مانیتور 
کودک، به اشتراک خواهند گذاشت، 
که در این میان تنها استثناء مربوط به 
خدمات بانکداري آنالین بوده که 52 
درصد از پاسخ دهندگان اعالم داشته 
حاضر به اشــتراک گذاری اطالعات 
شــخصي خود در ازای دریافت این 

گونه خدمات می باشند.
نتایج این نظرسنجی کاهش شدیدی 
را در مقایســه با نظرسنجی پیشین 
ســال 2۰۱۹  در   CIRA ســازمان 

نشان می دهد، که در آن 72 درصد 
کانادایی ها اظهار داشــته حاضر به 
افشــای اطالعات خصوصی در ازای 
دریافت خدمات با ارزش تر یا راحت 

تر در اینترنت، می باشند.
این گزارش نگرانــی کانادایی ها در 
رابطه بــا امنیت ســایبری در عصر 
دیجیتال را نشان می دهد، که در آن 
هفتاد درصد پاســخ دهندگان اظهار 
داشــته اند نگران خطرات احتمالی 
شــرکت های فنــاوری نظیر هواوی 
که متعلق به دولت چین می باشــد، 
بوده و تقریباً سه چهارم )74 درصد( 
نیز اعالم داشته اند در مورد دستگاه 

 Alexa های خانگی هوشمند همانند
یا Google Home  احساس ناامنی 

می کنند. 
با این حــال نگرانی هــای پیرامون 
حریــم شــخصی آنالیــن، موضوع 
چنــدان جدیــدی نبــوده و بنا بر 
گزارش CIRA در ســال 2۰۱۹، ۸7 
درصد پاســخ دهندگان نگران حمله 
سایبری احتمالی که قادر به افشای 
اطالعات شــخصی آنان می باشــد، 
بوده و درصدی یکسان نیز نگران به 
اشتراک گذاری اطالعات خصوصی با 
گروه های شخص ثالث بدون رضایت 
کارمندان توسط کارفرمایان می باشند.

بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

براى گرفتن وام مسکن و تجارى و یا هرگونه سرمایه گذارى 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
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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ایرونیا- کندی اســتوارت شــهردار 
ونکوور طــی کنفرانــس خبری در 
تایید شکایات اخیر رستورانهای شهر 
، اپلیکیشن های سفارش غذا را تهدید 
کرد اگر سهم خود از سرویس تحویل 
غذا را کاهش ندهند ، شرایط جدیدی 
برای فعالیت شان در ونکوور بزرگ در 

نظر خواهد گرفت.
در هفته های اخیر صاحبان رستورانها 
در رســانه های مختلــف از افزایش 
سهم اپلکیشــن ها در تحویل غذا به 
مشــتریان ناراضی بودند و تاکید می 
کردند ادامه کار با این اپلیکیشــن ها 
در شرایط فعلی چیزی بجز ضرر برای 

آنها همراه ندارد.
گرث دانیلوک مدیر رســتوران های 
Pacific Poke مــی گویــد قبل از 
همه گیــری ویروس کرونا نزدیک به 
2۰ درصد از فروش غذا به مشتریان 
از طریق اپلیکیشن های سفارش غذا 
می رسید ولی حاال این سهم به ۸۰ 
درصد رســیده و با این شــرایط در 

بهترین حالت سود و ضرر رستورانها 
برابر می شود و ادامه این ماجرا میسر 
نیست مگر اینکه سهم اپلیکیشن ها 
از هر قبض به ۱5 درصد کاهش یابد.

شهردار استوارت هم با تکرار این نظر 
دانیلوک در کنفرانس خبری گفت :» 
سهم اپلیکیشن ها از فروش رستورانها 
و کافه ها در حال حاضر زیاد است و 
کار آنها را در باز نگاه داشتن مغازه و 
حفظ کارکنان شان مشکل می کند. 
آنها باید در نهایت ۱5 درصد از فروش 
را بردارنــد و اگر از این کار خودداری 
کنند ، با مقامات دولتی مذاکره خواهم 
کرد تا مشخص شود چه قوانینی می 
توان برای آنها در نظر گرفت و مطمئن 

شد که سهم آنها عادالنه است!«
ولی این تهدید شهردار بازخورد خوبی 
در بین مدیریت اپلیکیشن ها نداشته 
 Skip the اپلیکیشــن . مدیریــت 
Dishes گفت اجــرای این ایده کار 
آنها را با مشکالت زیادی مواجه می 
 Skip the Dishes کند و باقی ماندن

در شــهر ونکوور از نظر مالی شــاید 
میسر نباشد.

مدیریت Uber Eats هم اشــاره می 
کند ســهم آنها از غذای تحویلی به 
مشــتری به طور کامل صرف هزینه 
های خود شرکت و کارکنان می شود 
و برای اینکه با رســتورانها همکاری 
بیشتری داشته باشد ، تنها ۱5 درصد 
از کل قبض فروش را از رستورانهایی 
کــه ســرویس تحویل غــذا دارند ، 

دریافت می کند.
مارک شــولتز مدیر اجرایی اتحادیه 
بر  تاکید  رســتورانهای کانادا ضمن 
مذاکره با مدیریت اپلیکیشــن های 
ســفارش غذا ، معتقد است شرایط 
می تواند همچون گذشــته برای هر 
دو طرف سودآور باشد ولی تاکید می 
کند اگر قرار است رستورانها با سهم 
فعلی شــان از قبض های پرداختی 
مشتریان ســود نکنند ، اصال منطق 
فعالیت این اپلیکیشــن ها چیست ؟ 
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شهردار ونکوور اپلیکیشن های سفارش غذا را تهدید کرد

کوچک شدن ۸/2 درصدی اقتصاد کانادا در سه ماهه اول سال
مداد- به گزارش فایننشال تایمز، اداره 
آمار کانادا جمعه گذشته میزان رشد 
اقتصادی کشــور را اعالم کرد. نتایج 
اعالم شده از برخی از پیش بینی های 
قبلی بهتر بود و نشــان می دهد که 
احتماال کانادا بتواند از برخی از بدترین 

سناریوهای پیش رو در امان بماند.
اقتصاد کانادا طی سه ماهه اول سال 
جــاری ۸/2 درصد کوچک شــد که 
بدتریــن نتایج از بحران مالی ســال 
2۰۰۸ به این سو به شمار می رود. اما 
این کوچک شدن اقتصاد احتماال در 
ســه ماهه دوم و حتی پس از آن نیز 
ادامه یابد و به این ترتیب، شاید آغاز 
بدترین روند معکوس اقتصادی پس از 

دوره جنگ جهانی برای کانادا باشد.
تــا همیــن اواخــر، اقتصاددان هــا 
پیش بینی می کردنــد که افت تولید 
ناخالص ملی کشور طی سه ماه اول 
2۰2۰ به حدود ۱۰ درصد برسد که 
البته نتایج واقعی، اندکی بهتر بود. اداره 
آمار کانادا همچنین تخمین های خود 
از وضعیت اقتصادی آوریل 2۰2۰ را 
نیز منتشر کرده که نشان می دهد این 

اداره انتظار افت ۱۱ درصدی اقتصادی 
را دارد. این در حالی است که این رقم 
در ماه مارس که محدودیت های ویژه 
همه گیری به تازگی در کانادا اجرایی 

شده بود، فقط 7/2 درصد بود.
همان طور که گفته شد، این آمارها 
وضعیــت اندکی بهتر را نســبت به 
پیش بینی هــای قبلــی اقتصاددانان 
ترســیم می کننــد. بر این اســاس 
می تــوان امیدوار بود که دولت بتواند 
با انبوه کمک های مالــی به مردم و 
کســب وکارها، جلوی بــروز بدترین 

سناریوهای محتمل را بگیرد.
داگ پورتر )اقتصاددان بانک مونترال( 
می گوید کاهش حجم اقتصاد در سه 
ماهه اول 2۰2۰ سبب شده عملکرد 
اقتصادی این سه ماهه کانادا در میانه 
جدول عملکرد کشورهای عضو گروه 
جی۸ قــرار گیرد. در واقع کانادا بهتر 
از سه کشور عضو اتحادیه اروپا عمل 
کرده، ولی وضعیــت ایاالت متحده، 
ژاپن و بریتانیا بهتر است. او بر این باور 
است که بهتر بودن آمارهای اعالمی 
نســبت به انتظارات قبلی، یک خبر 

مهم به شمار می رود.

افت اقتصاد در نیمه اول سال 2۰2۰ 
موضوعــی اســت که کارشناســان 
اقتصــادی روی آن توافــق دارند. اما 
موضــوع پیچیده تر، ســرعت بهبود 
وضعیت اقتصادی و زمــان آغاز این 
روند است. بیشتر اقتصاددان ها انتظار 
دارند تا وقتی که مردم نسبت به آغاز 
فعالیت های معمول خود تردید داشته 
باشــند یا حتی تا زمانی که واکسن 
کووید-۱۹ عرضه نشــده، نمی تواند 

بهبود سریع اقتصاد را شاهد بود.
گزارش اداره آمار کانادا نشان می داد 
که افت اقتصادی صورت گرفته بسیار 
گسترده بوده است. میزان هزینه کرد 
خانواده ها با افت ۹ درصدی روبرو شد 
که بیشترین میزان ثبت شده تاکنون 
به شمار می رود. از مجموع ۸/2 درصد 
افت اقتصادی، 5 درصد به افت مصرف 

مربوط می شود.
با وجود اینکه صدهــا هزار کانادایی 
شغل خود را طی سه ماه اول سال از 
دســت دادند، خالص درآمد خانوارها 
طی این مــدت افزایــش یافت که 
دلیلش نیز اختصاص کمک هزینه های 
دولتی بود. بــا این وجود، کانادایی ها 

چندان به مصرف این کمک هزینه ها 
نپرداختند و بیشــتر آن را پس انداز 

کردند.
ســرمایه گذاری های صــورت گرفته 
)به جز سرمایه گذاری های مربوط به 
مسکن( کاهشی 2/7 درصدی داشت 
که به مراتب بهتر از پیش بینی ها بود. 
در واقع با توجه به اینکه در سه ماهه 
چهارم 2۰۱۹ این ســرمایه گذاری ها 
با افت 4/۸ درصــدی روبرو بود، افت 
ســه ماهه اول 2۰2۰ چنــدان هــم 

ناخوشایند نبود.
هزینه کــرد دولتی نیــز در این بازه 
ســه ماهه ضعیف تر بود و کاهشــی 
۳/۸ درصدی داشــت که بیشترین 
میزان از ســال 2۰۱۳ به این سو به 
شــمار می رود. تعطیلی مــدارس و 
نیروهای شــاغل  نیز کاهش موقت 
ادارات، اصلی ترین دلیل این کاهش 
بود. صادرات کانــادا هم افتی ۱۱/۳ 
درصــدی را تجربه کرد. با این وجود، 
به خاطر افت ۱۰/7 درصدی واردات، 
تاثیر افــت صادرات بر تولید ناخالص 

ملی تقریبا خنثی شد.

این نتایج، بدترین وضعیت از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون در کانادا به شمار می رود

شرایط »وحشتناک« 
خانه های سالمندان انتاریو 
از سال  200۵ مشخص بود

گزارش ارتش از شرایط دهشت انگیز خانه های سالمندان: دادرس سابق انتاریو 
می گوید مقامات از سال 2۰۰5 از این وضعیت باخبر بوده اند

آندره مارن، دادرس ســابق انتاریو می گوید در فاصله سال های 2۰۰5 تا 2۰۱5 
صدها شــکایت در رابطه با شرایط اسفبار حاکم بر خانه های سالمندان انتاریو 

دریافت کرده اما حق تحقیق و تفحص درباره این بخش را نداشته است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، در حالی که انتشار گزارش تکان دهنده 
نیروهای مسلح کانادا از شرایط اسفناک حاکم بر ده ها خانه سالمندان در انتاریو 
در چنــد روز اخیر انتقادات و اعتراضات زیادی برانگیخته اســت، آندره مارن، 
دادرس ســابق انتاریو فاش کرد از ســال 2۰۰5 تا 2۰۱5 صدها شکایت درباره 
وضعیت غیرقابل قبول خانه های سالمندان دریافت کرده و به مقامات در این باره 

هشدار داده اما نتیجه ای نگرفته است.
آندره مارن گفت: »درست است که ارتش از وجود مشکالت وخیم در خانه های 
ســالمندان انتاریو خبر داده؛ این در حالی است که من شخصا بیش از ده سال 

پیش زنگ هشدار را برای مقامات به صدا درآوردم اما گوش شنوایی نبود.« 
آندره مارن در دولت های لیبرال سابق انتاریو به نخست وزیر دالتون مک گینتی 
و کاتلین وین دادرس انتاریو بود. وی در طول مدت فعالیت خود در این سمت 
و در همه گزارش های ســاالنه اش، بارها و بارها از مقامات خواست این اجازه را 
به وی بدهند که درباره شرایط خانه های سالمندان استان تحقیق کند اما کسی 
به خواسته اش وقعی ننهاد.\ بدتر از این، مارن حتی می گوید شکایات متعددی 
درباره تجاوز در خانه های ســالمندان دریافت کرده و آن را به مقامات منعکس 
کرده اســت اما به گفته وی دولت های لیبرال چشــم و گوش خود را به روی 

مشکالت وخیم خانه های سالمندان بسته بودند.
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تبعیض علیه مهاجران و پناهجویان متقاضی صدور گواهینامه رانندگی؟
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
دادگاه حقوق بشــر انتاریو به تازگی 
با بررسی شــکایتی که از طرف یک 
پناهنده ســوری تبار دریافت کرده 
اســت، تاکید کرد این کــه مقامات 
انتاریــو از مهاجــران و پناهجویان 
متقاضی کار در زمینه رانندگی برخی 
مدارک و تاییدات درخواست کنند که 
امکان تهیه آنها برای این افراد وجود 

ندارد، یک رفتار تبعیض آمیز است.
افرادی که از یک استان دیگر کانادا یا 
از یک کشور دیگر وارد استان انتاریو 
می شــوند و درخواســت گواهینامه 
رانندگی می کنند، بایــد به مقامات 
ذیربط مدارکی ارائه نمایند که ثابت 
رانندگی را  کند دوره های آمــوزش 
گذرانده اند و صرفا داشتن گواهینامه 
رانندگی کشــور متبوعشان کفایت 

نمی کند.
اما معموال برای پناهجویانی که از یک 
کشــور جنگ زده به کانادا می آیند، 
گرفتن کپــی این مدارک امکان پذیر 
نیســت. به عنوان مثال بســیاری از 
پناهجویان از ناامنی، خشونت و جنگ 
داخلی کشورشان فرار کرده و به کانادا 
پناه آورده انــد، بنابراین ملزم کردن 
آنها بــه ارائه چنیــن مدارکی کاری 
غیرمنطقی و غیرقابل درک است چرا 
که این مــدارک را باید رژیمی صادر 
کند که پناهجویان از شر آن به کانادا 

فردی که این شــکایت را علیه دولت انتاریو مطرح کرده، یک راننده 
کامیون سوری تبار است

شرایط غیرانسانی در زندان های کانادا
مبتالیان به کووید۱۹ در انفرادی بدون امکان حمام

امیلی دوبروی در گزارشــی  هفته- 
درباره وضعیت ناگوار زندانیان مبتال 

به کووید۱۹ نوشته است: 
پاسی از شب گذشته بود که از سلول 
خــود در زندان مونترال با من تماس 
گرفــت. برایم کامال قابــل درک بود 
زیرا در اختیار داشتن تلفن در زندان 
ممنوع بود و برای این که توجه دیگر 
زندانیان یا نگهبانان زندان را به خود 
جلب نکند تا آن موقع از شب منتظر 
مانده بود تا با من درد و دل کند. این 
تماس بــرای او فرصتی بود تا درباره 
شرایط زندانیانی که به علت ابتال به 
کوویــد۱۹ قرنطینه شــده بودند، با 
من صحبت کند. به دالیل امنیتی از 
ذکر نام واقعی اش معــذورم و او را با 
نام مستعار باب معرفی می کنم. باب 
با صدایی مبهم و آمیخته به ناامیدی 
می گفت: »شرایط برایمان دیوانه کننده 
شده است. بیست و چهار ساعت شبانه 
روز در ســلول های محبوس هستیم. 
هیچ وقت در زندگی ام این قدر کثیف 
نشده بودم. می خواهیم دوش بگیریم 
اما اجازه نمی دهند. پس از سه هفته 
قرنطینه هشت دقیقه به من فرصت 
دادند تا دوش بگیــرم. انگار ما را به 
گوالگ )اردوگاه کار اجباری روس ها( 
آورده اند. برخی زندانیان نه تنها امکان 
دوش گرفتن ندارند بلکه حتی صابون 
و خمیردنــدان هم ندارند. درســت 
شــرایط حیواناتی را داریم که آنها را 
داخل قفس انداخته و فراموشش شان 

کرده اند.«
شانتال که کامال آشفته و منقلب به 
نظر می رســد، می گوید: »شوهر من 
به شدت بیمار اســت. برایم تعریف 
کرده کــه تب کــرده و بدنش بارها 
خیس عرق شده است. بدن و لباسش 
بی نهایت کثیف شده اما برای خشک 
کــردن بدنش فقط یک دســتمال 
کوچک داشته است. گریه شوهرم را 
هرگز ندیده بــودم اما آن روز خیلی 

گریه کرد. او را خوار و ذلیل کرده اند.«
شــانتال در حالی که تالش می کند 
نــوزادش را آرام کنــد، می گویــد: 
»شرایط بد زندان روح و روان همسرم 
را به هم ریخته است. او بابت جرمی 
که مرتکب شــده متاســف است و 
می داند که باید بهای آن را به جامعه 
بپردازد اما واقعا مستوجب این عذاب 

و کابوس نیست.«
شوهر شانتال بیست و چهارم آوریل 
گذشته پس از این که مشخص شد 
به ویروس کرونا آلوده شــده است به 
یک سلول جدید فرستاده شد تا دوره 
قرنطینه خود را در آن بگذراند اما از 

در و دیوار سلول او کثافت می بارد.
استفان هم درست مثل باب در زندان 
مونترال نگهداری می شود. او به مدت 
هفت روز در یک سلول سرد، تاریک، 
کثیف و تهــوع آور زندگی کرد. بعد 
یک هفته سلولش را عوض کردند اما 
باز هم لباس تمیز در اختیارش قرار 

ندادنــد و اجازه حمام کردن هم پیدا 
نکرد.

در کل استفان سه هفته را در چنین 
شرایطی اسفناکی که تنها امکاناتش 
یک توالــت فرنگی و یک ســینک 

دستشویی است، سپری کرد.
شانتال که کامال آشفته و منقلب به 
نظر می رســد، می گوید: »شوهر من 
به شدت بیمار اســت. برایم تعریف 
کرده کــه تب کــرده و بدنش بارها 
خیس عرق شده است. بدن و لباسش 
بی نهایت کثیف شده اما برای خشک 
کــردن بدنش فقط یک دســتمال 
کوچک داشته است. گریه شوهرم را 
هرگز ندیده بــودم اما آن روز خیلی 
گریه کرد. او را خوار و ذلیل کرده اند.«

نادیا گولمیه که وکیل مدافع زندانیان 
است می گوید هفته های اخیر برایش 
بســیار دشــوار و تلخ بوده است چرا 
که بســیاری از موکالنــش به ویژه 
محکومان زندان بــوردو در مونترال 

زندانیانی که آزمایش کووید۱۹ آنها مثبت شده است، بیست و چهار ساعت شبانه روز در سلول های انفرادی خود 
محبوس هستند و امکان حمام کردن یا عوض کردن لباس هایشان را هم ندارند.

از شرایط ناگوار حبس خود شکایت 
کرده و گفته اند که از آغاز همه گیری 
بحران کووید۱۹ روزهای بسیار بدی را 

سپری کرده اند.
وکیل گولمیه با استناد به قانون امنیت 
قضایی کــه ابتدا در نظــام حقوقی 
انگلســتان پایه  گذاری شده و سپس 
به بســیاری از کشــورهای دیگر نیز 
وارد شــده ، این سوال را مطرح کرده 
که آیا اداره زندان های کبک، حقوق 
زندانیــان را آن گونه که در منشــور 
حقوق و آزادی های کانادا آمده، رعایت 
نکرده است؟ به گفته گولمیه، بحران 
بهداشتی کنونی قرنطیه زندانیان را 
توجیه می کند اما آیا درســت است 
کــه عزت و کرامت آنهــا نیز پایمال 
شود؟ شرایط کنونی نگهداری برخی 
از زندانیان امنیت روحی و روانی آنها 

را به خطر انداخته است.
بررســی های گولمیه نشان می دهد 
که از 24 آوریل تا ۱4 می اســتفان 
موکل وی اجازه دوش گرفتن نداشته 
و در هفت روز اول قرنطینه حتی به 
مسواک هم دسترسی نداشته است. 
گولمیه با تاکید بر این که شــرایط 
اسفناک زندان روح و روان موکلش را 
به هم ریخته است، تالش می کند تا 
امکان مالقات وی را با یک روانپزشک 

فراهم کند.
اســتفان می گوید  شانتال همســر 
چندیــن روز از وضعیت شــوهرش 
در زندان بی خبــر بوده و تماس های 
متعددی با زنــدان گرفته تا این که 
ســرانجام توانسته است با او صحبت 
کنــد. اما حرف های اســتفان درباره 
وضعیت قرنطینــه اش در زندان او را 
شــوکه کرده و خواب و خوراک را از 

او گرفته است.
اما گولمیه تنها وکیل مدافعی نیست 
کــه این روزهــا با انبوه مشــکالت 
موکالنش روبرو شــده اســت. یلدا 
مشــعوف خدیر نیز همین هفته از 
وضعیت یک زندانی ابراز نگرانی کرد 
که به گفته خودش از 24 آوریل تا ۱۳ 
می از دوش گرفتن محروم بوده است.
امــا مــاری – ژوزه مونمینــی مدیر 
عمومی  امنیــت  وزارت  ارتباطــات 
در پاسخ به ســواالت ما درخصوص 
شرایط بهداشتی زندانیان اعالم کرد: 
»با توجه به همه گیــری کووید۱۹، 
برخی از محکومان زندان مونترال به 
ناچــار در قرنطینه قرار گرفته اند. اما 
باید یادآوری کنم که هر سلول به یک 
دستشویی مجهز است و زندانیان به 

صابون دسترسی دارند.«
منبع خبر: رادیو کانادا

پناه آورده اند.
قاضــی ژوزه بوشــار اعــالم کرد در 
تصمیمی که دادگاه حقوق بشر انتاریو 
هفتم مــاه می صادر کرد به صراحت 
آمده اســت: »پناهجویــان غالبا در 
محرومیت شــدید و شــرایط دشوار 
خود را به کانادا می رســانند. معموال 
آنها با مدارک تحصیلی و یک تجربه 
کاری که جای دیگری کسب کرده اند، 
به کانــادا می آیند در حالی که منابع 

مالی بســیار کمی دارند و تسلط آنها 
به زبان های انگلیسی یا فرانسوی هم 
بسیار کم یا صفر است. سیاستی که 
دولت انتاریو در پیش گرفته، شرایط 
ضعیف و آســیب پذیر پناهجویان را 
وخیم تر می کنــد و کار آنها را برای 
گرفتن گواهینامه رانندگی کامل در 

زمان مناسب دشوار می کند.«
طبق قانونی که در حــال حاضر در 
انتاریو اجرا می شــود، آن دســته از 

مهاجــران و پناهجویانــی که برای 
گرفتن گواهینامه رانندگی در کانادا 
نمی توانند برخی مدارک یا تاییدات 
ارائــه کنند، بایــد دوره های آموزش 
رانندگــی خــود را از صفر شــروع 
کنند درســت مثل این که هیچگاه 
در زندگی شــان گواهینامه رانندگی 
نداشته اند. این وضعیت به معنای آن 
اســت که آنها باید به مدت یک سال 
با یک گواهینامه مشروط کار کنند و 
تازه در این مدت هم تنها به شرطی 
اجــازه رانندگی بــا کامیون خواهند 
داشــت که یک کمک راننده داشته 

باشند.
فردی که در اعتــراض به این قانون 
رایج در انتاریو به دادگاه شکایت کرده 
یک تبعه سوری به نام شیث الترکی 
اســت که به عنوان پناهجو به کانادا 
آمده است. وی در کشور خود سوریه 
به شغل رانندگی کامیون مشغول بوده 
اما از بیم جنگ داخلی سوریه و برای 
حفظ جان خود و خانواده اش به کانادا 
پناه آورده است. جنگ داخلی سوریه 
که سال 2۰۱۱ شروع شد و هنوز هم 
پایان نیافته، تاکنون نزدیک به پانصد 
هزار قربانی گرفته و میلیون ها نفر را 

آواره کرده است.
شیث الترکی در جلسه رسیدگی به 
شکایتش در دادگاه اعالم کرد مقامات 
انتاریو برای صدور گواهینامه رانندگی 

برای او مدارکی را از وی تقاضا کرده اند 
که در اختیار ندارد ضمن این که در 
شرایط کنونی برای تهیه مدارکی که 
مقامات انتاریو تقاضا کرده اند، امکان 
بازگشت به ســوریه را هم ندارد چرا 
که این کشور همچنان ناامن است و 
خطر بازداشت و شکنجه او را تهدید 
می کند. عالوه بر این تماس گرفتن با 
سفارت ها و کنسولگری های سوریه در 

کانادا نیز اقدامی خطرناک است.
این پناهجوی ســوری همچنین به 
قاضــی دادگاه توضیــح داد که اکثر 
دفاتر دولتی سوریه که چنین اسنادی 
را صادر می کننــد، در جنگ داخلی 
تخریب شــده اند و شهر زادگاه او نیز 

در جنگ ویران شده است.
شــیث الترکی همچنین در جلسه 
دادگاه تاکیــد کرد کــه به جای این 
کــه در کانادا بــا دریافت کمک های 
اجتماعی گذران زندگی کند، ترجیح 
می دهــد کــه خــودش کار کند و 

نیازهایش را تامین نماید.
دولت انتاریو به سی.بی.سی نیوز اعالم 
کرد که از تصمیم دولت انتاریو در این 
پرونده مطلع شده و به زودی در این 
باره تصمیمــات الزم را اتخاذ خواهد 
کرد. انتاریو تنها اســتان کانادا است 
که پیش از صدور گواهینامه رانندگی 
برای مهاجــران و پناهجویان چنین 

مدارکی را از آنها تقاضا می کند.

آغاز تست پادتن کروناویروس
 ۱0 هزار کانادایی

مداد- به گزارش سی تی وی، پژوهشگران تورنتویی مطالعه گسترده ای را برای 
مطالعه بهتر پادتن های کووید-۱۹ در بدن کانادایی ها آغاز کردند.

سیستم ایمنی بدن انسان پس از مواجهه با عوامل مهاجم )نظیر کووید-۱۹( 
موادی را به نام پادتن )آنتی بادی( تولید می کند. این مواد می توانند عامل مهاجم 
را از بیــن ببرنــد و البته بدن را در برابر حمله بعدی مقاوم کنند. اما ســئوال 

اینجاست که این ایمنی تا چه زمانی دوام می آورد.
پژوهشگران در این مطالعه قصد دارند ضمن تعیین دقیق تر بازه زمانی ایمنی 
بدن، به بررسی این مساله بپردازند که چند درصد از مردم بدون اینکه  نشانه های 
ابتال به کووید-۱۹ را داشته باشند، به این بیماری مبتال شده اند. چندین دانشگاه 
در این مطالعه که »اقدام برای شکست کروناویروس« نام دارد شرکت دارند. این 
محققان امیدوارند در پایان این پژوهش، به درک بهتری از عملکرد کووید-۱۹ 

در بدن دست یابند.

افزایش حقوق
 کارکنان خط مقدم کانادا

ایرانیان کانادا- دولت کانادا اعالم کرد 
حقوق کارگران خط مقدم و ضروری 
را در طول اپیدمی کرونا ویروس طی 
بودجه ای 4 میلیــارد دالري )2.۸5 
افزایش خواهد  میلیارد دالر آمریکا( 

داد.
در این توافق نامه 25 درصد باقیمانده 
بودجه ای که توســط اســتان های 
مختلف تأمین گشته، مستقال در مورد 
آن تصمیم گرفته می شــود که چه 

افرادی واجد شرایط می باشند.
تــرودو در کنفرانس خبــری روزانه 
خود اظهار داشت تمامی افرادی که 
سالمتی خود را برای کشور به خطر 
انداخته و دســتمزد کمــی دریافت 
می کنند، مســتحق افزایش حقوق 
خواهند بود. البته، کامال آگاه است که 
دولت بایســتی بعدها پس از گذشت 
و عبور از این اپیدمی، در مورد نحوه 
مدیریت و حفاظت از بخش مراقبت 
های بلند مــدت خود، نحوه حمایت 
از کارگــران ضروری و خط مقدم کم 
درآمد، پیشــرفت جامعه و مراقبت 
از شــهروندان آســیب پذیر کشور و 
قدردانــی و پاداش بابت زحمات آنان 

تأمالتی داشته باشد. 
اخیراً دولت ساسکاچوان اعالم نموده 

کارمندان با درآمــد کمتر از 25۰۰ 
دالر در ماه ضمن کار با افراد آســیب 
پذیر، واجد شــرایط دریافت ماهیانه 
4۰۰ دالر در مــاه به مدت ۱۶ هفته 
خواهند بود که شامل کارمندان مراکز 
مراقبتی، مهدکودک ها و سرپناه ها 

می باشد.
انتاریو نیز بــرای کارگران خط مقدم 
در مراکز مراقبتی، خانه ســالمندان 
و پناهگاه هــا، افزایــش حقوقی 4 
دالری بــه ازای هر ســاعت کار در 
نظر گرفته که تا ماه آگوســت معتبر 
خواهد بود. گرچه به عقیده شارلین 
اســتوارت، رئیس اتحادیه بهداشت و 
درمان SEIU، اتحادیه ملی مراقبت 
های بهداشــتی، این 4 دالر تنها پایه 
دســتمزد دائمی کارگران خط مقدم 
بــوده و ۱5 یا ۱۶ دالر در ســاعت، 
دســتمزدی کافی که بایستی برای 
امرار معاش دریافت کنند، نمی باشد.
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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 براى صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

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

Farshad H. Khani (Manager)
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Farshadx@hotmail.com
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مشاوره اولیه رایگان

کبک استخدام پزشکان تحصیل کرده خارج  را آغاز کرد
تالش  پزشکان ایرانی کبک موثر افتاد
گفتگوی اختصاصی »هفته« با دکتر امیرعباس بشارتی

ورود به سیســتم درمانــی کبک و 
کانادا به عنوان پزشکی که در خارج 
از کبــک و کانادا تحصیل کرده اصال 
آسان نیســت. در حال حاضر که در 
نتیجه شــیوع ویروس کرونا کبک و 
کانادا همچون بیشتر کشورهای جهان 
با یــک بحران درمانی شــدید روبرو 
شــده اند جای خالی این متخصصان 
در سیســتم ســالمتی بیشتر حس 
می شــد و می شــود. طی هفته های 
گذشــته گروهی از پزشکان تحصیل 
کرده خارج به همت دکتر امیرعباس 
بشارتی گرد آمدند و حرکتی را با هدف 
کمک بــه کاهش بحران موجود آغاز 
کردند. به گفته دکتر بشارتی، در این 
حرکت آقای دکتر امیر خدیر و دکتر 
نیما مشعوف همکاری تنگاتنگی با او 
و سایر فعاالن داشتند تا این تالش به 
نتیجه رسید و به گزارش رادیو کانادا 

۳۰ پزشک تحصیل کرده خارج به کار 
برای سروســامان دادن وضعیت نابه 
مونترال  سالمندان  خانه های  سامان 

دعوت شدند.
در گفت وگو با هفته دکتر امیر عباس 
بشــارتی عالوه بر توضیح درباره این 
موفقیت کــه تبعاتی درجهت نجات 
جان انسان ها داشــته ارائه می کند. 
دکتر بشارتی همچنین به امکان تاثیر 
ایــن موفقیت در مشــغولیت به کاِر 
دائم پزشکان تحصیل کرده خارج در 

سیستم سالمتی کبک می پردازد. 

آقای دکتر امیر بشارتی گرامی به نظر 
پروانه  گرفتن  برای  تالش ها  می آید 
کار در کبک برای پزشکان تحصیل 
کرده خارج به نتایجی رسیده. لطفا 
اینکه دقیقا این دســتاورد  درباره 

چیست توضیح می دهید؟

هــدف از تالش هــای مــا در وهله 
اول کمک به بهبــود وضعیت ناگوار 
خانه های سالمندان درابتدای پاندمی 
بود. من بــاور داشــتم و دارم که ما 
به عنوان پزشــکانی بــا توانایی ها و 
مهارت هایی مختلــف، می توانیم در 
بهبود شــرائط مفید باشیم. هدفمان 
کمک درشرایط بحرانی در خانه های 
ســالمندان بود. بعد از نامه نگاری ها 
و رایزنی هایــی که انجــام گرفت، با 
کمــک آقــای دکتر خدیــر و خانم 
دکتر مشــعوف صدای ما به »سانته 
 پوبلیک« رسید و واحد پیشگیری و 
اداره رسمی  این  کنترل عفونت هاِی 
تصمیم گرفت پروژه ای را با استفاده 
از پزشــکان دیپلمه خــارج از کبک 
شروع کند. هدف سانته پوبلیک این 
بود که از آنها برای بهبود وضع بحرانی 
در خانه های سالمندان با بهره گیری 

از توانایی ها و مهارت هایشان استفاده 
کند. به طور خالصه خدمتتان عرض 
کنم ما توانســتیم در زمان بســیار 
حساسی کمک کنیم تا از آلوده شدن 
آن بخش از خانه های ســالمندان که 
هنوز موارد تســت مثبت نداشــتند 

جلوگیری نماییم.

پس به نظر می آید تا این لحظه که 
ما صحبت می کنیم کار بخشــی از 
پزشکاني فارغ التحصیل خارج آغاز 

شده است؟
بله ما کارمان را شــروع کردیم؛ البته 
نه به عنوان پزشــک بلکــه به عنوان 
متخصصیــن حــوزه ســالمت در 
خانه هــای ســالمندان خصوصی با 
اولویت آنهایی که هنوز گرفتار نشدند 
و هنوز کیــس مثبت نداشــتند تا 
بتوانیم از ورود ویروس به آن خانه ها 
جلوگیری کنیم. این کار مستلزم یک 
سری آموزش هایی بود که ما به صورت 
فشــردۀ آنالین و حضوری طی یک 
هفته تــا ده روز دیدیم و حدود یک 
هفته هــم در محیط های کار حضور 
داشــتیم و ویزیت ها را شروع کردیم. 
حاال هم به صورت مستقل به خانه های 
سالمندان سرکشی می کنیم و سعی 
داریــم تا در جلوگیــری از عفونت و 

پخش ویروس کووید۱۹ به آنها کمک 
کنیم.

همچنین در حال کشــیک دادن در 
یک CHSLD شــدیدا آلوده هستیم 
تا بتوانیم هر چه ســریعتر گسترش 

ویروس را در آنجا مهار کنیم.

آیا ظرفیت پذیرش محدودیت هایی 
هم دارد؟

این شغلی که برای پزشکان دیپلمه 
خارج از کبک ایجاد شــد طبابت و 
فعلیت به عنوان یک پزشک نیست. 
در حقیقت ما استخدام بخش کنترل 
و پیشگیری عفونت سانت پوبلیک در 
مونترال هستیم. چون بیشترین آمار 
بیماری در کبک و به خصوص جزیره 
مونترال بوده، ما در پنج CIUSSS که 
در مونترال وجود دارد تقسیم شدیم و 
هرکدام از ما در قالب تیم های دونفره 
مسئولیت تعدادی از این خانه ها را به 
عهده داریم. هرروز به آنجا سرکشی 
می کنیم، با آنها صحبت می کنیم، اگر 
سؤالی داشته باشند جوابگو هستیم و 
اگر الزم باشد به آنها آموزش می دهیم 
که چگونــه از ورود ویروس به آنجا و 
در صورت ورود از انتشار آن جلوگیری 

کنند.

در حال حاضر یک پزشک تحصیل 
کرده خارج چه گام هایی الزم است 
بردارد تا بتواند وارد این سیســتم 

بشود؟
اگر منظور از سیستم، ورود به شغل 
فعلی است، در مرحله اول از بین صد 
نفر مصاحبه شــونده برای این شغل 
حدوداً سی نفر پذیرفته شدند. از این 
میــان دوازده نفر ایرانی بودند. بازهم 
تأکید می کنم که این شــغل ربطی 
به موضــوع اجازه گرفتن پزشــکان 
برای کار ندارد و با درخواســت ما به 
دولت برای کمک به هم وطنانمان در 
کبک مرتبط است. تا در شرایط فعلی 
کمک کنیم که مرگ ومیر کمتری در 

خانه های سالمندان اتفاق بیافتد.

آیا از نگاه شــما این یک دستاورد 
موقت است یا یک تحول ماندگار در 
پروسه تصمیم گیری برای دادن مجوز 
کار به پزشکان تحصیل کرده خارج؟

پزشــکی کــه در خــارج از کبــک 
بتواند وارد  اینکه  تحصیل کرده برای 
سیستم پزشــکی اینجا شود، مسیر 
طوالنی و دشــواری را باید طی کند. 
از طرفی هم احتمال ورود به سیستم 
در اینجا بســیار محدود است. به طور 
خالصه، در اولین قدم، یک پزشــک 
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 #110 - 1000 Roosevelt Cres., North Vancouver
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US Tax Returns & Non-Resident Tax

عدم استقبال 
از اپلیکیشن کشوری رهگیری کووید-۱۹

مداد- به گزارش ســی تی وی، وزیر سالمت فدرال از عدم استقبال برخی 
استان ها و نواحی در کانادا از طرح جامع بهره گیری از اپلیکیشن رهگیری 

کووید-۱۹ خبر داد.
پتی هدجو گفت که برخی استان های ترجیح می دهند شناسایی مبتالیان 
را همچنان به شکل قدیمی انجام دهند. در این شیوه، یک سری از کارکنان 
مراکــز درمانی با افرادی که با فــرد مبتال در ارتباط بودند تماس گرفته و 
ضمن اطالع رســانی به آنها، از آنها برای تست کووید-۱۹ دعوت می کنند. 
وزیر سالمت فدرال گفت که موفقیت استفاده از اپلیکیشن های رهگیری 
کووید-۱۹ تا حد زیادی به استقبال مردم و نصب و استفاده گسترده از آن 

بستگی دارد.
گفتنی اســت استان آلبرتا یک اپلیکیشن ویژه این کار را از مدت ها پیش 
مورد اســتفاده قرار داده و کبک نیز احتماال از اپلیکیشنی مشابه استفاده 
خواهد کرد. دو شرکت گوگل و اپل هم یک اپلیکیشن برای این کار عرضه 

کرده اند.

دیپلمــه خــارج از کبــک باید یک 
امتحان عملی و یک امتحان شفاهی 
بدهد و ازنظــر زبان اگــر در کبک 
اســت باید مدرک زبان فرانسه و اگر 
خارج از کبک است باید مدرک زبان 
انگلیسی با حداقل نمراتی که تعیین 
شده، داشته باشد. بعد از این مراحل، 
متقاضــی باید در سیســتم انتخاب 
رزیدنت به اسم کارمز شرکت کند تا 
بتواند در یکــی از دوره های رزیدنتی 
قبول شــود. اگر اقدام کــرد و به او 
مصاحبه دادند و قبول شــد می تواند 
بعد از گذراندن دوره رزیدنتی به عنوان 
پزشکی که اجازه کار در کانادا و کبک 
دارد مشغول به کار شود؛ بنابراین یک 
پرسه طوالنی، سخت است با احتمال 

ضعیِف قبولی.
راه ورود بــه پزشــکی در کانــادا و 
به خصوص کبک بســیار مشــکل و 
احتمال وقوعش بســیار کم اســت، 
ولی غیرممکن نیســت. اگر پزشکی 
برای طبابت بخواهــد به اینجا بیاید 
با یک برنامه ریزی طوالنی مدت قبل 
از مهاجرت تأکید می کنم چهار پنج 
سال قبل از مهاجرت می تواند احتمال 

موفقیتش را بسیار باال ببرد.
مسیر دیگر این است که فرد متقاضی 
بعد از شرکت در دو امتحان ذکر شده، 
2 سال  آخر دوره پزشکی را در یکی 
از دانشکده های پزشکی داخل کبک 
گذرانده و فارغ التحصیل دانشکده های 
پزشکی داخل کبک  شــوند. در این 
وضعیــت ورود به سیســتم خیلی 

آسان تر خواهد بود.
راه سومی هم هست که پزشکان در 
کشور مبدأشان دو امتحان مذکور را 
داده باشند، سپس برای ده تخصصی 
که در اولویت نیاز وزارت بهداشــت 
کبک اســت درخواســت ویزای کار 
کنند. جای کارشان معموالً در مناطق 
دورافتاده تعیین می شــود و مدرک 
زبان OQLF هم نیاز دارند و چنانچه 
درخواستشــان موردقبول واقع شود 

یک دوره ارزیابی ســه ماهه در کبک 
می گذراننــد و اگــر آن را  هم قبول 
شدند مستقیما در تخصص خودشان 

مشغول به کار می شوند.

شــما خودتان پزشــک متخصص 
هستید و احتماال متخصصان دیگری 
هم در مجموعه شما هستند. آیا این 
خود  جایگاه  در  متخصص  نیروهای 

مشغول خواهند شد؟
این دســتاورد فعلی می تواند تحولی 
ماندگار در پروســه اشتغال پزشکان 
دیپلمه خارج از کبک باشد؛ منتهی نه 
در پزشکی بلکه در سیستم سالمت 
کبک. از طرفی هم می تواند وسیله ای 
برای تسهیل و تسریع ورود به سیستم 
پزشکی در اینجا باشد. چون درنهایت 
با توجه به ذات کاری که هم اکنون ما 
با آن در ارتباط هستیم ، در سیستم 
ســالمت اینجا ادغام می شــویم و با 
می کنیم  نرم  دست وپنجه  مشکالت 
و نهایتــا تجربیات کانادایی کســب 
می کنیــم؛ که می توانــد در ورود به 
پروسه رزیدنتی بسیار کمک کننده 

باشد.

در این روند بیشترین حمایت ها را از 
جانب کدام بخش از جامعه دریافت 

کردید؟
قبل از هر چیز، همکاری و کار دسته 
جمعی پزشکان ایرانی بود که صدای 
ما را »اعالم کمک به دولت در شرایط 
بحرانی« به مسولین رساند. همکاری 
رســانه ها، فعالیت ایرانی تبــاران در 
فضاهــای مجــازی و پیگیری های 
روزمره دکتر خدیر و دکتر مشــعوف 
در کسب این موفقیت بسیار موثر بود.

آیا بخش هایی از دســتگاه سیاسی 
یا حتی در ساختار  اپوزیسیون  )در 
بوروکراتیک حاکم( با شما همراهی 

کردند؟
بنــده از زمانی که این کار را شــروع 
کردم و تــا به امروز هنوز آشــنایی 

دقیقی با سازوکار حزب های سیاسی 
و روابطشان در کبک ندارم؛ اما در این 
حین 2 نفر از نماینده های اپوزیسیون 
مجلس با بنده و یکی دیگر از دوستان 
در تماس بودند و تالش می کردند که 

به ما کمک کنند.

حدس من این اســت که شــما در 
گام  نمی شوید.  متوقف  مرحله  این 

بعدی تان چیست؟
بله هرکدام از ما که به عنوان پزشک 
وارد سیســتم اینجــا شــویم قطعاً 
فعالیتمــان را متوقف نمی کنیم و به 
تالشــمان ادامه می دهیم تا سیستم 
سالمت و بهداشت و درنهایت جامعه 
کبک بتواند از این پتانسیل قوی و این 
تجربه  های فراوانی که پزشکان دیپلمه 
خارج از کبک همراه با خود می آوردند 
استفاده کند. هر تالشی می کنیم تا 
بتوانیم جایگاه خودمان را بشناسانیم. 
از طرفی خودمان هم سعی می کنیم 
تا جایی که امکان دارد از هر فرصتی 
اســتفاده کنیم تا در این سیســتم 
ادغام شویم و تجارب کانادایی کسب 
کنیم؛ برای مثال با کار کردن در این 
سیستم با عناوین دیگر مثل دستیار 
پزشک یا همین شغل فعلی به عنوان 
مأمور بازرسی و مشاور کنترل عفونت 
و پیشــگیری از بیماری های سانته 

 پوبلیک.
بــرای پزشــکان ایرانی تبــار کبک، 
در رابطــه بــا تقویت زبان فرانســه 
برنامه هایی در دست اجرا داریم. طی 
گردهمایی های مجازی قبل از هر چیز 
تالش می کنیم، دوستانی که به تازگی 
به کبک آمدند یا حتی قصد مهاجرت 
به کبک به عنوان پزشــک دارند را با 
واقعیت روبرو کنیم و درصد احتمال 
ورود به سیســتم را برایشان روشن 
می کنیم. درعین حال برای امتحانات 
آماده شــان می کنیم تا بتوانیم دست 
در دســت هم به تســریع روند ورود 
پزشکان دیپلمه به سیستم پزشکی 

اینجا کمکی کنیم.

همین حاال که من با شــما صحبت 
می کنــم فرصت هایی ایجادشــده و 
گروه های مختلفی در حال شکل گیری 
هستند. دوســتان ســعی دارند در 
گروه های آموزشی در جلسات آنالین 
راه هایی که رفتند و تجربه هایشان را 
به اشتراک بگذارند و به صورت رایگان 
تجربیاتشان را در مورد نحوه گذراندن 
امتحانات و مسیر آن آموزش دهند. 
در کل فعالیت های متعددی به صورت 
حداقل  می شود،  انجام  درون گروهی 
بین ایرانی ها که بنده در جریان هستم 
این طور هست. همه این فعالیت ها هم 
به صورت غیرانتفاعی انجام  میشــود. 
حداق فایده این جلسات کسب تجربه 
کار گروهی است که متاسفانه که ما 

در ایران بسیار کم داشتیم.

آیا اشــتغال به کارتان دائم است یا 
موقت؟

قصد کارفرمایان این شــغل فعالیت 
دائمی است؛ منتهی این بستگی به ما 
دارد که چطور خودمان را نشان داده و 
چه حد کارمان را درست انجام داده و 
بتوانیم مفید واقع شویم. از طرفی هم 

فعالً تا جایی که من اطالع دارم این 
شغل با بودجه اورژانسی دولت که در 
اختیار سانت پوبلیک هست راه اندازی 
شده تا از وضعیت بحران فعلی عبور 
کنیم. در مورد ادامه آن دقیق نمی دانم 
که در انتها چه خواهد شد. ولی گمان 
می کنم با وضعیتی که وجود دارد و با 
فعالیت های دوستان، مشاوره هایی که 
انجام می دهند، پرزنتیشن های خوب، 
جمع آوری مقــاالت و ایده های نوین 
ما پزشکان دیپلمه خارج از کبک به 
ســانت پوبلیک، احتمــاالً این قضیه 
بتواند ماندگار شــود و به عنوان یک 
تجربه ی خوب برای پزشکان دیپلمه 
خارج از کبک و برای سیستم سالمت 
اینجا از سانت پوبلیک در تاریخ ثبت 
شود. همچنین راهی برای شناساندن 
قابلیت های پزشکان خارجی به مراکز 
تصمیم گیــری در پذیرش رزیدنت و 
دادن پروانه کار مثل کالج پزشکان و 

وزارت بهداشت باشد.

آیا این »دعوت به کار« تاثیری برای 
پزشکانی که شرایط اقامتشان تثبیت 

نشده است دارد یا خیر؟

این دعوت به کار عمالً برای پزشکانی 
اتفاق افتاد که از قبل ســاکن کبک 
بودنــد و ازنظر مهاجرتی مشــکلی 
نداشتند و سیتیزن اینجا شده بودند. 
من فکر می کنم این موضوع بســیار 
اختصاصی و با حجم کم است بنابراین 
بعید است روی مسائل اقامتی تأثیر 
بگذارد. ولی اگــر این روند ادامه پیدا 
کند، ممکن اســت در آینده محلی 
باشد برای جذب پزشکان خارجی و 
دست کم پزشکانی که قصد مهاجرت 
دارند می توانند به این شغل به عنوان 
یک مرحله موقت یا دوره گذار برای 
کســب تجربیات کانادایی و ادغام در 
سیستم ســالمت و زبان و فرهنگ 
کبــک به آن نــگاه کنند تــا بعد از 
گذراندن امتحاناتشان به عنوان پزشک 

مشغول به کار شوند.

سخِن آخر؟
درنهایت اگــر بخواهم نکته ای اضافه 
کنم: بسیار خوشحالم از اینکه توانستم 
مفید واقع شــوم و هــر دفعه که از 
خانه های ســالمندان بیرون می آیم 
حس خوبی دارم چون راهنمایی هایی 
کردم که می تواند مؤثر باشد و برقراری 
و حفظ این رابطه با آنها کمک می کند 
تا در آینده به وضوح شاهد کاهش نرخ 
ســالمندان  خانه های  در  مرگ ومیر 

باشیم.
نکته ای دیگری کــه می توانم بگویم 
در مورد بحث پزشکان و ورود آنها به 
سیستم است که بسیار مفصل است. 
ما در این مصاحبه بیشتر به آن شغل 
پرداختیم. اگر بخواهم خیلی مختصر 
و مفید بگویم راه ورود به پزشکی در 
کانادا و به خصوص کبک بسیار مشکل 
و احتمال وقوعش بســیار کم است، 
ولی غیرممکن نیســت. اگر پزشکی 
برای طبابت بخواهــد به اینجا بیاید 
با یک برنامه ریزی طوالنی مدت قبل 
از مهاجرت تأکید می کنم چهار پنج 
سال قبل از مهاجرت می تواند احتمال 

موفقیتش را بسیار باال ببرد.
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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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ورود مسافران خارجی به کانادا همچنان ادامه دارد
پرژن میرور- ورود مسافران خارجی به 
کانادا که از روز 2۳ مارس سال جاری 
به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس 
کرونا محدود شده بود، به نظر می رسد 
به طور کامل به اجرا در نیامده است. 
گزارش های جدید نشان می دهند که 
در طول بحــران همه گیری ویروس 
کرونــا در کانادا، تعداد 7۶ هزار و 72 
نفر از آمریکا و ۱۹۳ هزار و 4۳۸ نفر 
از دیگر کشــورهای جهان وارد کانادا 

شده اند.
شــبکه خبری سی بی سی کانادا در 
گزارش خود آورده اســت که به رغم 
کاهش چشمگیر مسافران ورودی از 
آمریکا و دیگر کشــورهای جهان به 
کانادا پــس از اعمال محدودیت های 
مسافرتی توسط دولت فدرال کانادا، 
همچنان در هر هفته هزاران مسافر 
از کشــورهای مختلف جهــان وارد 

فرودگاه های سراسر کانادا می شوند.
کالین فِرنِس، اســتادیار دانشــکده 
اطالعات دانشــگاه تورنتو به شبکه 
خبری سی بی سی کانادا گفته است: 
» واقعیت این اســت که در سراســر 
جهان این همه گیری از طریق سفر 
انتقال یافته است. ما باید مرزهایمان 
را تا جایی که امکان دارد بســته نگاه 
داریــم. نمی توانیم تعداد مســافران 
ورودی را بــه صفــر برســانیم اما تا 
جایی که بتوانیم باید این کار را انجام 

دهیم.«
بر اســاس داده های آژانس خدمات 
مرزی کانادا، در ســال گذشته و در 
هفته ۱۱ الی ۱7 ماه ِمی تعداد ۳5۶ 
هــزار و ۶7۳ نفر از آمریکا وارد کانادا 
شدند. در هفته مشابه در سال جاری 
تعداد مسافران ورودی از آمریکا حدود 

۹۹ درصد کاهش داشته است.
البته در همین هفتــه مورد نظر در 
ســال جاری تعداد ۳۶۹۱ مسافر از 

آمریکا وارد کانادا شدند.
در مدت زمان مشابه در سال 2۰۱۹ 
تعــداد ۳74 هــزار و 775 نفــر از 
کشورهای دیگر به غیر از آمریکا وارد 

کانادا شدند.
دو ماه پیش، جاستین ترودو نخست 
وزیر کانادا اعالم کــرد که از روز ۱۸ 
مارس دولت فدرال از ورود مسافران 
خارجــی از تمام کشــورها به غیر از 
آمریــکا و بخصوص مســافرت های 
هوایــی به کانــادا جلوگیری خواهد 
کــرد. اما پس از چنــد روز عده ای از 
افراد، از جمله ارایه دهندگان خدمات 
اظطراری، کارگران خارجی پاره وقت 
و دانشجویان خارجی را از این قانون 

مستثنی کردند.
ممنوعیت ورود مسافران خارجی به 
کانادا زمانی شروع شد که اغلب موارد 
ابتال به بیماری کووید-۱۹ مربوط به 
مسافران خارجی بود. از زمان شروع 
محدودیت های مسافرتی میزان موارد 

ابتال به این بیماری که با مســافرت 
در ارتباط بودند به طور چشمگیری 

کاهش یافت.
بر اســاس اطالعات آژانس بهداشت 
عمومی کانادا منتشــر شده در تاریخ 
25 ِمی، ۸۱ درصد از تمام موارد ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ مربوط به انتقال 
این بیمــاری در داخل جامعه کانادا 
بوده است. ۱۹ درصد از موارد ابتال نیز 
در نتیجه مسافرت فرد مبتال و یا در 
تماس بودن با فردی که مسافر ورودی 

به کانادا بوده می باشد.
دکتــر مایــکل گاردام متخصــص 
بیماری های عفونی در بیمارســتان 
هامبر ریــور در تورنتــو در ایمیلی 
که برای شــبکه خبری سی بی سی 
فرستاده نوشته است: » اطالعات به 
دست آمده از آژانس بهداشت عمومی 
کانادا نشان می دهد که از زمان بسته 
شــدن مرزهای کانادا، مسافرت های 
بین المللــی به نــدرت عامل ابتال به 

بیماری کوویــد-۱۹ در کانادا بوده و 
تاکنون بزرگترین عامل انتقال ویروس 
کرونا گســترش داخلی این ویروس 

شناخته شده است.«
وی ادامه داده است: » به نظرم خطر 
سفرهای بین المللی صفر نیست، اما 
بسیار کمتر از گذشته است، به ویژه 
اینکه مســافران ورودی از سفرهای 
بین المللی هنــگام ورود باید ۱4 روز 

قرنطینه شوند.«
از زمان آغاز محدودیت های مسافرتی 
کانادا برای مســافران خارجی به این 
کشــور، کلیه افرادی کــه از طریق 
مرزهای هوایــی و زمینی وارد کانادا 
می شــوند باید فرم ردیابی تماس را 
که توســط آژانس بهداشت عمومی 
کانادا برای تحت نظر گرفتن و اجرای 
قرنطینه ۱4 روزه به مســافران ارایه 
می شــود تکمیل کنند. عدم اجرای 
قرنطینه اجبــاری ۱4 روزه می تواند 
منجر به جریمه مالی تا حداکثر مبلغ 
75۰ هــزار دالر و یا حبس به مدت 
شش ماه در زندان و یا هر دو مجازات 

با هم شود.
هفته گذشته آژانس بهداشت عمومی 
کانادا به سی بی سی گفت که ماموران 
پلیس در حدود 22۰۰ مورد به منازل 
افرادی که هنگام ورود به کانادا متعهد 
شــده بودند که در قرنطینه ۱4 روزه 
اختیاری باشــند سرکشــی کردند. 
این آژانــس اعالم کرد که هیچ مورد 
دستگیری و اعمال قانون درباره این 

افراد گزارش نشده است.
آقای ترودو نخست وزیر کانادا هفته 
گذشــته به خبرنگاران گفت که ما 
همچنان باید اطمینان حاصل کنیم 
که مســافران ورودی از کشــورهای 
خارجی و ایــاالت متحده به دقت از 
مقررات پیروی می کنند و به درستی 
خود را در قرنطینه قرار می دهند و از 
گسترش بیشــتر بیماری کووید-۱۹ 

جلوگیری می کنند.
به تازگی آقای جیسون کنی نخست 
وزیر اســتان آلبرتا نیــز اعالم کرده 
اســت که دولت استانی وی اقدامات 
ســختگیرانه تری را در دو فــرودگاه 
بین المللــی در شــهرهای کلگری و 
ادمونتون برای غربال گری مســافران 
ورودی از خارج از کانادا به این استان 

به اجرا خواهد گذاشت.
مسافران ورودی به استان آلبرتا هنگام 
ورود باید به مقامات دولتی جزییات 
برنامه قرنطینه ۱4 روزه خود را ارایه 
دهند، از جملــه محل اقامت و نحوه 
انتقال به محل مورد نظر مســافران 
ورودی باید ارایه شــود. مسافرانی که 
از ارایه برنامه خود خودداری کنند و 
یا برای انتقال به محل اقامت خود از 
وسیله نقلیه شخصی استفاده نکنند، 
در اماکن دولتی قرنطینه خواهند شد.

جریمه 30 هزار دالری وام مسکن صاحبخانه انتاریویی
 که به دلیل کاهش درآمد ناچار به فروش خانه اش شد

ایرونیا- کریســتینا باریبینا مشــاور 
امالکی که چند ســال تجریه کار در 
انتاریو را داشت ، بخاطر همه گیری 
ویروس کرونــا تقریبا تمام درآمدش 
را از دســت داد و خیلی زود فهمید 
که نمیتواند از عهده اقساط وام خانه 
اش برآید. او می دانســت اگر قبل از 
موعد 5 ســاله وامش با بانک تی دی 
خارج شود ، باید جریمه بپردازد ولی 
حدس نمی زد که این جریمه این قدر 

سنگین باشد.
راب مک لیستر کارشناس وام مسکن 
در مورد این اتفاق که احتماال در اکثر 
شهرهای کانادا از این پس شاهدش 
خواهیم بود ، گفت :» افرادی که قصد 
فروش خانه شان را بخاطر مشکالت 
مالی دارند و وام مسکن خود را با نرخ 
فیکس بسته اند ، حاال ضرر خواهند 
کرد چرا که بانک شــیوه خاص خود 
را برای محاسبه جریمه خروج از وام 
دارد . اینکه شــما در شرایطی که به 
شدت نیاز مالی دارید ، مجبور خواهید 
شد جریمه سنگینی به بانک بپردازید 

واقعا ناراحت کننده است .
البته باریبینا اشاره می کند که قبال هم 
قصد فروش خانه اش را داشــت و در 
ماه نوامبر آن را در لیستینگ گذاشت 
ولی مشتری برایش پیدا نشد . با این 
حال در اواســط مارچ دیگر چاره ای 
نداشت و باید خانه را می فروخت . او 
 East Gwillimbury که ساکن شهر
در 5۰ کیلومتری شمال تورنتو است 
، شــرایط بازار مسکن را اصال مساعد 

نمی بیندو می گویــد :» مردم قصد 
فروش ندارند و خانه هایشان را لیست 
نمی کنند و هیچکس نمی داند چه 

زمان شرایط بازار عادی خواهد بود.
او که با مادر و پســر ۱2 ســاله اش 
زندگی می کند ، با نبود توریســت 
شــانس اجاره کوتاه مدت منزلش را 
هم از دست داده و حاال برای کاهش 
استرس ناچار است قرص مصرف کند 
. او ابتدا تصمیم گرفته بود قسط وام 
مســکن را برای یک مــاه به تعویق 
بیاندازد ولی خیلی زود متوجه شد با 
اینکار بدهی اش را که باید ماه دیگر 
بدهد ، ســنگین تر کرده است و اگر 
قرار است پولی نداشته باشد ،این راه 
فرار از واقعیت بازار نیست. او وام خود 
را بــا نرخ فیکس ۳.7۱ درصد گرفته 
بود و هنوز به بانــک 5۹۱ هزار دالر 
بدهکار بود و بابت جریمه وام هم بانک 

2۹5۳۰ دالر از او گرفت.
همه بانکهــای بزرگ کانــادا تقریبا 

از یک روش برای محاســبه جریمه 
خاتمه زودهنگام وام فیکس شــده 
مسکن استفاده می کنند ونکته مهم 
اینجاست که وقتی بانک مرکزی کانادا 
نــرخ بهره را کاهش مــی دهد ،نرخ 
فیکس شــده وام مسکن هم کاهش 
می یابد ولی جریمــه وام گیرندگان 

بابت خروج از وام افزایش می یابد.
به گفته مک لیستر بانکها زمانی که 
پولی را به وام گیرنده قرض می دهند 
، هزینه و ریســک ایــن کار را عهده 
دار می شــوند و در عوض نیاز دارند 
تا درآمد از دســت رفته بابت خروج 
مشــتری از وام را دریافت کنند ولی 
جریمه ای که برای مشــتری در نظر 
می گیرند عمدتا بیشتر از ضررشان 
اســت . بنا به آمار منتشــر شده از 
 Mortgage Professionals سوی 
Canada حــدود 74 درصد کل وام 
های مســکن در کانادا با نرخ فیکس 

iroonia.ca . بسته شده است

پوشیدن ماسک در فرودگاه پیرسون 
تورنتو اجباری شد

مسئوالن فرودگاه بین المللی تورنتو از 
اول ژوئن به منظور حفاظت از سالمت 
مسافران و پرســنل فرودگاه در برابر 
بیماری کووید۱۹ تدابیر پیشگیرانه ای 

را به اجرا گذاشته اند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
طبق بیانیه ای که فرودگاه بین المللی 
تورنتو منتشــر کرد، زدن ماســک 
یــا محافظ صورت در همه ســاعات 
شــبانه روز برای هر کســی که در 
ساختمان های فرودگاه حضور می یابد، 

اجباری است.
در عین حال این تدبیر پیشــگیرانه 
برای این افــراد اجباری نخواهد بود: 
کــودکان کمتر از دو ســال، افرادی 
که به علت مشکالت جسمانی بدون 
کمک دیگران قادر نیستند ماسک به 
صورت بزنند یا ماسک خود را بردارند، 
افرادی که از مشــکالت تنفسی رنج 
می برند، افرادی که در رستوران های 
فرودگاه مشغول خوردن یا نوشیدن 

هستند.

همچنیــن طبــق مقــررات جدید، 
دسترسی افراد به پایانه های فرودگاه به 
پرسنل شاغل در فرودگاه یا مسافرانی 
محدود خواهد شد که همان روز بلیط 

پرواز دارند.
به موجب همین مقررات افرادی که 
برای بدرقه مســافران یا استقبال از 
آنها به فرودگاه آمده اند، اجازه ورود به 

پایانه ها را نخواهند داشت.
در عین حال این مقررات نیز شــامل 
حال برخی افراد نخواهد شد: افرادی 
که یک فرد خردســال را به فرودگاه 
می رســانند تا به تنهایی سفر کند، 
افــرادی که مسافرشــان بــه علت 
مشکالت جسمانی به تنهایی قادر به 

جابجا شدن نیست.
همچنین مســافران بالفاصله پس از 
برداشتن اســباب و وسایل خود باید 
پایانه هــا را ترک کننــد ضمن این 
که رعایت تدابیر پیشــگیرانه به ویژه 
فاصله گــذاری اجتماعی بــرای افراد 

حاضر در فرودگاه الزامی است.

افزایش شهریه برخی دانشگاه های کانادا
به گزارش ســی تی وی، برخی از دانشــگاه های کانادا طی چند روز گذشــته، 

شهریه های خود را برای ترم های آینده افزایش داده اند.
دانشــگاه منیتوبا هفته گذشته اعالم کرد شهریه های خود را به طور متوسط 
۳/75 درصد افزایش می دهد. این افزایش برای دانشــجویان دوره کارشناسی 
برابر با 25۰ دالر و برای کارشناسی ارشد نیز ۶4۰ دالر خواهد بود. همچنین 
دانشگاه گلف نیز اعالم کرد که شهریه دانشجویان خارجی را بین ۳ تا ۱5 درصد 
افزایش می دهد. در دانشگاه تورنتو نیز شهریه تابستانی دوره کارشناسی 5/4 و 
کارشناسی ارشد نیز 4/2 افزایش یافته است. ترم پائیز این دانشگاه نیز با همین 

شهریه آغاز می شود.
مدیران دانشگاه ها می گویند همه گیری کووید-۱۹ سبب شده هزینه های زیادی 
بــه آنها تحمیل شــود و به همین دلیل برای جبران بخشــی از آن، ناچار به 
افزایش شهریه ها هستند. از سوی دیگر، اتحادیه های دانشجویی هم می گویند 
با برگزاری آنالین کالس ها، هزینه های دانشگاه کاهش می یابد و به این ترتیب، 
نباید شهریه ها افزایش یابد. از سوی دیگر، فشارهای مالی که روی دانشجویان 

هم تاثیر گذاشته، از توان مالی آنها کاسته است.

معامله ۵۵0میلیون دالری بمباردیه
 دیگر هواپیمای تجاری نمی سازیم

به گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
اینترنتی ســی.تی.وی نیوز، شرکت 
بمباردیه واگذاری ساخت هواپیماهای 
منطقه ای خود را به شــرکت صنایع 
ســنگین میتسوبیشــی بــه ارزش 
55۰میلیون دالر نهایی کرد و به یک 
دهه فعالیت خود در بخش ســاخت 

هواپیماهای تجاری پایان داد.
واگذاری ســاخت سری هواپیماهای 
CRJ این امکان را به شرکت بمباردیه 
خواهد داد تــا تالش خود را صرفا بر 
روی تنها منبــع درآمد آتی خود که 
است،  همان هواپیماهای شــخصی 
متمرکز سازد این در حالی است که 
بمباردیه تالش می کند میزان تولید 
خود را پس از آن که کارخانه های آن 
به علت بحران کووید۱۹ تعطیل شده 
بــود، افزایش دهد. برآوردها حاکی از 
آن است که بحران کرونا ۸۰۰میلیون 
دالر آمریکا به بمباردیه در سه ماهه 

پایانی اخیر زیان وارد کرد.
با توجــه به این که میزان بدهی های 
بمباردیه از ۹میلیارد دالر آمریکا نیز 
فراتر می رود و فهرســت سفارشات 

دریافتی این شرکت نیز کوچک شده 
است،  قراردادی که بمباردیه منعقد 
کرده سرمایه ای در اختیار این شرکت 
قرار می دهد که برای آن بسیار حیاتی 
اســت. خط تولید هواپیماهای سری 
CRJ کــه در گذشــته منبع درآمد 
اصلی شــرکت مونترالی بود، پس از 
2۹سال از اولین پرواز این هواپیماها 
اکنون برای شرکت سودآوری چندانی 
ندارد. در پنج ســال اخیر هواپیمای 
 Embraer SA’s E175 باریک پیکر

بازار آمریکا را قبضه کرده است.
 AltaCorp کریس مــورای، تحلیلگر
Capital می گوید سفارش هواپیماها 
کاهش یافته و پیش بینی ها نیز حاکی 
از افزایش سفارشات در آینده نیست.

به موجب قراردادی که صنایع سنگین 
میتسوبیشی با بمباردیه منعقد کرده 
اســت، شــرکت ژاپنی فعالیت های 
نگهداری، بازاریابی و فروش CRJ را 
با یک هــزار و چهارصد نیروی کار به 
دســت خواهد گرفت؛ اما در عملیات 

تولید، دخل و تصرف نخواهد کرد.
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نبود توریست و اجاره سنگین ، 
دو مانع بزرگ بازیابی اقتصادی بریتیش کلمبیا

ایرونیا- اقتصــاد بریتیش کلمبیا به 
شــدت به توریسم و ســرویس های 
فردی وابسته است و از همین رو طی 
دو ماه گذشته تعداد مشاغل از دست 
رفته در استان بیش از حد انتظار بوده 
. حدود 4۰۰ هزار شــغل از میان سه 
میلیون شــغل از میان رفته در کانادا 
طی ماه های مارچ و آوریل در بی سی 

بودند .
این ارقام نگرانی هایی را در بخشهای 
مختلف اقتصادی استان ایجاد کرده 
و بازیابی اقتصادی پس از بازگشایی 
بخشهای مختلف با تردیدهایی مواجه 
شــده است. در حالیکه در استانهایی 
چون انتاریو و کبک بخشهای تولیدی 
، کارهای دفتری و موسســات مالی 
سهم عمده ای در ایجاد اشتغال دارند 
، در بی ســی توریسم و سرویسهای 
فردی، ماســاژ، فیزیوتراپــی ، یوگا 
، ســالنهای ناخن و ســرویس های 
اجتماعــی اهرمهای اصلی اشــتغال 

هستند.
طی مــاه هــای گذشــته ۱۳4۰۰ 
بیزینس در ونکوور تعطیل شدند و ۹۰ 
هزار شغل تنها در بخش های توریسم 
، هتلداری ، رستوران داری و سرویس 

های اجتماعی از میان رفت.
با در نظر گرفتن اینکه الاقل تا چند 
ماه از توریستها خبری نخواهد بود و 
سرویس های فردی هم به مرور می 

توانند مشتریان سابق خود را جذب 
کنند، رونــد عادی ســازی اقتصاد 
استانی شاید کندتر از سایر نقاط کانادا 

باشد.
در تازه ترین نظرسنجی کمتر از ۳۰ 
درصد بریتیش کلمبیایی ها از رفتن 
به رســتوران و بار در حــال حاضر 
احساس امنیت می کنند و ۶5 درصد 
تنها در صورتی که از دیگران در مورد 
تمیز بودن و رعایت فاصله اجتماعی 
در محلی شــنیده باشند ، حاضر به 

رفتن به آنجا هستند.
ولی توریســم که در ســال گذشته 
نزدیک به 7 میلیارد دالر برای استان 
عایدی داشــت ، تقریبا محو شده و 
توریسم بین المللی شاید برای سال 
2۰2۰ دیگر معنی نداشــته باشــد. 
فرودگاه بین المللی ونکوور هم برای 
همیشــه یک چهارم از55۰ کارمند 
خــود را اخراج کرد چون بازگشــت 
حجم باالی مســافران به شــهر در 
آینده نزدیک متصور نیست. تا پیش 
از این نیروی کار در این فرودگاه برای 
سرویس دادن به 2۶ میلیون مسافر 
طراحی شده بود ولی پیش بینی می 
شود در سه سال آینده حجم سالیانه 
مسافرین بین هشت تا پانزده میلیون 

نفر باشد.
بخشــهای زیادی از خرده فروشی ها 
و سرویس های تفریحی بروی حجم 

باالی توریستها در شهر حساب کرده 
بودنــد: از کمپ هــای ماهیگیری و 
پیست های اســکی تا رستورانهای 
لوکس و بوتیــک های لباس . حدود 
7۰ هزار شــغل در ونکــوور به طور 
مستقیم با توریسم در ارتباط است و 
از بین ۱۱ میلیون توریست در سال ، 
سه میلیون آمریکایی بودند که حتی 
آنها هم امکان سفر به این طرف مرز 

را ندارند.
در این میان مســئوالن اســتانی در 
تالش هســتند تــا اهالی اســتان و 
برخی از استانهای دیگر با آمار پایین 
مبتالیان بــه کووید ۱۹ را ترغیب به 
ســفر به بریتیش کلمبیا در تابستان 
امسال کنند تا شــاید بهترین فصل 
برای بیزینس های مرتبط با توریسم 
بــا حداقل درآمد ســپری شــود و 
تعداد کمتــری از آنها ناچار شــوند 
برای همیشــه دست از کار بکشند و 

خانه نشین شوند.
ولی عده ای هم که با شــرایط فعلی 
حاضر به باز کردن فروشگاه ها و مغازه 
ها باشــند ، باید خود را برای ســود 
کمتر و اختصاص بخش عمده ای از 
درآمد بــه پرداخت اجاره آماده کنند 
و مشخص نیست در صورت برنگشتن 
مشتریان قبلی تا چه زمان می توانند 
در مقابل هزینه های سرسام آور دوام 

iroonia.ca .بیاورند

مقامات بهداشت کانادا :
در دوران پاندمی کرونا، تلفات ناشی از 

مصرف اوپیوئیدها افزایش یافته است

ایرانیان کانادا- مقامات بهداشت کانادا 
اعالم کردنــد که با شــروع پاندمی 
کرونا، مرگ های مرتبط به اوپیوئیدها 

افزایش یافته است.
بریتیش کلمبیا مرکز این بحران است، 
و طی ماههــای مارس و آوریل بیش 
از ۱۰۰ مورد مرگ ناشی از داروهای 

غیرمجاز در آن ثبت شده است.
ترزا تم رئیس سالمت عمومی کانادا 
گفت »این آمار ها حاکی از رویه بسیار 
بدی می باشد. بیش از یک سال است 
که چنین آماری برای یک بازه دوماهه 
در بریتیش کلمبیا ثبت نشده است.«

تم گفت که این بحران در کل کشور 
وجود دارد، او به تورنتو اشاره کرد که 
در ماه آوریل رکورد بیشــترین مرگ 
های مرتبط با اوپیوئیدها را از سپتامبر 

2۰۱7 تا به امروز داشته است.
در کلگــری، مراکز درمان مخصوص 
اوردوز در مــاه های مــارس و آوریل 
بیــش از 4۰ مــورد اوردوز را درمان 
کردند، که در مقایســه بــا ۱۱ مورد 

فوریه رشد زیادی داشته است.
دولت فدرال ماه مارس اعالم کرد که 
محدودیت های دارویی برای تجویز 
داروهای امن جایگزین را کمتر خواهد 

کرد، سیاستی که سالهاست به دولت 
توصیه می شود که آن را اتخاذ کند.

 مشــاور یک کلینیــک در بریتیش 
کلمبیا گفت که بســته شدن مرزها 
به علت پاندمی، باعث تاثیر بر زنجیره 
تامین مواد و در نتیجه باعث افزایش 

مرگ و میر شده است.
وی معتقد اســت زمانیکه به دست 
آوردن مواد مخدر سخت تر میشود، 
قیمت باال میرود، همه چیز باال میرود، 

در نتیجه از قبل مرگبار تر میشود.
او گفت، این پاندمی فقط مشــکالت 
قبلی را نشان میدهد، زنجیره تامین 
مواد امن، دیر و کند عمل کرده است.
این مشــاور گفــت »نمــی توانید 
کوویــد-۱۹ را مقصر عدم تواناییتان 
برای پاســخگویی به بحــران اوردوز 

بدانید.«

کاهش ۱۷0 هزار نفری ورود مهاجر به کانادا و پیامدهای اقتصادی آن
فایننشــال  گــزارش  بــه  مــداد- 
تایمــز، رویال بانک کانــادا می گوید 
محدودیت های مربوط به سفر و نیز 
بسته شدن مرزها به خاطر همه گیری 
کووید-۱۹ سبب شده تعداد افرادی 
که مجــوز اقامت دائــم در کانادا را 
دریافــت می کنند، در مــاه مارس با 
کاهشی ۳۰ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته روبرو شود.
در بیانیه این بانک آمده اســت: »اگر 
این محدودیت ها در طول تابستان نیز 
ادامه یابــد، تعداد افرادی که با مجوز 
اقامت دائم وارد کشــور می شــوند، 
۱7۰ هــزار نفر کمتــر از پیش بینی 
سال 2۰2۰ خواهد بود. این در حالی 
است که کانادا قرار بود در سال 2۰2۰ 
رکورد جدیــدی از تازه واردان را ثبت 

کند.«
سال گذشته، جمعیت کانادا افزایشی 
5۸۰ هزار نفری )معادل ۱/۶ درصد( 
داشــت که ۸۰ درصد از این افزایش 
به ورود تازه مهاجران اختصاص داشت.

حدود دو ســوم از مهاجران در سن 
کار )25 تا 54 ســال( هســتند. اگر 
آمار مربوط به مهاجرت طی ۱5 سال 

گذشــته را در نظر نگیریم، وضعیت 
امروز کانادا مشابهت زیادی به ژاپن در 
دهه ۱۹۹۰ پیدا می کرد. گفتنی است 
که ژاپن یکی از پیرترین کشــورهای 
جهــان به شــمار می رود. امــا ورود 
مهاجران ســبب شده که کانادا یکی 
از جوان ترین کشــورهای عضو گروه 

جی7 باشد.
اما کاهش تعداد مهاجران در ســال 
جاری می تواند بر برخی از بخش های 
اقتصادی به ویژه مسکن، تاثیر زیادی 

داشته باشد.
رشد تولید ناخالص ملی همه شهرهای 
بزرگ کانادا تقریبا بیشتر از میانگین 

کشوری است که دلیلش نیز جمعیت 
باالی مهاجران اســت. در واقع، اگر 
افزایــش جمعیــت به خاطــر ورود 
مهاجران را در نظر نگیریم، جمعیت 
سه شهر تورنتو، ونکوور و مونترال در 
ســال 2۰۱۹ با کاهش روبرو می شد، 
زیرا بســیاری از کانادایی های جوان 
ساکن این شهرها، برای یافتن مسکن 

ارزان به مناطق دیگر رفتند.
خارجی  دانشــجویان  تعداد  کاهش 
)بــه خاطر همه گیــری کووید-۱۹( 
نیز از دیگر مواردی است که تاثیری 
منفی بــر اقتصــاد کشــور خواهد 
گذاشــت. برخی تخمین ها از ضرر ۶ 
میلیارد دالری درآمدی ناشی از این 
پدیده حکایــت دارد. کاهش تعداد 
دانشجویان خارجی بر تامین نیروهای 
متخصــص کاری در آینده نیز تاثیر 
دارد. در سال گذشته، ۱۱ هزار نفر از 
فارغ التحصیالن در کانادا، مجوز اقامت 

دائم را دریافت کردند.
مبــارزه علیه کوویــد-۱۹ هزینه ای 
۱۶۰ میلیارد دالری روی دست کانادا 
گذاشــته و کاهش ورود مهاجران و 
دانشجویان خارجی نیز بر این هزینه 

می افزاید.
پیش از آغاز همه گیری، نسبت بدهی 
به تولید ناخالص ملی کانادا ۳۱ درصد 
بود که نســبت به بســیاری دیگر از 
کشورهای توسعه یافته دیگر، وضعیت 
بهتــری دارد. اما ادامــه همه گیری 
می توانــد کار را برای دولــت کانادا، 

سخت تر کند.
البته موارد دیگری هم وجود دارد که 
می تواند به تغییراتــی در این زمینه 
بیانجامد. حدود 5/۳ میلیون کانادایی 
در خارج از کشــور زندگی می کنند. 
بیشتر آنها در ایاالت متحده هستند. 
همچنین 4۰۰ هزار نفر در هنگ کنگ 
و ۱۰۰ هزار نفر نیز در بریتانیا ساکن 

هستند.
بازگشت شهروندان ساکن هنگ کنگ 
)به خاطر فشــارهای مختلف دولت 
چین به این کشور( و نیز عدم بازگشت 
برخی از کانادایی ها به ایاالت متحده 
)به خاطر ناآرامی های این کشــور و 
می تواند  کووید-۱۹(  همه گیری  نیز 
تا حدی، بر معادالت جمعیتی کانادا 

تاثیر بگذارد.
همه گیری همچنین بــر الگوی فرار 
مغزهــا از کانادا نیز تاثیر گذاشــته 
اســت. با شیوع کروناویروس از تعداد 
متخصصانی که بــرای کار به ایاالت 
متحده می روند، کاســته شده است. 
همچنین بسیاری از افراد عالقمند به 
کار در ایاالت متحده طی این چند ماه 
به صورت دورکاری برای شرکت های 
آمریکایــی کار می کنند و در نتیجه، 

فعال قصد ترک کشور را ندارند.

انتخاب نوکیا و اریکسون به جای هوآوی 
برای شبکه ۵جی کانادا

مداد- به گزارش سی بی سی، دو شرکت بل و تلوس اعالم کردند که برای توسعه 
شبکه 5جی خود از فناوری کشورهای منطقه اسکاندیناوی استفاده خواهند کرد.

شرکت بل روز سه شنبه  اعالم کرد که برای توسعه شبکه جدید مخابرات همراه 
)5G( به سراغ اریکسون سوئدی هم خواهد رفت. پیش از این، بل گفته بود از 
فناوری شرکت نوکیا برای این کار بهره می گیرد. ساعاتی پس از این خبر، شرکت 
تلوس نیز گفت که از فناوری شرکت های نوکیای فنالندی و اریسکون سوئدی 
برای توسعه شبکه 5جی استفاده می کند. این در حالی است که تلوس در فوریه 

از همکاری با هوآوی خبر داده بود.
برخی کارشناســان حوزه امنیت سایبری، رابطه نزدیک هوآوی با دولت چین 
را مشکوک خوانده و احتمال جاسوسی از طریق فناوری های این شرکت برای 
دولت چین را مطرح می کنند. همچنین ایاالت متحده و اســترالیا مدتی پیش 
اعالم کردند که قصد ندارند از تجهیزات هوآوی برای توسعه شبکه 5 جی خود 

استفاده کنند.

با وجود افت فروش در ونکوور و تورنتو، 
قیمت مسکن در ماه گذشته

 کاهش چندانی نداشت
ایرونیا- آمار معامالت مسکن در ماه 
گذشته امروز منتشر شد و همانطور 
که انتظار می رفت ، شمار معامالت 
در شهرهای تورنتو و ونکوور همچنان 
نســبت به ســال گذشــته کاهش 
چشمگیری را نشان می داد اما قیمت 

ها هنوز افت فاحشی ندارند.

 The Real Estate گــزارش  بــه 
 Board of Greater Vancouver
شــمار معامالت در مــاه می ۱4۸5 
مورد بود که نســبت به سال گذشته 
در همین ماه 44 درصد کمتر شــده 
بودو 54 درصد پایین تر از میانگین ده 

سال اخیر بود.
با این حال آمار به مراتب بهتر از آوریل 
بود که تنها شاهد ۱۱۰۹ معامله بودیم. 
کولت گربر مدیر این نهاد معتقد است 
خریداران و فروشندگان پس از شوک 
لزوم رعایت فاصلــه اجتماعی ، حاال 
بهتر با شــرایط بازار کنار می آیند و 
راحت تر از قبل با مشکالت برخورد 

می کنند.
اما قیمت معیار تمامی انواع مسکن در 
مترو ونکوور در ماه می ۱.۰۳ میلیون 

دالر بود که نسبت به ماه قبل تغییر 
چندانی نداشت . در لیستینگ ها هم 
شاهد افزایش آمار بودیم ۳۶۸4 ملک 
در ماه می لیست شد که نسبت به ماه 

قبل 5۹ درصد بهتر شده بود.
در تورنتو هم در ماه می 4۶۰۶ ملک 
معامله شد که نسبت به ماه آوریل 5۳ 
درصد بیشتر شد هر چند که تقریبا 

نصف آمار ماه می سال 2۰۱۹ بود.
برخی کارشناسان معتقدند هنوز راه 
زیــادی تا احیای بــازار قبل از همه 
گیری کرونا و معامله 725۶ ملک در 
ماه فوریه مانده است . متوسط قیمت 
مسکن در تورنتو بزرگ ۸۶۳ هزار دالر 
بود که نسبت به ماه قبل تغییر قابل 
مالحظه ای نداشــت . اما لیستینگ 
در ماه می 42 درصد نسبت به زمان 
مشابه سال قبل کمتر شده و با توجه 
به انواع کمک های نقــدی دولت و 
تعویــق پرداخت وام های مســکن ، 
هنوز اثرات شوک مالی کووید ۱۹ بر 
خانوارها ، تاثیرش را بر بازار مســکن 
نشان نداده و تحلیل گران فصل پاییز 
را زمان محک واقعی شرایط تازه بازار 

iroonia.ca .مسکن می دانند
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ساخت دستگاه کوچک تست کووید-۱۹ 
در 20 دقیقه

مداد- به گزارش سی تی وی، یک شرکت مستقر در انتاریو در حال تکمیل ساخت 
یک دستگاه بسیار کوچک تســت کووید-۱۹ است که می تواند با ارزیابی بزاق 

دهان، ابتالی فرد به کروناویروس را طی 2۰ دقیقه اعالم کند.
شرکت دیپ بایاالجیکس )Deep Biologics( برای توسعه این محصول کمکی 
۳۰۰ هزار دالری از دولت کانادا دریافت کرده است. این شرکت می گوید دستگاه 
مذکور تا سه ماه آینده آماده و به بازار عرضه می شود. این دستگاه در کف دست 
جا می شود و به خاطر عدم پیچیدگی )همانند تست خون( می تواند در مناطقی 
که دسترسی به نیروهای درمانی در آنها ممکن نیست نیز به راحتی مورد استفاده 

قرار گیرد.

اعتراض ایمن در میان بحران کرونا
دکتر بانی هنری:

» ماسک بزنید و سعی کنید حداقل دو متر با دیگران فاصله بگیرید«
پرژن میرور- اعتراض از حقوق اولیه 
افــراد در جوامــع دموکرات اســت، 
اما در بحبوحه بیمــاری کووید-۱۹ 
و گســترش ویروس مرگبــار کرونا، 
تظاهرات گروهی از معترضان در کنار 
یک دیگر و در یک مکان امنیت همه 

مردم را به خطر می اندازد.
پس از کشــته شدن جورج فلوید در 
شــهر مینیا پولیس در آمریکا توسط 
یکی از ماموران پلیس این شــهر در 
هفته گذشته و آغاز تظاهرات اعتراضی 
ضد نژاد پرستی و وحشیگری پلیس 
در سراسر آمریکا، در روزهای پایانی 
هفته گذشــته، در کانادا از مونترال 
تا ونکوور نیز هزاران نفر برای نشــان 
دادن همبســتگی خود با معترضین 

آمریکایی به خیابان آمدند.
تصاویــری از معترضین نقاب زده در 
صفوف به هم فشرده در خیابان ها و 
میادین شــهرهای مختلف کانادا در 

شبکه های اجتماعی موج می زد.
روز دوشــنبه، پزشک ارشد بریتیش 
کلمبیا، دکتر بانی هنری توصیه هایی 
را برای حفظ ایمنی در برابر ویروس 
کرونا حیــن شــرکت در تظاهرات 

اعتراضی یادآور شد.
وی اعالم کرد: » در این شــرایط من 
نمی توانم رفتارهــای مردم را کنترل 
کنم. آنچه که می توانــم انجام دهم 
توصیه الزم و ارایه ابزار مورد نیاز برای 
یک تظاهرات آرام به روشی است که 
در این زمان همه گیری ویروس کرونا 
به خانواده و عزیزان و همشهریان شما 

آسیب نرساند.«
دکتر بانی هنری ادامه داد: » ماسک 
بزنید، ژل ضد عفونی کننده دســت 
همراه خود داشــته باشــید و سعی 
کنید حداقل دو متر با دیگران فاصله 

بگیرید.«
وی تاکیــد کــرد که جوامــع بومی 

و نــژادی کانادا از جملــه گروه هایی 
هســتند که در باالتریــن رده تاثیر 
پذیری در برابر بیمــاری کووید-۱۹ 
قرار دارند، و بســیار مهم اســت که 
وقتی معترضین به صورت گروهی در 

خیابان هستند مراقب خود باشند.
در حالی که در کانادا هیچ آمار رسمی 
درباره تعداد موارد تایید شده ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ در میان نژادهای 
مختلف منتشر نشده است، در آمریکا 
اعالم شده است که افراد سیاه پوست 
چهار برابر بیش از سفید پوستان بر اثر 
ابتــال به ویروس کرونا جان خود را از 

دست داده اند.
دکتر هنــری در ادامه صحبت های 
خود گفت: » با تمام احترامی که برای 
همه قایل هستم، باید در نحوه اجرای 
حق اعتراض مسالمت آمیز خود دقت 
کنیم. من روز یکشنبه بسیاری از افراد 
را دیدم که ماسک زده بودند و فاصله 
خود را با دیگران رعایت کرده بودند و 
به همین دلیل از آنها تشکر می کنم. 
تمام افرادی که در تظاهرات شرکت 

می کنند را تشویق می کنم تا به حفظ 
فاصله خود از دیگران ادامه دهند.«

در یــک کنفرانس خبــری که روز 
دوشــنبه برگزار شــد، دکتر ترزا تَم 
پزشک عمومی ارشد کانادا نیز اعالم 
کرد کــه شــعار دادن، آواز خواندن 
و فریــاد زدن کــه در تمام تظاهرات 
روشی مرسوم است، خطر گسترش 
قطرات تنفسی افراد در هوا را افزایش 
می دهد. وی به معترضین توصیه کرد 
که با خود پالکارد حمل کنند و فریاد 

نزنند.
وی ادامه داد: » پوشیدن ماسک بسیار 
مهم است، اما فریاد زدن و شعار دادن 
با صدای بلند خطر گسترش ویروس 
را افزایــش می دهــد. بنابراین افراد 
می توانند وسایل دیگری را برای ابراز 
پیام خود انتخاب کنند، این می تواند 
حمل یک عالمت باشد و یا تولید صدا 
توسط یک وسیله دیگر. فقط در نظر 
داشته باشــید که فریاد زدن رفتاری 
است که باعث انتشار قطرات تنفسی 
شما در فضا می شود و بسیار خطرناک 

است.«
دکتر ترزا تَم در ادامه ســخنان خود 
اضافه کرد: » دیگــران را نیز در نظر 
داشــته باشــید. مردم برای اعتراض 
بیــرون آمده اند، برای حمایت از یک 
هدف مشترک بیرون هستند. بنابراین 
من فکر می کنم که مهربانی و احترام 
گذاردن به دیگر افراد شرکت کننده 
در تظاهرات با پوشــیدن یک ماسک 
و رعایت اقدامات صحیح بهداشــت 

عمومی یک اصل مهم است.«
دکتر بانی هنری در پایان سخنان خود 
اعالم کرد: » مــن اطمینان دارم که 
رعایت فاصله گیری فیزیکی تاثیری بر 
ارزش پیام معترضین نخواهد گذاشت. 
مهم نیست که چقدر از یکدیگر فاصله 
دارید و در کجا ایستاده اید، پیام شما 

همچنان شنیده خواهد شد.«
البته دکتر ترزا تَم روز دوشــنبه در 
یک رشته توییت، اعتراض آنالین را 
امن ترین شیوه اعتراض خوانده است..

باال��ن �باوری �گ ا�ت!

کارمان با �گ،  �� �� �                

                                    �د��ری ��ی دا��م

                                           و��ی ����ون �ی ز�د، �چار

                                                       � ��ت، � �باوری،

                                                                            خا�وش �ی ما��م!

�����ن دو�تان و آ�نایان �س��ت �ی �و��م.
با �ھا�� ��ف �قدان ر��ق ��مان، ���درضا �ود��ش را � ���ر �داکار، خا�واده دا�دارش، 

جای رضا � ا�د خا�ی �وا�د �ود.....
آرزو و ���د طا��ی

محبوبیت نخست وزیر بریتیش کلمبیا 
به باالترین میزان

 از زمان پیروزی انتخاباتی رسید
ایرونیا- بــا در نظر گرفتن جمعیت، 
بریتیش کلمبیــا بهترین عملکرد را 
در مقابله با همه گیری ویروس کرونا 
داشــت و حاال تازه ترین نظرسنجی 
نشــان می دهد از هــر ده بریتیش 
کلمبیایی ، هفت نفر عملکرد نخست 
وزیر جان هورگان را تایید می کنند. 
موسسه انگس رید این هفته دست به 
نظر ســنجی از کانادایی ها در مورد 
عملکرد سران دولتهای استانی کرد و 
براین اساس محبوبیت جان هورگان 

به 7۱ درصد رسیده .
این موفقیت در حالی نصیب هورگان 
و حزب ان دی پی شده که محبوبیت 
او در ماه فوریه امسال بخاطر بحران 
Wet’suwet’en به 4۶ درصد رسیده 
بود و شــمار زیادی از اهالی اســتان 
شیوه برخورد او با این بحران را نمی 

پسندیدند.
این باالترین میزان محبوبیت هورگان 
از زمــان به قدرت رســیدن دولتش 
محسوب می شــود . در نظرسنجی 
جداگانه ای در ماه آوریل مشخص شد 
۸۳ درصــد از اهالی بریتیش کلمبیا 
مدیریت بحران کووید۱۹ اســتان را 

تحت نظارت او تایید می کنند.

هورگان و فورد نخســت وزیر انتاریو 
در نظرسنجی جدید مورد از حمایت 
زیادی برخوردار شــدند هر چند که 
آمار مبتالیان و فوتی های کووید ۱۹ 

در دو استان کامال متفاوت است .
در حال حاضــر آمــار مبتالیان در 
بریتیش کلمبیا به کمتر از ده نفر در 
روز رسیده و تعداد فوتی ها هم کمتر 
از 5 نفر اســت در حالیکه آمار روزانه 
انتاریو باالی ۳۰۰ نفر و آمار فوتی ها 

تابحال 2۱۰۰ نفر بوده.
نکته عجیب این نظر سنجی محبوبیت 
مداوم فرانسوا لگو نخست وزیر کبک 
اســت که با وجود آمار باالی ابتال و 
مرگ در استان ، هنوز مورد تایید 77 

iroonia.ca . درصد اهالی است
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خا�واده �ی ���رم �ود��ش و ا�دی

��ذ�ت رضای �� را ���ما� �س��ت �ض ��وده
 و �ای بازما�دگان آرزوی ش��با�ی دارم.

�ا ��ز � ا�ن �م �رگ �یک �دا��د.
را��ن ���وری

آزاده �� و خا�واده ���رم ا�دی

� ا�ن ا�دوه �رگ  ���ما� با �ما ��دردم 
و �ای بازما�دگان  ��ر و ش��با�ی آرزو��دم.

�وزان �دان

 سخنرانی خامنه ای در سالگرد فوت خمینی

 ۱0 دروغ در 20 دقیقه 

ســخنرانی رهبر جمهوری اسالمی 
در ســالگرد فوت »روح اهلل خمینی«، 
با اعتراضات امریکا هم زمان شــد و او 
نتوانست شعف خود را از حوادث اخیر 
این کشور پنهان کند. این اعتراضات 
مورد توجــه دیگر مقامات جمهوری 

اسالمی نیز بوده اند.
اعتراضــات امریکا فرصتــی را برای 
مقامــات جمهوری اســالمی فراهم 
آورده اند تا این گونه جلوه دهند که در 
همه جا با اعتراضات برخورد می شود. 
آن ها اما در ظاهر از معترضان حمایت 

می کنند و به دولت امریکا حمله.
 این موضوع در چند روز گذشــته در 
شبکه های اجتماعی نیز مطرح شده 
و حتی اعتراض »فائزه هاشمی« را به 

دنبال داشته است.
بســیاری از کاربــران شــبکه های 
اجتماعی نوشته اند جمهوری اسالمی 
به روایت خود، 2۳۰ نفر و به گزارش 
خبرگزاری »رویترز«، هزار و 5۰۰ نفر 
از معترضان آبان ۱۳۹۸ را کشته  است 
و صالحیت اخالقی اظهار نظر در این 

باره را ندارد.

شــوروی دشــمن و روسیه متحد 
خامنه ای«  »علــی  آیت اهلل  نزدیک: 
در ســخنان خــود هم چنین پس از 
مدت هــا، از »شــوروی« بــه عنوان 
»دشمن« نام برده و گفته است: »یک 
بخش از جبهه دشمنان ایران، شوروی 
بود که با آن وضع فروپاشید و بخش 
دیگر آن امریکا اســت که امروز وضع 

آشفته آن را همه می بینند.«
موضع خامنــه ای درباره فروپاشــی 
شوروی، بسته به فضای سیاسی داخل 
ایران، متغیر بوده است. تابستان سال 
۱۳۶۸، »اکبر هاشمی رفسنجانی« به 
شوروی سفر کرد و پس از آن، شعار 
»مرگ بر شــوروی« از تریبون های 

جمهوری اسالمی حذف شد.

خامنه ای در دوره های مختلف درباره 
متناقضی  فروپاشی شوروی سخنان 
بیان کرده اســت. او در ســال های 
ابتدایی رهبری خود، دلیل فروپاشی 
شوروری را نبود آزادی در این کشور 
می دانســت اما پــس از دوم خرداد 
۱۳7۶، آن را نتیجــه اقدامات امریکا 

عنوان کرد.
رهبر جمهوری اســالمی در ســال 
۱۳7۹ گفتــه بــود امریــکا طرحی 
شبیه به طرح فروپاشــی شوروی را 
برای ایران در نظــر دارد اما »محمد 

خاتمی«، »گورباچف« نیست.
نیز  در دولت »محمود احمدی نژاد« 
روابط ایران و روسیه به قدری نزدیک 
شده بود که کسانی که در اعتراضات 
ســال ۱۳۸۸ علیه این کشور شعار 

می دادند، به زندان محکوم شدند.
با وجــود حمایت شــوروی از عراق 
در دوره جنگ بــا ایران، در تبلیغات 
رسمی جمهوری اسالمی بر حمایت 
امریکا از عراق تاکید می شــود و در 
حالی که شوروی یکی از کشورهایی 
بود که سالح های شیمیایی در اختیار 
عراق قرار می گذاشــت، در تبلیغات 
رسمی تنها از شرکت های آلمانی نام 

می برند.

اعتراضات امریــکا: رهبر جمهوری 
اســالمی هر چند در بخــش پایانی 
سخنان خود به اعتراضات اخیر امریکا 
پرداخــت اما این بخش، محور اصلی 

سخنان او بود.
خامنه ای گفــت: »زانو زدن پلیس بر 
روی گردن یک سیاه پوســت و فشار 
دادن آن تــا جان باختن شــخص و 
تماشــای این صحنــه از طرف چند 
پلیس دیگر، چیز جدیدی نیســت 
بلکه همان اخالق و طبیعت حکومت 
امریکا است که قبالً نیز با بسیاری از 
کشورهای دنیا مثل افغانستان، عراق، 

سوریه و قبل از آن در ویتنام، همین 
کارها را کرده اند.«

رهبــر جمهــوری اســالمی تالش 
کرده اســت موضوع اعتراضات ضد 
نژادپرســتی در امریــکا را با موضوع 
اقدامات این کشور در عرصه بین الملل 
و درگیری آن با دیگر کشــورها گره 
بزند. او اما پیش از این بارها از عبارت 
»وحشــی« برای امریکا و »نژادهای 
اروپایی« استفاده کرده است؛ عباراتی 

که معنای نژادپرستی دارند.
از سوی دیگر، خامنه ای سوریه را نیز 
در کنار افغانســتان و عراق قرار داده 
در حالی که  »بشــار اسد« متهم به 
جنایت در سوریه شناخته می شود که 

متحد جمهوری اسالمی است.

مردم را می کشــند و زبان شان هم 
دراز است: رهبــر جمهوری اسالمی 
گفته اســت: »مردم را می ُکشــند و 
با جنایت واضح و آشــکار، خودشان 
را نشــان می دهند و عذرخواهی هم 
نمی کنند. در عین حال، زبان شــان 

هم دراز است و می گویند حقوق بشر! 
آن مرد سیاهی که آن جا کشته شد، 
ظاهراً بشر نبود و حقوقی نداشت. این 

جوری است؟«
در حالــی که در جریان اعتراض های 
امریکا، دســت کم ۹ نفر در چندین 
ایالت این کشور کشــته شده اند، در 
جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸به روایت 
خود حکومت، 2۳۰ نفر در مدت چهار 

روز کشته شدند.
مصــداق بخشــی از این ســخنان 
خامنه ای، اقدامات جمهوری اسالمی 
در برابــر مخالفان اســت. او نه تنها 
همواره به معترضان در دوره رهبری 
انگ هایی چــون »مــزدور«، »نوکر 
بیگانــه«، »میکــروب« و »اراذل و 
اوبــاش« زده بلکــه از اعدام دســته 
جمعی زندانیان سیاســی در ســال 

۱۳۶7 نیز دفاع کرده است.
مامور پلیسی که با گذاشتن پای خود 
بر روی گــردن »جرج فلوید«، باعث 
کشته شدن این مرد سیاه پوست در 
امریکا شد، بازداشــت شده است اما 

معترضان امریکایی خواستار بازداشت 
تمام چهار مامور پلیسی شده اند که 
در کشته شــدن او دخیل بوده اند. با 
این حال، پس از گذشت هشت ماه از 
اعتراضات آبان ماه در ایران، هیچ یک 

از ماموران بازداشت نشده اند.

موضــع ایرانی ها: رهبــر جمهوری 
اسالمی در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: »امروز آن ایرانی هایی که 
در کشور یا خارج از کشور هستند و 
شغل شان حمایت و بزک کردن امریکا 
هست هم دیگر سر خود را نمی توانند 

بلند کنند.«
ایــن ســخنان خامنــه ای در حالی 
بیان شــده اند که ایرانیــان مخالف 
حکومت ایران مواضع متفاوتی درباره 
اعتراض های امریکا دارند و بخشــی 
از مخالفان نیز بــا معترضان هم دل 

بوده اند.

شرم ســاری مردم امریــکا: رهبر 
جمهوری اســالمی روز چهارشــنبه 
گفت: »من قبالً هم یک وقت گفتم، 
االن هــم می گویم، ملت احســاس 
خجلــت و ســرافکندگی می کند از 
حکومت هــای خــودش و واقعاً جا 
دارد که ملت امریکا از این حکومتی 
که امروز در امریکا هســت، احساس 

سرافکندگی کند.«
اشــاره خامنه ای به »دونالد ترامپ« 
اســت. او امــا در زمــان رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا، بر 
خالف روال معمول، سخنان ترامپ را 

حرف دل مردم امریکا خوانده بود.
رهبــر جمهوری اســالمی گفته بود 
ترامپ چون واضح تر ســخن گفت، 
مردم امریکا به او بیشتر توجه کردند.

او تاکیــد کرده بود: »طــرف مقابل 
او عوام گرایانه حــرف می زند.  گفت 
عوام گرایانه چرا. به این دلیل که مردم 
است.  درست  حرف هایش  می دیدند 
در واقعیات زندگی خودشــان آن را 

می دیدند.«

کرونــا در امریکا: رهبــر جمهوری 

اسالمی در بخش دیگری از سخنان 
خــود گفت بــه خاطــر »مدیریت 
ضعیف« درباره کرونا، به علت فســاد 
موجود در هیات حاکمه امریکا، تلفات 
و مبتالیان به بیماری در این کشــور 

چندین برابر کشورهای دیگر است.
هرچند آمار تعداد افراد جان باخته بر 
اثر کرونا نسبت به برخی کشورهای 
اروپایــی باالتر بوده اســت اما تعداد 
افراد جــان باخته در این کشــور و 
ایران قابل مقایســه نیست. چرا که 
کارشناسان معتقدند آمار اعالم شده 
درباره تعداد افراد جان باخته و مبتال 
در ایران بسیار کمتر از واقعیت است 
و در آمارهای وزارت بهداشت نه تنها 
خطای سیستمایتک بلکه عددسازی 

رخ داده است.
خامنه ای پیــش از این نیز چندین 
بار سخنان عجیب و غریبی را درباره 
کرونا بیان و از جمله در ســخنرانی 
نــوروزی خــود، دولت امریــکا را به 
ساخت ویروس کرونا متهم کرده بود.

رهبر جمهوری اســالمی گفته بود: 
»گفته شده که یک بخش ]ویروس 
کرونا[ برای ایــران بالخصوص تولید 
شده است. با استفاده از آشنایی های 
ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی 
به دست آورده اند، این بخش را برای 

ایران درست کرده اند.«

تحول در مطالبات اساســی مردم: 
خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبه، 
»تحول در مطالبات اساســی مردم« 
را یکی از اقدامــات آیت اهلل خمینی 
دانســت و گفت که پیش از مبارزه او 
علیه حکومت سابق، مطالبات مردم 
موضوعاتــی مانند آســفالت کردن 
یک کوچه بــوده اما آیت اهلل خمینی 
این مطالبــات را به موضوعاتی چون 
»اســتقالل« و »آزادی« تغییر داده 

است.
جدای این موضوع که شروع اعتراض 
آیــت اهلل خمینــی علیــه حکومت 
شــاه، موضوعات مطــرح در »الیحه 
انجمن های ایالتی و والیتی«، از جمله 
حق رای زنان بــوده، آن دوره، زمان 



۱۹19 Issue 1479 Friday June 5, 2020شماره ۱47۹ جمعه ۱6 خرداد ۱۳۹۹

بوده  ایدیولوژی هــای مختلف  رونق 
است.

اما اکنون پس از 4۰ سال از گذشت 
انقــالب ۱۳57، مطالبــات مردم به 
نیازهای اولیه زندگــی، از جمله آب 
کشیده شــده و نمونه آن اعتراضات 

مردم در اهواز است.

جمهوری  رهبر  جمعیت:  شدن  پیر 
اسالمی در ســخنان روز چهارشنبه 
خود بار دیگر از پیر شــدن جمعیت 
ابراز نگرانی کــرد. او پیش از این نیز 
خواستار آن شــده بود که جمعیت 

افزایش پیدا کند.
ســخنان او در حالی بیان  شدند که 
در سناریوهای پیش بینی شده مرکز 
آمار ایران،  اگر نرخ باروری 5/۱ فرزند 
به ازای هر زن باشــد، رشد جمعیت 
تا سال ۱425 هم چنان ادامه خواهد 
داشــت و جمعیت ایــران از مرز ۹5 
میلیون نفر خواهد گذشت که حدود 
۱۹ میلیون نفر از آن ها )کمتر از 2۰ 

درصد( ۶5 ساله یا بیشترند.
»محمد میرزایی«، اســتاد دانشگاه و 
رییس سابق »انجمن جمعیت شناسی 
ایــران« نیز پیش از ایــن گفته بود 
ساالنه یک میلیون و 2۰۰ کودک در 
ایران متولد می شود درحالی که آمار 
مــرگ و میر در ســال کمتر از 4۰۰ 
هزار نفر است و این نشان می دهد که 
جمعیت ایران رشــد صعودی دارد و 

دچار سال خوردگی نمی شود.

پیشــتازی ایران در حرکت علمی: 
یکی از دروغ هایی که رهبر جمهوری 
اســالمی در سخنان خود بارها تکرار 
کرده، پیشتاز بودن ایران در حرکت 
علمی اســت. او برای این ادعای خود 

هیچ آماری مطرح نمی کند.

ان موضوع پیش از این نیز مطرح شده 
اســت و در واقع، با استناد به مقاالت 
علمی منتشر شده بیان می شود. در 
حالی که بر اســاس یک بررسی، در 
میــان 5۰۰ مرکز علمی معتبر دنیا، 
نامــی از مراکز علمی ایران نیســت. 

هم چنین جایگاه ایــران در نوآوری 
علمی، در رتبه ۶۰ دنیا قرار دارد و در 
میان ۱۰۰ مرکز علمی معتبر پزشکی 

دنیا، هیچ مرکز ایرانی قرار ندارد.

 سابقه هزار ساله والیت فقیه: رهبر 
جمهوری اســالمی روز چهارشــنبه 
گفــت: »البته مســایل والیت فقیه 
هزار ســال بین فقها وجود داشت و 
مطرح می شد اما هرگز چون این امید 
وجود نداشت که والیت فقیه تحقق 
پیدا کند، هرگز به جزییات و مسایل 
آن پرداخته نمی شد. امام این را وارد 

مسایل اصلی فقهی کردند.«

او هم چنین گفــت که روش آیت اهلل 
خمینــی در وارد کــردن موضوعات 
دینی به سیاســت،  کامالً روشمند 
و قانونمند بوده اســت: »یعنی طبق 
همان -بــه تعبیر امام- فقه جواهری 
اســت؛ یعنی بدعتی در فقه نیست. 
یک استفاده صحیح از موازین متعارف 
فقهی است که در اختیار فقها است.«

در تبلیغــات جمهــوری اســالمی، 
دروغ های زیــادی درباره باور مراجع 
تقلید گذشته به والیت فقیه مطرح 
شده است در حالی که حتی مراجع 
تقلید شاخص معاصر نیز اعتقادی به 
والیت فقیه به شکل کنونی نداشته اند.

»محســن کدیور« در مطلبی درباره 
کتاب »عبدالکریــم حائری یزدی«، 
موسس حوزه علمیه قم نوشته است: 
»[آقای خمینی] برخالف رأی روشن 
استادش )عبدالکریم حائری یزدی( و 
برخالف نظر استوانه های فقه امامیه 
شیخ انصاری در مکاســب و آخوند 
خراسانی در حاشــیه بر مکاسب در 
انــکار والیت فقیه، بــه والیت فقیه 

متمایل شد.«
او نوشته اســت که آیت اهلل خمینی 
والیت مطلقه فقیه را از اســتاد فقه 
و أصول خود فــرا نگرفته بلکه آن را 
از استاد عرفان خود، »آقامحمدعلی 

شاه آبادی« وام گرفته است.

احسان مهرابی )ایران وایر(

کدام زودتر ُخرد می شوند: 
»دهان آنها که حرف از مذاکره با آمریکا می زنند« یا َکمر اقتصاد؟

کیهــان لنــدن- هفته نامــه  »خط 
حــزب اهلل« وابســته بــه دفتر علی 
خامنه ای در گزارشی با عنوان »اقتدار 
در حیاط خلوت آمریکا« می نویســد 
»به ماجــرای انتقال بنزین به ونزوئال 
صرفاً نباید از جنبه اقتصادی و منافع 
مادی نگاه کرد مهم تــر از این وجوه 
اســتراتژیک و راهبردی آن اســت. 
دوران جدیدی در حال شــکل گیری 

در منطقه و جهان است«.
در گزارش »خط حــزب اهلل« تاکید 
شده است که این دوران حتماُ با افول 
ابرقدرت بودن ظاهری آمریکا همراه 

خواهد بود.
از ســوی دیگر، مجتبی ذوالنوری از 
نمایندگان امنیتی مجلس شــورای 
اسالمی در مصاحبه با »رادیو اقتصاد« 
عنوان کرد »کسی نمی گوید آمریکا 
قدرتمند نیست ولی بحث این است 
که جمهوری اسالمی در بُعد دفاعی 
و نظامی سطحی از بازدارندگی ایجاد 
کرده که دشمنان نتوانند از قدرت شان 
علیه ایران اسالمی استفاده کنند در 
حقیقت فرمول ســود و هزینه را به 

ضرر آنها تغییر داده است«.
او گفت »اگــر دشــمنان بخواهند 
جســارت یا دســت از پا خطا کنند 
خسارتی که می بییند بیش از نفعی 

است که نصیب شان می شود«.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی سه شنبه ۱۳ خرداد 
طی ســخنانی در مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به اینکه »سال ۹۸ 
یکی از ســخت ترین سال های ما در 
طــول دوران انقالب بود« تاکید کرد 
به خاطر فشار حداکثری و تحریم های 
هوشــمندانه دسترســی جمهوری 
اســالمی به ذخایر ارزی قطع شــده 

است.
او همچنیــن تاکیــد کــرد »حتی 

کشــورهایی که با ما رابطه دوستی 
دارند نظیــر کره و عــراق به خاطر 
فشــار آمریکا به بانک های آنها اجازه 
دسترســی ما به منابع ارزی خود را 

نمی دهند«.
محمدباقــر نوبخت رئیس ســازمان 
برنامه بودجه نیز در ســخنانی گفت 
»درآمد صــادرات نفت و گاز از ۱۱۹ 
میلیارد دالر در آغاز دهه ۹۰ به ۹/۸ 
میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است.« 
وی هشدار داد در بودجه سال ۹۹ باید 
22 هزار میلیارد صرفه جویی صورت 
گیرد وگرنه دولت نمی تواند اعتبارات 
پیش بینی شده را تامین کند. او گفت 
کسری بودجه امسال را در یک جلسه 

غیرعلنی می گوید!
اگرچه در جمهوری اســالمی صدای 
جریانی که هرگونه مذاکره با آمریکا 
را مطلقاً رد می کند بلندتر از سایرین 
به گوش می رســد امــا زمزمه های 
مذاکره با آمریکا نیز همچنان شنیده 
می شود. گروهی معتقدند می شود با 
اقتدار و دســت پُر پای میز مذاکره با 
آمریکا نشست و اقداماتی نظیر حمله 
موشکی به پایگاه  عین االسد و ارسال 
محموله نفتی به ونزوئال نشانه های این 
اقتدار است. اما گروهی دیگر می گویند 
شرایط روز به روز وخیم تر می شود و 
تا وضع از این بدتر نشده نباید فرصت 

مذاکره را از دست داد.
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران 
و عضو مجلس خبرگان ۱4 خرداد در 
سخنانی در مقبره روح اهلل خمینی به 
مناسبت ســی و یکمین سال مرگ 
وی گفت »کســی که دم از مذاکره 
با آمریکا بزند ضد خط امام و والیت 
اســت« اما یک هفته قبل از آن فوأد 
ایزدی از تحلیلگران سیاسی نزدیک 
به سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
اظهاراتی کم سابقه »دم از مذاکره زد« 

و گفت اگر ایران اعتماد به نفس خود 
را حفظ کند و به دنبال توافقات برد- 
برد واقعی و نه خیالی باشد، می تواند 

موفقیت های جدی کسب کند.
پایگاه خبری- تحلیلی »کریســتین 
با  ســاینس مانیتور« در گزارشــی 
اشــاره به تحریم های آمریکا و کارزار 
فشــار حداکثری ایاالت متحده علیه 
جمهوری اسالمی و تالش های تهران 
برای مقابله با تحریم ها در همکاری با 
ونزوئال می نویسد: »به نظر می رسد که 
شرایط در ایران و ونزوئال برای خواسته 
آمریکا مبنی بر تغییر رژیم مهیاست«.

در این گزارش آمده است که خبرنگار 
نیویورکر در ســفر اخیرش به تهران 
می گوید جامعه  ایــران از چند دهه 
ســرکوب و تحریم خسته شده و در 
آرزوی تغییر رژیم  است. وی می افزاید، 
به نظر می رسد علی خامنه ای ضعیف 

شده و در حال عقب نشینی است.
ایــران برای پنهان  تالش های رژیم 
کردن شیوع ُکرونا به گسترش سریع 
و گســترده آن انجامید و جمهوری 
اســالمی برای اولین بــار از ابتدای 
انقالب تا کنون مجبور شد از صندوق 

بین المللی پول تقاضای وام کند.
در همین حال طبق ارزیابی یک گروه 
متشکل از مأموران پیشین سرویس 
امنیتی آمریکا با عنوان »کهنه کاران 
حرفه ای اطالعات« در ونزوئال، فشار 
تحریم ها و شــیوع ُکرونا باعث شده 
بسیاری از مردم این کشور در آرزوی 

تغییر رژیم باشند.
ارسال سوخت از ایران به یک کشور 
نفتخیز که به علت ورشکستگی حتی 
توانایی استفاده از منابع خود را ندارد 
نشــان دهنده تالش هــای دو رژیم 

منزوی و ناامید برای خودشان است.
کریستین ســاینس مانیتور در پایان 
نوشته این شرایط می تواند فرصتی نیز 

برای نشان دادن ُحسن نیت به شمار 
رود. اگر هدف تحریم ها فراهم کردن 
ایجاد شــرایطی برای مردم در جهت 
تغییر از درون باشد، قدرت تحریم ها 
در این است که بدانیم دقیقاً چه زمانی 
آنها را با ابزارهای نرم تر دیپلماســی 

عوض کنیم.
محمدرضا مرتضــوی دبیرکل خانه 
صنعت و معدن اخیراً در یک مصاحبه 
با اشاره به شدت فقر در ایران هشدار 
داده است »بغض گلوی کارگران فرو 
نمی  رود و منجر به انقالب می  شود«. 
اظهارات او درست برخالف ادعاهایی 
است که می گویند ارسال سوخت به 
ونزوئال اقتدار جمهوری اسالمی است!

گروهی از تحلیلگران می گویند شرایط 
در ایران از بعضی جهات شبیه واپسین 
ماه های دولت محمــود احمدی نژاد 
شــده که رژیم زیر فشارهای سخت 
بین المللی و تحریم ها قرار داشــت و 
در نهایت با مهندسی کردن انتخابات 
ســال ۱۳۹2 و روی کار آوردن دلت 
»تدبیروامیــد« با چراغ ســبز رهبر 
جمهوری اســالمی مذاکره با آمریکا 
که پیش از آن شروع شده بود، راه را 
برای »نرمش قهرمانانه« و توافق اتمی 

هموار کرد.
برایان هوک مســئول امور ایران در 
وزارت خارجــه آمریکا اخیراً بار دیگر 
تاکید کرد ایــاالت متحده عجله ای 
بــرای مذاکره با جمهوری اســالمی 
ندارد. او همچنیــن گفت، حکومت 
اسالمی باید میان مذاکره و فروپاشی 

اقتصادی یکی را انتخاب کند.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید 
آیــا واقعا »دهان کســانی که حرف 
از مذاکره با آمریــکا می زنند« ُخرد 
می شود یا کمر خود جمهوری اسالمی 
و همزمان اقتصاد کشور و مردمی که 

می گویند »آه در بساط ندارند«!

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
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فروردین: همه چیز به نظر خوب می رســد، اما شــما قبل از اینکه بتوانید 
امکاناتی که در اطرافتان هست را ببینید مجبور هستید با نقطه ضعفهایتان نیز 
روبرو شوید. این سخن بدین معنی نیست که شما فقط می توانید یک گزینه 
برای انتخاب کردن داشته باشید، اگر شما فکر می کنید که فرد موفقی هستید 

پس در واقع اینگونه هستید. 

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

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

خرداد : ممکن اســت رویاهای خیالی جهان درونیتان تا حدی که شــما 
دوست داشتید، تأثیری بر روی جهان واقع نداشته باشد. زمانی دچار مشکل 
می شوید که نتوانید ارتباط محکمی بین کارتان و رویاهایتان ایجاد کنید. به 
جای اینکه تالش کنید از جنبه های مختلف یک موضوع سر در بیاورید، تا 

جایی که می توانید صادقانه عمل کنید.

تیر: به مرحله ای رســیده اید که دلتــان می خواهد از زندگی فرار کنید اما 
خوشبختانه دوره ای را که سپری می کنید به مانند یک امتحان می باشد که 
برای رفتن به دوره بعدی صبر و اســتقامت بیشتری داشته باشید پس شجاع 
باشــید زیرا  روزگار همیشــه این چنین نخواهد ماند و مرحله جدیدی در 

زندگی شما پدیدار خواهد شد.

مرداد : شما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده های خوب خود و 
آنچه پیرامونتان می گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می بینید قادر نیستید 
با کار سخت و زیاد و روشهای تکنیکی به سادگی هر مشکلی را حل کنید 
به خودتان شک می کنید. خوب نیست که با تجزیه و تحلیل کردن عملکرد 

خود وقت را تلف کنید.

شهریور : شما فشار مسئولیت های زیــادی را روی شانه های خود احساس 
می کنید و بیش از این صالح نیست که آنها را به تعویق بیندازید پس بهتر 
اســت که زودتر دست بکار شــوید. الزم نیست که برای چگونگی انجام 
این کارها دلیل بیاورید. اکنون بسیار مهم است همزمان که کارایی خود را 

افزایش می دهید تفریح خود را نیز کاهش دهید.

مهر :  شــما فکر می کنید که مدام ســختی ها و مشکالت دنیا در هر روز و 
هر ســاعت تنها به سر شما می ریزد، بهتر است عاقالنه و منطقی به زندگی 
تــان بنگرید نه این که مدام با احساســات تان تصمیــم بگیرید زیرا علت 
تمام مشــکالت تان همین موضوع اســت که شــما احســاس را در تمام 

تصمیم گیری های مهم تان جایگزین عقل تان کرده اید.

آبان : شــما بهتر از همه اطرافیان تان می توانیــد درباره آینده فکر کنید و 
تصمیم بگیرید. این موضوع مثل این است که تمام موانع موجود کنار رفته اند 
و فضای بیشتری به شما می دهند تا ذهن خود را بسط دهید. مراقب باشید به 
خاطر اینکه این کار بیشتر از آنکه فکر می کنید شما را درگیر خواهد کرد 

بنابراین اجازه ندهید شک و تردید در افکارتان رخنه کند.

آذر : شــما احساس می کنید اگر روی یک سیم فشار قوی گردش کنید، 
گر چه شما ممکن است وسوسه شوید که این جریانات پی در پی را کنترل 
کنید، اما باید برای این کار وقت خود را هدر دهید. زمانیکه شــما واکنش 
خود را نســبت به تغییرات پایدار می بینید، به راحتی می توانید بر آنها سوار 

شوید و کنترل آن را دست داشته باشید. 

دی : شــما هم اکنون با دیدگاهی بی طرفانه راجع به دوســتی هایتان فکر 
می کنید و بنابراین به راحتی می توانید با نگاهی متفاوت به همه چیز بنگرید. 
نباید اجازه دهید که این ناراحتی شما را به شک و بدبینی بکشاند. حاال شما 
قادر هستید فراتر از مسائل عینی و طبیعی که بهتان دیدگاه جدیدی داده قدم 

بردارید. هیچ تصمیم ناگهانی ای نگیرید.

بهمن : فکر می کنید به آخر خط رسیده اید. شما فکر می کنید که به اندازه 
کافی صبر کرده اید. کامالً واضح و مبرهن است که شما می دانید برای اینکه 
زندگیتان به تعادل قبلی خود برگردد چه کارهایی الزم است انجام دهید، اما 
دیگران راه پیشرفتتان را سد کرده اند. حتی اگر می خواهید بیشتر به خودتان 

سختی بدهید، عاقالنه ترین راه این است که چند روز دیگر هم صبر کنید.

اسفند :  شــما به طور طبیعی از پرداختن به مسائل جزئی دوری می کنید، 
بنابراین راحت تر می توانید دیدگاه های عمومی تر را درک کنید. با وجود 
این اکنون به سختی می توانید بین مفاهیم و حقایق جنبی توازن ایجاد کنید. 
انتظار نداشــته باشید که زود به این تعادل برسید؛ فط باید ذهن بازی داشته 

باشید و دیدگاهی را که مهم تر است را ترجیح دهید.
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بســـتر رودخانه، دور زورخانه پارک شهدا، 
توی خانه هـــای نیمه ویران بـــا حفره های 
باقیمانده از دستگاه های کشف گنج، کوچه 
ماست بندی، حیدری، هادی آباد، چوبیندر 
و... را بـــرای یافتن پاتوق های مصرف مواد 
قزوین و رو به رو شدن با آنهایی که آخرین 
راه را بـــرای دور زدن مشـــکالت انتخـــاب 
کرده اند می گردم. اینجا هنوز می شـــود در 
شهر و نه در حاشیه ها، بوی دود و رد خون 
تزریق را پیدا کرد؛ پاتوق هایی فرش شـــده 
از وســـایل مراقبتی و سرنگ در کوچه پس 
کوچه های شهر قزوین. معتادهای ترسیده 
که از گوشـــه دیواری ســـرک می کشند و در 
چشم بهم زدنی غیب می شوند، داستان 
عجیب فقر و بیکاری در این شهر است که 

تبدیل به هیوالی الغر اعتیاد شده است.
زن جـــوان و رنـــگ پریده با چشـــمانی 
که در حدقه چشـــمانش جا نمی شود الی 
شمشادها کنار کانال رودخانه ای که از وسط 
»نواب« می گـــذرد برای خـــودش پاتوقی 
ساخته. سگ بزرگی اطراف خانه  پارچه ای 
او نگهبانی می دهد. زن وســـط پارچه های 
تکه پاره نشسته و اطرافش پر از خنزر پنزر 
است. معروف اســـت به کماندو و همه او 
را در این منطقه می شناسند. یاسر که ما را 
پیش او بـــرده، تعریف می کند که روزگاری 
ورزشکار رزمی بوده و از بد روزگار به اعتیاد 
کشـــیده شـــده و حاال هر کس نگاه چپ به 
او بکنـــد، با چوبدســـتی دمـــار از روزگارش 

درمی آورد.

می پرســـم اینجا چـــکار می کند؟ لحن 
مؤدبانـــه ای به خـــود می گیـــرد و می گوید: 
»گاهی وقت ها می آیم اینجا می نشـــینم 
وقت می گذرانم.« از او می پرســـم شغلی 
نداری؟ جواب می دهد: »نه شغلی ندارم، 
کاری بلد نیستم. غذا را هم خدا می رساند.« 
از پشت سر صدای دورگه ای نظرم را جلب 
می کند. پســـری با روسری و ریش تراشیده 
ســـر می رســـد، ســـالم و علیکی می کند و 
دستی به سر سگ می کشد و می رود. جوان 
دیگری نیش ترمز می زند، شیشه اتومبیل 
مدل باالیش را پایین می کشد و نگاهی به 

زن می کند و ما را ندیده می گیرد و می رود.
بلوار را به ســـمت باال می رویـــم. دور و 
اطراف خیابان پر از ضایعاتی اســـت. یاسر 
کـــه یکـــی از بچه های مرکز کنترل آســـیب 
قزوین اســـت می گوید: »اینجا چند ســـال 
پیش اوضاع خیلی بدتـــر از امروز بود. یک 
بار ارتـــش می ریزد و همه را جمع می کند. 
اما من شـــنیده ام بعضی از مواد فروش ها 
در قالب همیـــن خرید و فروش ضایعات 
هنـــوز کار می کنند. همین پســـری که ترمز 
زد، دیدی؟ اینجا این شـــکلی است؛ همه 

حواسشان به همه چیز هست.«
در راه یاسر برایم از خانواده سه نفره ای 
می گوید که پدر و پسر و دختر، هر سه معتاد 
هســـتند و دختر خانواده خـــرج اعتیاد دو 
عضو دیگر خانواده را می دهد و خانه شان 

پاتوق مصرف کننده هاست.
کمی جلوتر به ســـه راه کارگر می رسیم. 
داخـــل کوچه »نیمـــا« یا همان »ماســـت 
بندی« می شویم تا یکی از پاتوق های روباز 
مصرف کنندگان مواد را ببینیم. یاسر ماشین 

را پای دیواری آجری پارک می کند، می پرد 
روی صنـــدوق عقب ماشـــین و از دیوار باال 
می رود. روی پشـــت بام مشـــرف به دیوار، 
آلونکی ساخته شده و کســـی در آن زندگی 
می کند که حاال نیست. داخل کوچه، مادرها 
جلـــوی در خانه ها نشســـته اند و بچه های 
کوچـــک درحـــال بـــازی هســـتند. پـــا روی 
صندوق عقب ماشین می گذارم و از دیوار 
باال می روم تا ببینم آن پشت چه خبر است. 
پشت دیوار ارتفاع کم است. در واقع کف را 
باال آورده اند تا البد عبور و مرور راحت باشد. 
اما بهتر است با کفش های آهنین وارد این 
فضا شد چون همه جا پر است از سرنگ  و 
وســـایل مراقبتی مصرف شده و یاسر دائم 
تأکید می کند مراقب باشم که مبادا سرنگی 

کفی کفش را سوراخ نکند.
گوشه دیوار چند پارچه کثیف روی زمین 
پهن شده و معلوم است جای دراز کشیدن 
و مصرف اســـت. عجیب اینکه هرکســـی 
که از کوچه رد می شـــود، مـــارا می بیند اما 
کنجکاوی شـــان را برنمی انگیزیم تا اینکه 
در انتهای کوچه سر و کله چند مرد تکیده 
پیدا می شود و طوری که محسوس نباشد، 
مـــا را زیر نظر می گیرند و پچ پچه می کنند. 
امـــا تا ســـر می چرخانم غیب می شـــوند. 
یاسر می گوید: »یک بار 225 سرنگ اینجا 
گذاشـــتیم که ظرف یک ساعت همه اش 
مصرف شـــد.« کار او و تیم کنترل آســـیب 
شهر قزوین گذاشتن سرنگ تمیز و کاندوم 
برای جلوگیری از شیوع بیماری هایی مثل 

هپاتیت و ایدز و جمع آوری آنهاست.
ورودی »هـــادی آبـــاد« پـــر از نیســـان  
مشـــغول  پلیـــس  و  میوه فروش هاســـت 

متفرق کردن آدم هایی که دور یک نیسان 
مشـــغول بحث کـــردن باهم هســـتند. دو 
طـــرف خیابان پـــر از خانه خرابـــه  و نخاله 
ســـاختمان های نیمه کاره است. انگار این 
گوشـــه از شـــهر را بمباران کرده اند. درواقع 
خانه های خرابه، باقیمانده چند سال پیش 
است که پلیس به محله آمد و پاتوق های 
مواد را تخریب کرد. یاسر تعریف می کند: 
»با همه این مبارزه های پلیس، همین چند 
وقت پیش در این محل باند مواد مخدری 

را گرفتند که 20 تا ماشین داشتند!«
از هرکوچه که می گذریم او از خانه هایی 
کـــه در آن کوچـــه محـــل مصـــرف اســـت 
می گوید و آدم های عجیب و غریبی که در 
این محل زندگی می کنند: »یک زن و شوهر 
اینجا زندگی می کنند که کارشان بچه به دنیا 
آوردن و فروختن بچه اســـت.« همین طور 
کـــه دارد از آنها حرف می زند همان مرد را 
جلو یک کوچه می بینیم که ایســـتاده و به 
آســـفالت خیره شده. یاسر باالی یک میوه 
فروشـــی را نشـــان می دهد که با پرده های 
ضخیم پوشانده شده و پاتوق مصرف مواد 
اســـت. او تعریف می کند که در این محل 
جایی را کشـــف کرده که یکبار 340 سرنگ 
در آن جمع کرده و سری بعد که رفت 206 

تای دیگر را.
داخل مغازه خواربار فروشی می شوم 
و از مـــرد پشـــت پیشـــخوان در مورد محل 
می پرســـم. می گوید: »بـــاور کنید آدم های 
شـــریفی هم اینجا زندگی می کننـــد. قرار 
نیســـت همه یک شـــکل باشـــند. اگر یک 
عده یک کارهایی می کنند، معنی اش این 
نیســـت که همه محل اینکاره هستند. من 

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

   افقي:
1 - در شیشه نوشابه- قابل حصول- یدك کشیدن وسیله نقلیه

2-دیوار جداکننده- گذرگاه عابر
3-نشانه فعل استمراري- ستاره شناس- آشپزي کردن- بنابراین

4-ژتون- سروده ها- شهر تاریخي و زیباي ترکیه
5-رمق آخر- داراي حرارت- روزگار و زمان دار- برکت سفره

6- مرداب شمالي- کمك- اصل اول در زندگي مشترك
7- مسخرگي، مزاح- در مقام تحسین و شادي مي کشند- مجوز ورود به تماشاخانه 

8-زمام اختیار در دست گرفتن- واحد پول بحرین- مزاح
9-آژانس فضایي امریکا- طویله- شهر آبشارهاي روان

10-استاني در ترکیه- واحد مقاومت برق- اساس
11- قسمتي از پا- دلداري، همدردي- تالش- زیرپا مانده

12-جدا- بوکسور- دست گره کرده
13-قلیل- خجستگي- HIV ویروس این بیماري است- آب زیر کاه

14-دانشمند کیمیاگر- میله اي براي ورزش و نرمش
15-مخفف اکنون- کمي و کاستي- میوه پرورده در سرکه

 عمودي:
خاکـــي-  پشـــته  و  1-تـــل 

غیرمسطح- چاشني  آش رشته
باهوش-  بـــزرگ  2-میمون 

گلي زیبا
3-ریزه کردن نان در آبگوشت- 
کشـــوري در اقیانوســـیه- ترك 

خفیف استخوان
ــــوف  ــلوار- فیلس ــ 4-مکمل ش

آلماني- نظر- شریعت، کیش
5-دریا- شش- حفظ ارزش هاي 

پیشین- باال رفتن آب دریا
هندوان-  کتـــاب  6-فحش- 

شهر دروازه ارگ
ســـرخناي-  7-اندازه گیري- 
درخـــت جنگلـــي- بهانه جو 

مي زند
8-بنـــاي تاریخـــي و دیدني 

کنگاور
9-سبکي در موسیقي- از مواد 
پخت کیك- چین پیشاني- 

خوشگل
10-ســـلطه- امر بـــه رفتن- 
آن  روي  را  گداختـــه  آهـــن 

مي کوبند
مهم ترین  حیـــات-  11-مایه 
زیرســـاخت گردشگري- یك 

چهارم- طال
12-شریر- قبض رسید- یك 

دوم هر چیز- مرادف فراوان
13-کوچك- علم تشـــریح- 

بدکار
14-خانمـــان- فیلمي از رضا 

مقصودي )روي پرده سینما(
15-ننر- وکیل- پیشوند یك 

دهم

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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 مزرعه سرنگ ها را  با خون
آبیاری می کنیم

گشتی در پاتوق های جرم خیز قزوین

   افقي:
1 - بســـتني یخي که چوب نداشته باشـــد- ناشناس- سعي و 

جست وجو
2-تیم فوتبال ایتالیایي- بازیگر خانم سریال آنام که اخیراً پخش شد

3-پخش کردن- سازمان پیمان مرکزي- شاعر مسافر- ورقه اعتبار خرید
4-پاره و قطعه- طول- سروسامان

5-صد متر مربع- مغازه کوچولو- توگوشي- طرز
6-گله کردن- سواران- روشن ساختن

7-معجزه- سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد- گذرنامه
8-مایه دردسر- شأن- عضو خودرو

9-بهترین فوتبالیست جهان در سال 2007 میالدي- یار عذرا- بعد اول!
10-بازیچه رایانه اي- گیاه باتالقي- انگل

11-ذات- چیزها- برابر با- غذاي آبکي
12-قدم- پیامبر بني اسرائیل- ضربه اي در بوکس
13-از اجزاي ویدئو- بخشش- بازپسین- بردباري

14-درك مطلبي- مازوت
از  اســـتفاده  هزینـــه  15-بي بـــاك- 

خدمات یك مؤسسه- حرف یوناني

 عمودي:
1-هذیان- غذاي محلي اردبیل- 

آگاه باش
2-متناسب و زیبا- بي بضاعت

3-سند- خشك ترین مکان روي 
زمین- مرطوب

4-لقـــب ســـالطین پیشـــدادي- 
گوسفند قرباني- شـــهر آتشکده 

کاریان- همدم
5-گرداگرد لب- شـــانه- شرکت 
اتومبیل سازي کره جنوبي- خمره 

بزرگ
6-صفت مار- شکلك- پولي در 

عروسي ها
7-سرپرست اصطبل- ظاهرنمایي- 

چرم نرم- قبیله حاتم
8-دریانورد بي رحم پرتغالي

9-برگ برنـــده- زینت- درخت 
هندي- آبگوشت ساده

10-شرکت تولیدکننده انواع تریلر 
و بونکر- گمان- قوم و قبیله

11-مخفف ماه- غـــول برف ها- 
مکان ســـرد کره زمین- همســـر 

اسکارلت
12-ماده چاي- پیـــش- از علوم 

دیني- ویتامین گوجه فرنگي
از  یکـــي  شـــده-  13-مچالـــه 
دوران  آهنگســـازان  مشهورترین 

باروك- رسیدن
14-کشور تیرانا- تابلویي از ویلیام 

ترنر
15-با چین آید- روشنایي خفیف 
آسمان قبل از برآمدن آفتاب- از 

بند رسته

محمد معصومیان
روزنامه نگار
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خـــودم قدیمی ترین کاســـب این محلم. 
خیلـــی چیزهـــا دیده ام کـــه گفتن نـــدارد. 
جاهـــای دیگـــر همیـــن کارهـــا را می کنند 
ولی چون باکالس هســـتند، کسی کاری به 
کارشان ندارد و از آنها حرفی نمی زنند. بعد 
از اینکه پلیس به اینجا آمد و پاکسازی کرد، 

همه رفتند سمت چوبیندر«
از هادی آباد به حیدری می رویم. آنجا 
هم وضعیت دســـت کمی از هـــادی آباد 
نـــدارد. خانه هـــای کوچک و آجـــری که با 
ســـیمانی زمخت تزئین شده. »چوبیندر« 
اما شبیه هیچ کدام از محالت دیگر نیست. 
5 کیلومتری خارج از شـــهر قزوین است و 
تقریباً 8 هزار نفر جمعیت دارد. این محله 

با اینکه فاصله ای با شـــهر نـــدارد، آدم ها و 
خانه های شـــان تفاوتی چشـــمگیر با شهر 
قزوین دارد. کافی است چند دقیقه بچرخید 
تا موتوری هایی که محل را به تسخیر خود 
درآورده اند منوی پیشنهادی خود را به شما 
عرضه کنند. اینجا در چند صد متری زندان 
مرکزی قزوین، حیاط خلوتی برای فروش 
و مصـــرف هر نـــوع موادی اســـت. انتهای 
هر خیابان که به 10 متری معروف اســـت 
دیواری سیمانی کشیده شده و پشت دیوار 
ریل راه آهن اســـت. مردان و زنان و بچه ها،  
دم در کوچـــه قدم می زنند و اگر ندانید چه 
خبر است، با خود می گویید عجب صلح 
و صفایی در محل حاکم است و چه خوب 

که همـــه محل را خانه خـــود می دانند. در 
بیشتر خانه ها باز اســـت و از در هر خانه که 
بگذرید با پاتوقی جدید رو به رو می شوید. 
در »چوبین در« حتی پیاده شدن از ماشین 
هم کار ترسناکی است. انتهای محل جوی 
آبی روان است و چند نفر در فاصله کوتاهی 
از جوی و دیوار حایل، تمام محل را زیر نظر 

دارند.
محسن یکی از قدیمی های محل است. 
خودش سال ها مصرف کننده بوده و حاال 
ترک کرده. محســـن خوش برخورد است 
و با لهجه شیرین قزوینی می گوید: »فیلم 
تاراج یادت میاد که جمشید آریا بازیگرش 
بود؟ آخـــر فیلم می فهمی یکســـری آدم 

سر و کله چند ماشین نیروی انتظامی پیدا می شود و یکباره موجی از آدم ها به انتهای محل 
که ما ایستاده ایم، می دوند و از در و دیوار باال می روند. بعضی ها خودشان را داخل جوی آب 

پنهان می کنند. اتومبیل که دور می شود، همه شاد و خندان برمی گردند سر کارشان. اینجا 
جمالت "چی می خوای؟" و "چی می زنی؟" باالترین میزان استفاده را دارد
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گردن کلفت از خالفکارها حمایت می کنند. 
نقل اینجا هم همین است. بگذار راحتت 
کنم؛ آقایان داخل شهر را پاکسازی کردند و 
همه را فرستادند اینجا چون خودشان آنجا 

زندگی می کنند و باید راحت باشند.«
 سر و کله چند ماشین نیروی انتظامی 
پیدا می شـــود و یکباره موجـــی از آدم ها به 
انتهای محل که ما ایســـتاده ایم، می دوند 
و از در و دیـــوار بـــاال می رونـــد. بعضی هـــا 
خودشان را داخل جوی آب پنهان می کنند. 
به محســـن می گویم این جدول ها که توی 
جـــوی و بیـــن کوچه هـــا گذاشـــته اند برای 
سخت کردن فرار است؟ می گوید: »بله آقا! 
جدول گذاشته اند که مثالً اگر دنبال موتوری 
افتادند، نتواند در برود ولی زن و بچه مردم 
را اســـیر کرده انـــد. یـــک دفعـــه زن حامله 

داشت رد می شد افتاد داخل جوی.«
اتومبیل نیـــروی انتظامی داخل کوچه 
دیگری مـــی رود و بعد از چند دقیقه همه 
شـــاد و خندان برمی گردند ســـر کارشـــان. 
اینجا جمالت »چی می خـــوای؟« و »چی 

می زنی؟« باالترین میزان استفاده را دارد.
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ماراتن کنکور ســـرانجام به پایان رســـید 
و ایـــن روزهـــا بســـیاری از خانواده هـــا و 
داوطلبـــان منتظـــر نتایـــج ایـــن آزمون 
بـــزرگ و سرنوشت ســـاز هســـتند. ایـــن 
بـــار نیز کنکـــور صحنه حضور بســـیاری 
از کســـانی بود کـــه آینده خـــود را در گرو 
قبولی در این آزمـــون می دانند. حضور 
کم ســـن ترین داوطلب یکی از تصاویر 
مانـــدگار کنکور ســـال 97 بـــود و نرگس 
مدنـــی دختـــر 15 ســـاله اصفهانـــی که 
چهار ســـال تحصیلـــی اش را به صورت 
جهشـــی خوانده بـــود در کنکـــور علوم 
کنکـــور  او  کرد.البتـــه  شـــرکت  تجربـــی 
را آزمـــون بـــزرگ زندگـــی نمی دانـــد و 
معتقد اســـت کنکور یـــک مرحله مهم 
از زندگی اســـت که با تالش و کوشـــش 
می تـــوان از آن بـــا موفقیت عبـــور کرد. 
البته او از نحوه پاســـخگویی به سؤاالت 
رضایت نـــدارد و می گوید که با توجه به 
فرصتی که دارد برای کنکور سال آینده 
با قدرت بیشـــتری شـــرکت خواهد کرد. 
او در گفت و گـــو با خبرنـــگار گروه زندگی 
از جهشـــی خوانـــدن و روزهـــای منتهی 
به کنکـــور و اســـترس های کالس کنکور 
گفت. او بـــا بیان اینکه 14 ســـال و 9 ماه 

سحر اسدی
خبرنگار

روستایی در دل منطقه کوهستانی آذربایجان شرقی. جایی در اطراف شهر میانه. سراغ پدر 
و مادر فداکار روستا را از هر کسی بگیری همه با دست خانه آنها را نشان می دهند. خانه ای که 
می توان عشق را در میان خشت و آجر دیوارهای آن حس کرد. پدر این روزها به خاطر بیماری 
چشم در بیمارستان بستری است تا چشم هایش را جراحی کند و مادر نیز مثل همیشه کنار 
بستر دخترش به چشم های مهربان او خیره می شود. سرگذشت زندگی خانواده محمدی 
را همه اهالی روســـتا می دانند. پدر و مادری که 31 سال قبل نوزاد ســـر راهی را فرزند خوانده 
خود کردند و با وجود زخم زبان های بسیار و حرف های اطرافیان حاضر نشدند از او دل بکنند. 
تماشای عکس زیبای کودکی خاطره برای مهین و علی آنها را به روزهای پرخاطره می برد. 
روزهایی که فهمیدند نوزادی که به فرزند خواندگی قبول کردند معلول و عقب مانده ذهنی 
اســـت اما آتش عشـــق میان آنها چیزی نبود که با حرف ها و کینه ها خاموش شود. خاطره 
سال هاست که روی یک تخت و بدون آنکه قادر به تکلم باشد زندگی می کند اما همه عشق 
و مهربانی اش را با چشـــمانش به پدر و مادر نشـــان می دهد. پدر و مادری که هیچ گاه ســـایه 

پرمهرشان را از او دریغ نکردند.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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زندگی با »خاطره« زیباست

کم سن ترین داوطلب کنکور سال 97 در گفت وگو با »ایران«:

ë نوزادی در امامزاده
11 ســـال از ازدواجمـــان می گذشـــت اما 
هنوز بچه دار نشـــده بودیم. هر روز یکی 
از اهالی یا اقوام توصیه دارویی یا آدرس 
دکتر به ما می داد اما انگار تقدیر قرار بود 
برای ما به گونـــه دیگری رقم بخورد. زن 
حرف هایـــش را با این جمالت آغاز کرد. 
با زبـــان شـــیرین آذری از روزهایی گفت 
که صدای یک نوزاد مو طالیی برای آنها 
خاطره ساز شد. مهین محمدی 59 بهار 
را پشت سرگذاشته اســـت اما گذر سریع 
ایام را در قد کشیدن و چشم های مهربان 
خاطره دیده است. از روزهای کودکی اش 
و اینکـــه در 15 ســـالگی لبـــاس ســـفید 
عروسی به تن کرد برای ما گفت. ما شش 
خواهر و بـــرادر بودیم و مـــن فرزند آخر 
خانـــواده بودم. پدرم یـــک مغازه پارچه 
فروشـــی در روســـتا داشـــت و به سختی 

خرج زندگی مان را تأمین می کرد. 
تا کالس پنجم درس خواندم و بعد 
از آن در خانه کمـــک مادرم بودم. وقتی 
پا به ســـن 15 سالگی گذاشـــتم با لباس 
ســـفید به خانه بخـــت رفتم. همســـرم 
پسر همسایه بود و آنها را می شناختیم. 
علی بّنـــا بود و گاهی اوقـــات چند روز به  
خانه نمی آمـــد. زندگی مان در یک خانه 
کاهگلی آغاز شـــد و چشـــم به روزهایی 
دوختـــه بودیم که صـــدای خنده بچه ها 
فضای خانه را پر کند. سرانجام با انجام 
آزمایش های مختلف متوجه شدیم که 
شوهرم نمی تواند بچه دار شود. با وجود 
این ناامید نبودیم و به خدا توکل کردیم. 
از 20 سالگی ســـراغ دارو و درمان رفتیم 
و بارها به پزشـــکانی کـــه در میانه و تبریز 
و تهران معرفـــی می کردند می رفتیم تا 

شاید پزشکان بتوانند معجزه ای کنند. 
مـــن و همســـرم یکدیگـــر را خیلـــی 
چیـــزی  هیـــچ  امـــا  داشـــتیم  دوســـت 
نمی توانست جای خالی بچه را برای ما 
پر کند. کار ما شـــده بود دکتر رفتن و نذر 
و نیاز. وارد 26 ســـالگی شـــده بـــودم و به 
توصیه یکی از بســـتگان با همســـرم نزد 
یک پزشک متخصص به تهران آمدیم. 
دکتر بعـــد از آزمایش و مشـــاوره داروی 
خارجی تجویز کرد و از همسرم خواست 
تا این دارو را مصـــرف کند. از آنجایی که 
ایـــن دارو گـــران بود مجبـــور بودیم آن را 

از طریـــق یکی از بســـتگان دور که راننده 
ترانزیت بود و هر سال به آلمان می رفت 

تهیه کنیم.
مهین از روزهایی گفت که حرف های 
دیگران خســـته اش می کرد امـــا خم به 
ابـــرو نمـــی آورد. گاهـــی اطرافیـــان به او 
توصیه می کردند از همسرش جدا شود 
و خـــودش را پاســـوز او نکنـــد امـــا دلش 
روشـــن بود که خدا آنهـــا را تنها نخواهد 
گذاشت. »اواخر سال 65 بود که همسرم 
از داروهایی که از آلمان برای ما فرستاده 
می شـــد اســـتفاده می کرد و هر سه هفته 
یک بار نیز نزد پزشک معالج می رفتیم. 
نـــوروز ســـال 66 را هیـــچ گاه فرامـــوش 
نمی کنـــم. هـــر وقت دلمـــان می گرفت 
همراه همســـرم به امامزاده اســـماعیل 
میانـــه می رفتیم. بارهـــا در این امامزاده 
نـــذر و نیـــاز کـــردم و اشـــک ریختـــم. 16 
فروردیـــن بود و هنوز هـــم مردم در حال 
وهوای ایام نـــوروز بودند. در حیاط خانه 
مشغول شســـتن لباس بودم که ناگهان 
همسرم در حالی که نوزادی را در آغوش 
گرفته بود وارد حیاط شـــد. با تعجب به 
او خیره شـــدم و گفتم این بچه چه کسی 
اســـت و دســـت تو چه می کند؟ در حالی 
که چشمانش برق می زد گفت این نوزاد 
را در امامـــزاده کنار دستشـــویی رها کرده 
بودند. بـــاور حرف هایش برایم ســـخت 
بود. برگه کاغذی را به من نشـــان داد که 
روی آن نوشـــته بود مادر این نوزاد ســـه 
روزه از دنیا رفته است و هر کسی می تواند 
او را بزرگ کنـــد. وقتی نوزاد را در آغوش 
گرفتم دلم لرزید. چشمان آرام و نافذی 
داشـــت. وقتی متوجه شـــدیم که دختر 

است از خوشحالی نماز شکر خواندیم.
مهیـــن از نامـــی کـــه بـــرای دخترش 
انتخاب کرد و لحظات سختی که متوجه 
معلولیت جسمی و ذهنی او شد اینگونه 
یاد کرد: 12 بهمن سال 65 دشمن بعثی 
بـــا حملـــه هوایی بـــه میانه دو مدرســـه 
دخترانه را بمباران کرد و 33 دانش آموز 
در ایـــن حملـــه کشـــته شـــدند. یکـــی از 
دختـــران دانش آمـــوزی که زنـــده مانده 
بود فلور نام داشـــت. فلـــور دختر زیبایی 
بـــود که من عالقـــه زیادی به  او داشـــتم. 
از همســـرم خواســـتم تـــا فلـــور را بـــرای 
دخترمان انتخاب کنیـــم اما ثبت احوال 

این نام را نپذیرفـــت. این بار نام خاطره 
را انتخاب کردیم زیرا وجود او سرنوشت 
من و همسرم را با خاطرات خوبی به هم 
گره زد. برخی  اطرافیان وقتی از موضوع 
باخبر شدند با ناراحتی از ما می خواستند 
تـــا خاطـــره را بـــه بهزیســـتی داده و دارو 
و درمـــان را ادامـــه بدهیـــم اما مـــا قبول 
نکردیـــم و گفتیم خاطره را خـــدا داده و 
این قسمت و سرنوشـــت ما است. نوزاد 
خـــوش خوراکی بود و هر مـــاه 12 قوطی 
شیرخشک مصرف می کرد. بسیار توپول 
و دوست داشتنی شـــده بود و عکسی که 
آن سال ها از او گرفتیم را روی دیوار خانه 

قرار داده ایم.
ë امتحان بزرگ

خاطره با نوزادان دیگر تفاوت زیادی 
داشـــت. گریه نمی کرد و نمی توانســـت 
پاهایـــش را محکم روی زمیـــن بگذارد. 
وقتی شش ماهه بود واقعیت تلخی برای 
مهین و علی فاش شـــد. خاطره معلول 
ذهنی و جســـمی بود و نمی توانست راه 
برود و حرف بزند. مهیـــن از آن روزهای 
تلـــخ  اینگونه یاد کرد: برخـــالف نوزادان 
دیگر خاطره به هیچ عنوان گریه نمی کرد 
ودســـتانش را باال نمی آورد. نگران شده 
بودم و با همسرم او را نزد پزشک کودکان 

در میانه بردیم.
 دکتـــر به تصور اینکه مـــا خاطره را از 
بهزیستی به فرزندخواندگی پذیرفته ایم 
واقعیت تلخـــی را به ما گفـــت. خاطره 
معلول ذهنی بود و پزشک از ما خواست 
تا او را به بهزیستی تحویل بدهیم و نوزاد 
دیگری را به فرزند خواندگی قبول کنیم. 
او می گفت شما نمی توانید از یک کودک 
معلول ذهنی و جسمی نگهداری کنید. 
محبـــت خاطره بـــه دلم نشســـته بود و 
نمی توانســـتم او را به بهزیســـتی بدهم. 
او  واقعـــی  مـــادر  می کـــردم  احســـاس 
هســـتم و رها کردنش برایم غیرممکن 
بود. به همســـرم گفتم با تـــوکل به خدا 
خاطره را درمان خواهیم کرد. دو ســـال 
تمـــام او را نـــزد پزشـــکان مختلـــف در 
تهران می آوردیم تا شـــاید درمان شود. 
از آنجایـــی کـــه خاطـــره دفترچـــه بیمه 
نداشـــت هزینه های درمـــان و دارویی او 
زیاد بود و مجبور شدیم همه دارایی مان 
را بفروشـــیم. یکـــی از پزشـــکان گفـــت 

می گذشـــت امـــا از آن روز بـــرای ما این 
گونه گفت: ســـال ها درگیـــر دارو درمان 
نازایی بودیم. می دانســـتم که مشکل از 
من اســـت. هر وقت دلـــم می گرفت به 
امامزاده اسماعیل در میانه می رفتم. آن 
روز هم تنها به آنجا رفتم. بعد از زیارت 
وقتی به طرف دستشویی امامزاده رفتم 
متوجـــه نوزادی شـــدم که میـــان پتویی 
پیچیده شـــده بـــود و در کنار دیـــوار قرار 
داشـــت. اطراف را خوب نگاه کردم ولی 

کســـی آنجا نبود. وقتی باالی ســـر نوزاد 
رسیدم چشمانش را بازکرد. دلم لرزید. 
متوجه کاغذی شـــدم که روی لباس اش 
ســـنجاق شـــده بود. در نامه نوشته شده 
بود این نـــوزاد 3 روز قبل به دنیا آمده و 
مادرش بعد از زایمان از دنیا رفته است 
و ما توانایـــی نگهـــداری از او را نداریم و 
هر کســـی کـــه می تواند او را بـــزرگ کند. 
احساس کردم گمشده زندگی ام را پیدا 
کـــرده ام. نوزاد را در آغـــوش گرفتم و تا 

خانه دویدم. وقتی به همسرم موضوع 
را گفتم کمی ناراحت شد. او هم دوست 
داشت مثل خیلی از زن های دیگر فرزند 
خودش را داشته باشد اما به او گفتم این 
نوزاد را خدا به ما داده و حکمتی در این 
کار است و باید او را بزرگ کنیم. خاطره 
بخشـــی از وجود ما شد و با وجود آنکه 6 
ماه بعد متوجه شـــدیم معلول ذهنی و 
جسمی است و حتی پیشنهاد دادند که 
او را به بهزیستی بدهیم اما ما این کار را 

نکردیم و دو سال تمام همه زندگی مان 
را وقـــف درمان او کردیـــم. تقدیر ما این 
بود که خاطره را با همین شرایط بزرگ 
کنیـــم و هیچـــگاه از ایـــن کار پشـــیمان 
نیستم. او مرا بخوبی می شناسد و با همه 
وجود مرا صدا می زند. آرزوی من برای 
خاطره مثل همه پدرها است. آرزو دارم 
او سالمتی اش را به دست بیاورد و برای 
یک بار هم که شده وقتی به خانه آمدم 

او در را به رویم باز کند.

دارد گفت: در خانـــواده ای فرهنگی به 
دنیـــا آمدم و پـــدرم اولیـــن دانش آموز 
جهشی کشور اســـت و دو سال ابتدایی 
را جهشـــی خوانـــد. پشـــتکار پـــدر برای 
تحصیل بـــه من هم ســـرایت کـــرد. از 
طرف دیگر مـــادرم معلم پایه ابتدایی 
است و از کودکی همیشه برای من کتاب 
می خواند. در سه ســـالگی می توانستم 
بـــرای دیگران کتـــاب داســـتان بخوانم 
و بیشـــتر از عروسک و اســـباب بازی به 
کتاب عالقه داشتم. وقتی وارد مدرسه 
شـــدم با کمک مادرم پایه های ســـوم و 
چهارم را جهشـــی خواندم و بعد از آن 
با کمک پدر پایه هفتم و اول دبیرستان 
را به صورت جهشـــی خوانـــدم و قبل از 

اینکـــه به 15 ســـالگی برســـم داوطلب 
کنکور شدم.

وی ادامه داد: پدرم در کنکور ســـال 
43 بـــا رتبه 127 قبول شـــد و با توجه به 
تجربه هـــای خوبی که داشـــت با کمک 
او برای کنکور برنامه ریزی کردیم. البته 
از آنجایی که احســـاس می کردم با این 
ســـن کم ممکن اســـت در دانشـــگاه با 
مشکل مواجه شوم برای کنکور امسال 
بـــا همه وجـــود تالش نکردم. از ســـوی 
دیگر اســـترس هایی کـــه در آزمون های 
کنکور آزمایشی کالس های کنکور به من 
وارد شد باعث شـــده بود تا در سؤاالت 
نمـــرات  ریاضـــی  و  زیســـت  درس  دو 
خوبی کســـب نکنم و همه این عوامل 

دســـت به دست هم داد تا همه تالشم 
را بـــرای کنکـــور ســـال آینـــده معطوف 
کنم. متأســـفانه در کالس هـــای کنکور 
حرف های ناامید کننده ای زده می شود 
و همیـــن امر باعث پایین آمدن روحیه 

داوطلبان می شود.
نرگس مدنی با بیان اینکه می خواهد 
در رشته پزشـــکی ادامه تحصیل بدهد 
گفـــت: البتـــه در جلســـه آزمون کســـی 
متوجـــه نشـــد کـــه مـــن کم ســـن ترین 
داوطلب کنکور هستم و می خواهم در 
رشته پزشکی ادامه تحصیل بدهم و در 
جراحی قلب و عروق تخصص بگیرم. 
البته برای ســـال آینده به هیچ عنوان از 
کالسی های کنکور استفاده نخواهم کرد.
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نیم نگاه

ë  خاطره معلول ذهنی بود و پزشـــک از ما خواســـت
تا او را بـــه بهزیســـتی تحویـــل بدهیم و نـــوزاد دیگری 
را بـــه فرزند خواندگـــی قبـــول کنیم. او می گفت شـــما 
نمی توانیـــد از یک کودک معلول ذهنی و جســـمی نگهداری کنید. محبت 
خاطـــره بـــه دلم نشســـته بـــود و نمی توانســـتم او را بـــه بهزیســـتی بدهم. 
 احســـاس می کردیم پدر و مـــادر واقعی او هســـتیم و رها کردنـــش برای ما 

غیرممکن بود

ë  تقدیر مـــا این بود که خاطـــره را با همین شـــرایط بزرگ کنیـــم و هیچگاه
 از این کار پشـــیمان نیســـتم. او مارا بخوبی می شناســـد و با همه وجود مارا 

صدا می زند

معلولیت ذهنی خاطره ارثی است. مثل 
یک پروانه هر روز دور او می چرخیدم و با 
او حرف می زدم تا شـــاید بتواند کلمه ای 
بگویـــد. تنهـــا کلماتـــی که می توانســـت 
بگویـــد مامـــا و بابا بود. به ایـــن دو کلمه 
هـــم دلخـــوش بودیـــم. در کنـــار همـــه 
سختی ها حرف ها و کنایه های اطرافیان 
شرایط را سخت تر می کرد. این حرف ها 
و مشـــکالت دیگر باعث شـــد تا وقتی پا 
به 9 ســـالگی گذاشـــت او را به بهزیستی 
دادیم ولی نتوانستیم بیشتر از 9 ماه این 
دوری را تحمـــل کنیـــم. در این مدت هر 
هفته مقدار زیادی وسایل و مواد غذایی 
تهیه می کردم و مســـیر طوالنی روستا تا 
تبریز را برای دیدن خاطره با چشـــمانی 
اشـــکبار می رفتیم. لحظـــه خداحافظی 
دســـتانش را دور گردنـــم می انداخت و 
پرستارها نمی توانســـتند او را از من جدا 
کنند. در مســـیر بازگشـــت من و همسرم 
فقط گریه می کردیم. ســـرانجام برادرم 
وقتـــی متوجه این عشـــق و عالقـــه ما به 
خاطره شد پیشنهاد داد تا او را دوباره نزد 
خودمان بیاوریم. به این ترتیب خاطره 
نزد ما بازگشت و چراغ زندگی مان دوباره 
روشن شد. وقتی کوچک بود 13 فروردین 
هر ســـال برایش جشن تولد می گرفتیم. 
سال ها بسرعت ســـپری شدند و خاطره 
بزرگتر شد. امروز او 31 سال دارد و بدون 
آنکه توان حرکت داشته باشد روی تخت 

خوابیده است. 
بـــه خاطـــر او کمتـــر بـــه مراســـم یـــا 
میهمانـــی می رویـــم و اگـــر هـــم مجبور 
باشیم یکی از ما نزد او می ماند و دیگری 
به عروســـی یـــا مراســـم ختم مـــی رود. 
همســـرم سالهاســـت که در قهـــوه خانه 

روستا کار می کند ودرآمد زیادی ندارد. 
بهزیستی ماهانه فقط 55 هزار تومان 
به ما کمک می کند و با این پول و یارانه ای 
کـــه می گیریـــم تنهـــا می توانیـــم هزینه 
ویتامین های او راتأمین کنیم. جابه جایی 
خاطره سخت است و اگر ماشین داشتیم 
می توانستیم او را به مسافرت یا طبیعت 
ببریم. با چشـــمانش حرف می زند و اگر 
چیـــزی را بخواهـــد آن را از خنـــده ای که 
در چشـــمانش نقش می بنـــدد متوجه 
می شـــوم. اگر خدا بخواهد دور نیســـت 
روزی کـــه خاطره روی پای خـــودش راه 

برود و برای ما حرف بزند.
ë به نام پدر

صدها کیلومتر را طی کرد تا با جراحی 
چشمانش بتواند دوباره چهره خاطره را 
بهتر از قبـــل ببیند. وقتـــی می خواهد از 
دخترش حرف بزند در طنین صدایش 
هیچ حســـی مبنی بر اینکـــه این دختر از 
گوشت و پوست او نیست پیدا نمی کنی. 
67 بهار را پشـــت ســـر گذاشـــته اما گرد 
پیری همه محاســـن اش را ســـفید کرده 
اســـت. ربعلی محمـــدی هنـــوز هم 16 
فروردین ســـال 66 را بخوبی در یاد دارد. 
با وجود آنکه چند ساعتی از جراحی اش 
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ماراتن کنکور ســـرانجام به پایان رســـید 
و ایـــن روزهـــا بســـیاری از خانواده هـــا و 
داوطلبـــان منتظـــر نتایـــج ایـــن آزمون 
بـــزرگ و سرنوشت ســـاز هســـتند. ایـــن 
بـــار نیز کنکـــور صحنه حضور بســـیاری 
از کســـانی بود کـــه آینده خـــود را در گرو 
قبولی در این آزمـــون می دانند. حضور 
کم ســـن ترین داوطلب یکی از تصاویر 
مانـــدگار کنکور ســـال 97 بـــود و نرگس 
مدنـــی دختـــر 15 ســـاله اصفهانـــی که 
چهار ســـال تحصیلـــی اش را به صورت 
جهشـــی خوانده بـــود در کنکـــور علوم 
کنکـــور  او  کرد.البتـــه  شـــرکت  تجربـــی 
را آزمـــون بـــزرگ زندگـــی نمی دانـــد و 
معتقد اســـت کنکور یـــک مرحله مهم 
از زندگی اســـت که با تالش و کوشـــش 
می تـــوان از آن بـــا موفقیت عبـــور کرد. 
البته او از نحوه پاســـخگویی به سؤاالت 
رضایت نـــدارد و می گوید که با توجه به 
فرصتی که دارد برای کنکور سال آینده 
با قدرت بیشـــتری شـــرکت خواهد کرد. 
او در گفت و گـــو با خبرنـــگار گروه زندگی 
از جهشـــی خوانـــدن و روزهـــای منتهی 
به کنکـــور و اســـترس های کالس کنکور 
گفت. او بـــا بیان اینکه 14 ســـال و 9 ماه 

سحر اسدی
خبرنگار

روستایی در دل منطقه کوهستانی آذربایجان شرقی. جایی در اطراف شهر میانه. سراغ پدر 
و مادر فداکار روستا را از هر کسی بگیری همه با دست خانه آنها را نشان می دهند. خانه ای که 
می توان عشق را در میان خشت و آجر دیوارهای آن حس کرد. پدر این روزها به خاطر بیماری 
چشم در بیمارستان بستری است تا چشم هایش را جراحی کند و مادر نیز مثل همیشه کنار 
بستر دخترش به چشم های مهربان او خیره می شود. سرگذشت زندگی خانواده محمدی 
را همه اهالی روســـتا می دانند. پدر و مادری که 31 سال قبل نوزاد ســـر راهی را فرزند خوانده 
خود کردند و با وجود زخم زبان های بسیار و حرف های اطرافیان حاضر نشدند از او دل بکنند. 
تماشای عکس زیبای کودکی خاطره برای مهین و علی آنها را به روزهای پرخاطره می برد. 
روزهایی که فهمیدند نوزادی که به فرزند خواندگی قبول کردند معلول و عقب مانده ذهنی 
اســـت اما آتش عشـــق میان آنها چیزی نبود که با حرف ها و کینه ها خاموش شود. خاطره 
سال هاست که روی یک تخت و بدون آنکه قادر به تکلم باشد زندگی می کند اما همه عشق 
و مهربانی اش را با چشـــمانش به پدر و مادر نشـــان می دهد. پدر و مادری که هیچ گاه ســـایه 

پرمهرشان را از او دریغ نکردند.
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زندگی با »خاطره« زیباست

کم سن ترین داوطلب کنکور سال 97 در گفت وگو با »ایران«:

ë نوزادی در امامزاده
11 ســـال از ازدواجمـــان می گذشـــت اما 
هنوز بچه دار نشـــده بودیم. هر روز یکی 
از اهالی یا اقوام توصیه دارویی یا آدرس 
دکتر به ما می داد اما انگار تقدیر قرار بود 
برای ما به گونـــه دیگری رقم بخورد. زن 
حرف هایـــش را با این جمالت آغاز کرد. 
با زبـــان شـــیرین آذری از روزهایی گفت 
که صدای یک نوزاد مو طالیی برای آنها 
خاطره ساز شد. مهین محمدی 59 بهار 
را پشت سرگذاشته اســـت اما گذر سریع 
ایام را در قد کشیدن و چشم های مهربان 
خاطره دیده است. از روزهای کودکی اش 
و اینکـــه در 15 ســـالگی لبـــاس ســـفید 
عروسی به تن کرد برای ما گفت. ما شش 
خواهر و بـــرادر بودیم و مـــن فرزند آخر 
خانـــواده بودم. پدرم یـــک مغازه پارچه 
فروشـــی در روســـتا داشـــت و به سختی 

خرج زندگی مان را تأمین می کرد. 
تا کالس پنجم درس خواندم و بعد 
از آن در خانه کمـــک مادرم بودم. وقتی 
پا به ســـن 15 سالگی گذاشـــتم با لباس 
ســـفید به خانه بخـــت رفتم. همســـرم 
پسر همسایه بود و آنها را می شناختیم. 
علی بّنـــا بود و گاهی اوقـــات چند روز به  
خانه نمی آمـــد. زندگی مان در یک خانه 
کاهگلی آغاز شـــد و چشـــم به روزهایی 
دوختـــه بودیم که صـــدای خنده بچه ها 
فضای خانه را پر کند. سرانجام با انجام 
آزمایش های مختلف متوجه شدیم که 
شوهرم نمی تواند بچه دار شود. با وجود 
این ناامید نبودیم و به خدا توکل کردیم. 
از 20 سالگی ســـراغ دارو و درمان رفتیم 
و بارها به پزشـــکانی کـــه در میانه و تبریز 
و تهران معرفـــی می کردند می رفتیم تا 

شاید پزشکان بتوانند معجزه ای کنند. 
مـــن و همســـرم یکدیگـــر را خیلـــی 
چیـــزی  هیـــچ  امـــا  داشـــتیم  دوســـت 
نمی توانست جای خالی بچه را برای ما 
پر کند. کار ما شـــده بود دکتر رفتن و نذر 
و نیاز. وارد 26 ســـالگی شـــده بـــودم و به 
توصیه یکی از بســـتگان با همســـرم نزد 
یک پزشک متخصص به تهران آمدیم. 
دکتر بعـــد از آزمایش و مشـــاوره داروی 
خارجی تجویز کرد و از همسرم خواست 
تا این دارو را مصـــرف کند. از آنجایی که 
ایـــن دارو گـــران بود مجبـــور بودیم آن را 

از طریـــق یکی از بســـتگان دور که راننده 
ترانزیت بود و هر سال به آلمان می رفت 

تهیه کنیم.
مهین از روزهایی گفت که حرف های 
دیگران خســـته اش می کرد امـــا خم به 
ابـــرو نمـــی آورد. گاهـــی اطرافیـــان به او 
توصیه می کردند از همسرش جدا شود 
و خـــودش را پاســـوز او نکنـــد امـــا دلش 
روشـــن بود که خدا آنهـــا را تنها نخواهد 
گذاشت. »اواخر سال 65 بود که همسرم 
از داروهایی که از آلمان برای ما فرستاده 
می شـــد اســـتفاده می کرد و هر سه هفته 
یک بار نیز نزد پزشک معالج می رفتیم. 
نـــوروز ســـال 66 را هیـــچ گاه فرامـــوش 
نمی کنـــم. هـــر وقت دلمـــان می گرفت 
همراه همســـرم به امامزاده اســـماعیل 
میانـــه می رفتیم. بارهـــا در این امامزاده 
نـــذر و نیـــاز کـــردم و اشـــک ریختـــم. 16 
فروردیـــن بود و هنوز هـــم مردم در حال 
وهوای ایام نـــوروز بودند. در حیاط خانه 
مشغول شســـتن لباس بودم که ناگهان 
همسرم در حالی که نوزادی را در آغوش 
گرفته بود وارد حیاط شـــد. با تعجب به 
او خیره شـــدم و گفتم این بچه چه کسی 
اســـت و دســـت تو چه می کند؟ در حالی 
که چشمانش برق می زد گفت این نوزاد 
را در امامـــزاده کنار دستشـــویی رها کرده 
بودند. بـــاور حرف هایش برایم ســـخت 
بود. برگه کاغذی را به من نشـــان داد که 
روی آن نوشـــته بود مادر این نوزاد ســـه 
روزه از دنیا رفته است و هر کسی می تواند 
او را بزرگ کنـــد. وقتی نوزاد را در آغوش 
گرفتم دلم لرزید. چشمان آرام و نافذی 
داشـــت. وقتی متوجه شـــدیم که دختر 

است از خوشحالی نماز شکر خواندیم.
مهیـــن از نامـــی کـــه بـــرای دخترش 
انتخاب کرد و لحظات سختی که متوجه 
معلولیت جسمی و ذهنی او شد اینگونه 
یاد کرد: 12 بهمن سال 65 دشمن بعثی 
بـــا حملـــه هوایی بـــه میانه دو مدرســـه 
دخترانه را بمباران کرد و 33 دانش آموز 
در ایـــن حملـــه کشـــته شـــدند. یکـــی از 
دختـــران دانش آمـــوزی که زنـــده مانده 
بود فلور نام داشـــت. فلـــور دختر زیبایی 
بـــود که من عالقـــه زیادی به  او داشـــتم. 
از همســـرم خواســـتم تـــا فلـــور را بـــرای 
دخترمان انتخاب کنیـــم اما ثبت احوال 

این نام را نپذیرفـــت. این بار نام خاطره 
را انتخاب کردیم زیرا وجود او سرنوشت 
من و همسرم را با خاطرات خوبی به هم 
گره زد. برخی  اطرافیان وقتی از موضوع 
باخبر شدند با ناراحتی از ما می خواستند 
تـــا خاطـــره را بـــه بهزیســـتی داده و دارو 
و درمـــان را ادامـــه بدهیـــم اما مـــا قبول 
نکردیـــم و گفتیم خاطره را خـــدا داده و 
این قسمت و سرنوشـــت ما است. نوزاد 
خـــوش خوراکی بود و هر مـــاه 12 قوطی 
شیرخشک مصرف می کرد. بسیار توپول 
و دوست داشتنی شـــده بود و عکسی که 
آن سال ها از او گرفتیم را روی دیوار خانه 

قرار داده ایم.
ë امتحان بزرگ

خاطره با نوزادان دیگر تفاوت زیادی 
داشـــت. گریه نمی کرد و نمی توانســـت 
پاهایـــش را محکم روی زمیـــن بگذارد. 
وقتی شش ماهه بود واقعیت تلخی برای 
مهین و علی فاش شـــد. خاطره معلول 
ذهنی و جســـمی بود و نمی توانست راه 
برود و حرف بزند. مهیـــن از آن روزهای 
تلـــخ  اینگونه یاد کرد: برخـــالف نوزادان 
دیگر خاطره به هیچ عنوان گریه نمی کرد 
ودســـتانش را باال نمی آورد. نگران شده 
بودم و با همسرم او را نزد پزشک کودکان 

در میانه بردیم.
 دکتـــر به تصور اینکه مـــا خاطره را از 
بهزیستی به فرزندخواندگی پذیرفته ایم 
واقعیت تلخـــی را به ما گفـــت. خاطره 
معلول ذهنی بود و پزشک از ما خواست 
تا او را به بهزیستی تحویل بدهیم و نوزاد 
دیگری را به فرزند خواندگی قبول کنیم. 
او می گفت شما نمی توانید از یک کودک 
معلول ذهنی و جسمی نگهداری کنید. 
محبـــت خاطره بـــه دلم نشســـته بود و 
نمی توانســـتم او را به بهزیســـتی بدهم. 
او  واقعـــی  مـــادر  می کـــردم  احســـاس 
هســـتم و رها کردنش برایم غیرممکن 
بود. به همســـرم گفتم با تـــوکل به خدا 
خاطره را درمان خواهیم کرد. دو ســـال 
تمـــام او را نـــزد پزشـــکان مختلـــف در 
تهران می آوردیم تا شـــاید درمان شود. 
از آنجایـــی کـــه خاطـــره دفترچـــه بیمه 
نداشـــت هزینه های درمـــان و دارویی او 
زیاد بود و مجبور شدیم همه دارایی مان 
را بفروشـــیم. یکـــی از پزشـــکان گفـــت 

می گذشـــت امـــا از آن روز بـــرای ما این 
گونه گفت: ســـال ها درگیـــر دارو درمان 
نازایی بودیم. می دانســـتم که مشکل از 
من اســـت. هر وقت دلـــم می گرفت به 
امامزاده اسماعیل در میانه می رفتم. آن 
روز هم تنها به آنجا رفتم. بعد از زیارت 
وقتی به طرف دستشویی امامزاده رفتم 
متوجـــه نوزادی شـــدم که میـــان پتویی 
پیچیده شـــده بـــود و در کنار دیـــوار قرار 
داشـــت. اطراف را خوب نگاه کردم ولی 

کســـی آنجا نبود. وقتی باالی ســـر نوزاد 
رسیدم چشمانش را بازکرد. دلم لرزید. 
متوجه کاغذی شـــدم که روی لباس اش 
ســـنجاق شـــده بود. در نامه نوشته شده 
بود این نـــوزاد 3 روز قبل به دنیا آمده و 
مادرش بعد از زایمان از دنیا رفته است 
و ما توانایـــی نگهـــداری از او را نداریم و 
هر کســـی کـــه می تواند او را بـــزرگ کند. 
احساس کردم گمشده زندگی ام را پیدا 
کـــرده ام. نوزاد را در آغـــوش گرفتم و تا 

خانه دویدم. وقتی به همسرم موضوع 
را گفتم کمی ناراحت شد. او هم دوست 
داشت مثل خیلی از زن های دیگر فرزند 
خودش را داشته باشد اما به او گفتم این 
نوزاد را خدا به ما داده و حکمتی در این 
کار است و باید او را بزرگ کنیم. خاطره 
بخشـــی از وجود ما شد و با وجود آنکه 6 
ماه بعد متوجه شـــدیم معلول ذهنی و 
جسمی است و حتی پیشنهاد دادند که 
او را به بهزیستی بدهیم اما ما این کار را 

نکردیم و دو سال تمام همه زندگی مان 
را وقـــف درمان او کردیـــم. تقدیر ما این 
بود که خاطره را با همین شرایط بزرگ 
کنیـــم و هیچـــگاه از ایـــن کار پشـــیمان 
نیستم. او مرا بخوبی می شناسد و با همه 
وجود مرا صدا می زند. آرزوی من برای 
خاطره مثل همه پدرها است. آرزو دارم 
او سالمتی اش را به دست بیاورد و برای 
یک بار هم که شده وقتی به خانه آمدم 

او در را به رویم باز کند.

دارد گفت: در خانـــواده ای فرهنگی به 
دنیـــا آمدم و پـــدرم اولیـــن دانش آموز 
جهشی کشور اســـت و دو سال ابتدایی 
را جهشـــی خوانـــد. پشـــتکار پـــدر برای 
تحصیل بـــه من هم ســـرایت کـــرد. از 
طرف دیگر مـــادرم معلم پایه ابتدایی 
است و از کودکی همیشه برای من کتاب 
می خواند. در سه ســـالگی می توانستم 
بـــرای دیگران کتـــاب داســـتان بخوانم 
و بیشـــتر از عروسک و اســـباب بازی به 
کتاب عالقه داشتم. وقتی وارد مدرسه 
شـــدم با کمک مادرم پایه های ســـوم و 
چهارم را جهشـــی خواندم و بعد از آن 
با کمک پدر پایه هفتم و اول دبیرستان 
را به صورت جهشـــی خوانـــدم و قبل از 

اینکـــه به 15 ســـالگی برســـم داوطلب 
کنکور شدم.

وی ادامه داد: پدرم در کنکور ســـال 
43 بـــا رتبه 127 قبول شـــد و با توجه به 
تجربه هـــای خوبی که داشـــت با کمک 
او برای کنکور برنامه ریزی کردیم. البته 
از آنجایی که احســـاس می کردم با این 
ســـن کم ممکن اســـت در دانشـــگاه با 
مشکل مواجه شوم برای کنکور امسال 
بـــا همه وجـــود تالش نکردم. از ســـوی 
دیگر اســـترس هایی کـــه در آزمون های 
کنکور آزمایشی کالس های کنکور به من 
وارد شد باعث شـــده بود تا در سؤاالت 
نمـــرات  ریاضـــی  و  زیســـت  درس  دو 
خوبی کســـب نکنم و همه این عوامل 

دســـت به دست هم داد تا همه تالشم 
را بـــرای کنکـــور ســـال آینـــده معطوف 
کنم. متأســـفانه در کالس هـــای کنکور 
حرف های ناامید کننده ای زده می شود 
و همیـــن امر باعث پایین آمدن روحیه 

داوطلبان می شود.
نرگس مدنی با بیان اینکه می خواهد 
در رشته پزشـــکی ادامه تحصیل بدهد 
گفـــت: البتـــه در جلســـه آزمون کســـی 
متوجـــه نشـــد کـــه مـــن کم ســـن ترین 
داوطلب کنکور هستم و می خواهم در 
رشته پزشکی ادامه تحصیل بدهم و در 
جراحی قلب و عروق تخصص بگیرم. 
البته برای ســـال آینده به هیچ عنوان از 
کالسی های کنکور استفاده نخواهم کرد.

 سال بیست وچهارم  شماره 6817
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نیم نگاه

ë  خاطره معلول ذهنی بود و پزشـــک از ما خواســـت
تا او را بـــه بهزیســـتی تحویـــل بدهیم و نـــوزاد دیگری 
را بـــه فرزند خواندگـــی قبـــول کنیم. او می گفت شـــما 
نمی توانیـــد از یک کودک معلول ذهنی و جســـمی نگهداری کنید. محبت 
خاطـــره بـــه دلم نشســـته بـــود و نمی توانســـتم او را بـــه بهزیســـتی بدهم. 
 احســـاس می کردیم پدر و مـــادر واقعی او هســـتیم و رها کردنـــش برای ما 

غیرممکن بود

ë  تقدیر مـــا این بود که خاطـــره را با همین شـــرایط بزرگ کنیـــم و هیچگاه
 از این کار پشـــیمان نیســـتم. او مارا بخوبی می شناســـد و با همه وجود مارا 

صدا می زند

معلولیت ذهنی خاطره ارثی است. مثل 
یک پروانه هر روز دور او می چرخیدم و با 
او حرف می زدم تا شـــاید بتواند کلمه ای 
بگویـــد. تنهـــا کلماتـــی که می توانســـت 
بگویـــد مامـــا و بابا بود. به ایـــن دو کلمه 
هـــم دلخـــوش بودیـــم. در کنـــار همـــه 
سختی ها حرف ها و کنایه های اطرافیان 
شرایط را سخت تر می کرد. این حرف ها 
و مشـــکالت دیگر باعث شـــد تا وقتی پا 
به 9 ســـالگی گذاشـــت او را به بهزیستی 
دادیم ولی نتوانستیم بیشتر از 9 ماه این 
دوری را تحمـــل کنیـــم. در این مدت هر 
هفته مقدار زیادی وسایل و مواد غذایی 
تهیه می کردم و مســـیر طوالنی روستا تا 
تبریز را برای دیدن خاطره با چشـــمانی 
اشـــکبار می رفتیم. لحظـــه خداحافظی 
دســـتانش را دور گردنـــم می انداخت و 
پرستارها نمی توانســـتند او را از من جدا 
کنند. در مســـیر بازگشـــت من و همسرم 
فقط گریه می کردیم. ســـرانجام برادرم 
وقتـــی متوجه این عشـــق و عالقـــه ما به 
خاطره شد پیشنهاد داد تا او را دوباره نزد 
خودمان بیاوریم. به این ترتیب خاطره 
نزد ما بازگشت و چراغ زندگی مان دوباره 
روشن شد. وقتی کوچک بود 13 فروردین 
هر ســـال برایش جشن تولد می گرفتیم. 
سال ها بسرعت ســـپری شدند و خاطره 
بزرگتر شد. امروز او 31 سال دارد و بدون 
آنکه توان حرکت داشته باشد روی تخت 

خوابیده است. 
بـــه خاطـــر او کمتـــر بـــه مراســـم یـــا 
میهمانـــی می رویـــم و اگـــر هـــم مجبور 
باشیم یکی از ما نزد او می ماند و دیگری 
به عروســـی یـــا مراســـم ختم مـــی رود. 
همســـرم سالهاســـت که در قهـــوه خانه 

روستا کار می کند ودرآمد زیادی ندارد. 
بهزیستی ماهانه فقط 55 هزار تومان 
به ما کمک می کند و با این پول و یارانه ای 
کـــه می گیریـــم تنهـــا می توانیـــم هزینه 
ویتامین های او راتأمین کنیم. جابه جایی 
خاطره سخت است و اگر ماشین داشتیم 
می توانستیم او را به مسافرت یا طبیعت 
ببریم. با چشـــمانش حرف می زند و اگر 
چیـــزی را بخواهـــد آن را از خنـــده ای که 
در چشـــمانش نقش می بنـــدد متوجه 
می شـــوم. اگر خدا بخواهد دور نیســـت 
روزی کـــه خاطره روی پای خـــودش راه 

برود و برای ما حرف بزند.
ë به نام پدر

صدها کیلومتر را طی کرد تا با جراحی 
چشمانش بتواند دوباره چهره خاطره را 
بهتر از قبـــل ببیند. وقتـــی می خواهد از 
دخترش حرف بزند در طنین صدایش 
هیچ حســـی مبنی بر اینکـــه این دختر از 
گوشت و پوست او نیست پیدا نمی کنی. 
67 بهار را پشـــت ســـر گذاشـــته اما گرد 
پیری همه محاســـن اش را ســـفید کرده 
اســـت. ربعلی محمـــدی هنـــوز هم 16 
فروردین ســـال 66 را بخوبی در یاد دارد. 
با وجود آنکه چند ساعتی از جراحی اش 

 روایتی از زندگی زوج میانه ای که عشق پدر و مادری را با همه وجود معنا کردند

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

ماراتن کنکور ســـرانجام به پایان رســـید 
و ایـــن روزهـــا بســـیاری از خانواده هـــا و 
داوطلبـــان منتظـــر نتایـــج ایـــن آزمون 
بـــزرگ و سرنوشت ســـاز هســـتند. ایـــن 
بـــار نیز کنکـــور صحنه حضور بســـیاری 
از کســـانی بود کـــه آینده خـــود را در گرو 
قبولی در این آزمـــون می دانند. حضور 
کم ســـن ترین داوطلب یکی از تصاویر 
مانـــدگار کنکور ســـال 97 بـــود و نرگس 
مدنـــی دختـــر 15 ســـاله اصفهانـــی که 
چهار ســـال تحصیلـــی اش را به صورت 
جهشـــی خوانده بـــود در کنکـــور علوم 
کنکـــور  او  کرد.البتـــه  شـــرکت  تجربـــی 
را آزمـــون بـــزرگ زندگـــی نمی دانـــد و 
معتقد اســـت کنکور یـــک مرحله مهم 
از زندگی اســـت که با تالش و کوشـــش 
می تـــوان از آن بـــا موفقیت عبـــور کرد. 
البته او از نحوه پاســـخگویی به سؤاالت 
رضایت نـــدارد و می گوید که با توجه به 
فرصتی که دارد برای کنکور سال آینده 
با قدرت بیشـــتری شـــرکت خواهد کرد. 
او در گفت و گـــو با خبرنـــگار گروه زندگی 
از جهشـــی خوانـــدن و روزهـــای منتهی 
به کنکـــور و اســـترس های کالس کنکور 
گفت. او بـــا بیان اینکه 14 ســـال و 9 ماه 

سحر اسدی
خبرنگار

روستایی در دل منطقه کوهستانی آذربایجان شرقی. جایی در اطراف شهر میانه. سراغ پدر 
و مادر فداکار روستا را از هر کسی بگیری همه با دست خانه آنها را نشان می دهند. خانه ای که 
می توان عشق را در میان خشت و آجر دیوارهای آن حس کرد. پدر این روزها به خاطر بیماری 
چشم در بیمارستان بستری است تا چشم هایش را جراحی کند و مادر نیز مثل همیشه کنار 
بستر دخترش به چشم های مهربان او خیره می شود. سرگذشت زندگی خانواده محمدی 
را همه اهالی روســـتا می دانند. پدر و مادری که 31 سال قبل نوزاد ســـر راهی را فرزند خوانده 
خود کردند و با وجود زخم زبان های بسیار و حرف های اطرافیان حاضر نشدند از او دل بکنند. 
تماشای عکس زیبای کودکی خاطره برای مهین و علی آنها را به روزهای پرخاطره می برد. 
روزهایی که فهمیدند نوزادی که به فرزند خواندگی قبول کردند معلول و عقب مانده ذهنی 
اســـت اما آتش عشـــق میان آنها چیزی نبود که با حرف ها و کینه ها خاموش شود. خاطره 
سال هاست که روی یک تخت و بدون آنکه قادر به تکلم باشد زندگی می کند اما همه عشق 
و مهربانی اش را با چشـــمانش به پدر و مادر نشـــان می دهد. پدر و مادری که هیچ گاه ســـایه 

پرمهرشان را از او دریغ نکردند.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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زندگی با »خاطره« زیباست

کم سن ترین داوطلب کنکور سال 97 در گفت وگو با »ایران«:

ë نوزادی در امامزاده
11 ســـال از ازدواجمـــان می گذشـــت اما 
هنوز بچه دار نشـــده بودیم. هر روز یکی 
از اهالی یا اقوام توصیه دارویی یا آدرس 
دکتر به ما می داد اما انگار تقدیر قرار بود 
برای ما به گونـــه دیگری رقم بخورد. زن 
حرف هایـــش را با این جمالت آغاز کرد. 
با زبـــان شـــیرین آذری از روزهایی گفت 
که صدای یک نوزاد مو طالیی برای آنها 
خاطره ساز شد. مهین محمدی 59 بهار 
را پشت سرگذاشته اســـت اما گذر سریع 
ایام را در قد کشیدن و چشم های مهربان 
خاطره دیده است. از روزهای کودکی اش 
و اینکـــه در 15 ســـالگی لبـــاس ســـفید 
عروسی به تن کرد برای ما گفت. ما شش 
خواهر و بـــرادر بودیم و مـــن فرزند آخر 
خانـــواده بودم. پدرم یـــک مغازه پارچه 
فروشـــی در روســـتا داشـــت و به سختی 

خرج زندگی مان را تأمین می کرد. 
تا کالس پنجم درس خواندم و بعد 
از آن در خانه کمـــک مادرم بودم. وقتی 
پا به ســـن 15 سالگی گذاشـــتم با لباس 
ســـفید به خانه بخـــت رفتم. همســـرم 
پسر همسایه بود و آنها را می شناختیم. 
علی بّنـــا بود و گاهی اوقـــات چند روز به  
خانه نمی آمـــد. زندگی مان در یک خانه 
کاهگلی آغاز شـــد و چشـــم به روزهایی 
دوختـــه بودیم که صـــدای خنده بچه ها 
فضای خانه را پر کند. سرانجام با انجام 
آزمایش های مختلف متوجه شدیم که 
شوهرم نمی تواند بچه دار شود. با وجود 
این ناامید نبودیم و به خدا توکل کردیم. 
از 20 سالگی ســـراغ دارو و درمان رفتیم 
و بارها به پزشـــکانی کـــه در میانه و تبریز 
و تهران معرفـــی می کردند می رفتیم تا 

شاید پزشکان بتوانند معجزه ای کنند. 
مـــن و همســـرم یکدیگـــر را خیلـــی 
چیـــزی  هیـــچ  امـــا  داشـــتیم  دوســـت 
نمی توانست جای خالی بچه را برای ما 
پر کند. کار ما شـــده بود دکتر رفتن و نذر 
و نیاز. وارد 26 ســـالگی شـــده بـــودم و به 
توصیه یکی از بســـتگان با همســـرم نزد 
یک پزشک متخصص به تهران آمدیم. 
دکتر بعـــد از آزمایش و مشـــاوره داروی 
خارجی تجویز کرد و از همسرم خواست 
تا این دارو را مصـــرف کند. از آنجایی که 
ایـــن دارو گـــران بود مجبـــور بودیم آن را 

از طریـــق یکی از بســـتگان دور که راننده 
ترانزیت بود و هر سال به آلمان می رفت 

تهیه کنیم.
مهین از روزهایی گفت که حرف های 
دیگران خســـته اش می کرد امـــا خم به 
ابـــرو نمـــی آورد. گاهـــی اطرافیـــان به او 
توصیه می کردند از همسرش جدا شود 
و خـــودش را پاســـوز او نکنـــد امـــا دلش 
روشـــن بود که خدا آنهـــا را تنها نخواهد 
گذاشت. »اواخر سال 65 بود که همسرم 
از داروهایی که از آلمان برای ما فرستاده 
می شـــد اســـتفاده می کرد و هر سه هفته 
یک بار نیز نزد پزشک معالج می رفتیم. 
نـــوروز ســـال 66 را هیـــچ گاه فرامـــوش 
نمی کنـــم. هـــر وقت دلمـــان می گرفت 
همراه همســـرم به امامزاده اســـماعیل 
میانـــه می رفتیم. بارهـــا در این امامزاده 
نـــذر و نیـــاز کـــردم و اشـــک ریختـــم. 16 
فروردیـــن بود و هنوز هـــم مردم در حال 
وهوای ایام نـــوروز بودند. در حیاط خانه 
مشغول شســـتن لباس بودم که ناگهان 
همسرم در حالی که نوزادی را در آغوش 
گرفته بود وارد حیاط شـــد. با تعجب به 
او خیره شـــدم و گفتم این بچه چه کسی 
اســـت و دســـت تو چه می کند؟ در حالی 
که چشمانش برق می زد گفت این نوزاد 
را در امامـــزاده کنار دستشـــویی رها کرده 
بودند. بـــاور حرف هایش برایم ســـخت 
بود. برگه کاغذی را به من نشـــان داد که 
روی آن نوشـــته بود مادر این نوزاد ســـه 
روزه از دنیا رفته است و هر کسی می تواند 
او را بزرگ کنـــد. وقتی نوزاد را در آغوش 
گرفتم دلم لرزید. چشمان آرام و نافذی 
داشـــت. وقتی متوجه شـــدیم که دختر 

است از خوشحالی نماز شکر خواندیم.
مهیـــن از نامـــی کـــه بـــرای دخترش 
انتخاب کرد و لحظات سختی که متوجه 
معلولیت جسمی و ذهنی او شد اینگونه 
یاد کرد: 12 بهمن سال 65 دشمن بعثی 
بـــا حملـــه هوایی بـــه میانه دو مدرســـه 
دخترانه را بمباران کرد و 33 دانش آموز 
در ایـــن حملـــه کشـــته شـــدند. یکـــی از 
دختـــران دانش آمـــوزی که زنـــده مانده 
بود فلور نام داشـــت. فلـــور دختر زیبایی 
بـــود که من عالقـــه زیادی به  او داشـــتم. 
از همســـرم خواســـتم تـــا فلـــور را بـــرای 
دخترمان انتخاب کنیـــم اما ثبت احوال 

این نام را نپذیرفـــت. این بار نام خاطره 
را انتخاب کردیم زیرا وجود او سرنوشت 
من و همسرم را با خاطرات خوبی به هم 
گره زد. برخی  اطرافیان وقتی از موضوع 
باخبر شدند با ناراحتی از ما می خواستند 
تـــا خاطـــره را بـــه بهزیســـتی داده و دارو 
و درمـــان را ادامـــه بدهیـــم اما مـــا قبول 
نکردیـــم و گفتیم خاطره را خـــدا داده و 
این قسمت و سرنوشـــت ما است. نوزاد 
خـــوش خوراکی بود و هر مـــاه 12 قوطی 
شیرخشک مصرف می کرد. بسیار توپول 
و دوست داشتنی شـــده بود و عکسی که 
آن سال ها از او گرفتیم را روی دیوار خانه 

قرار داده ایم.
ë امتحان بزرگ

خاطره با نوزادان دیگر تفاوت زیادی 
داشـــت. گریه نمی کرد و نمی توانســـت 
پاهایـــش را محکم روی زمیـــن بگذارد. 
وقتی شش ماهه بود واقعیت تلخی برای 
مهین و علی فاش شـــد. خاطره معلول 
ذهنی و جســـمی بود و نمی توانست راه 
برود و حرف بزند. مهیـــن از آن روزهای 
تلـــخ  اینگونه یاد کرد: برخـــالف نوزادان 
دیگر خاطره به هیچ عنوان گریه نمی کرد 
ودســـتانش را باال نمی آورد. نگران شده 
بودم و با همسرم او را نزد پزشک کودکان 

در میانه بردیم.
 دکتـــر به تصور اینکه مـــا خاطره را از 
بهزیستی به فرزندخواندگی پذیرفته ایم 
واقعیت تلخـــی را به ما گفـــت. خاطره 
معلول ذهنی بود و پزشک از ما خواست 
تا او را به بهزیستی تحویل بدهیم و نوزاد 
دیگری را به فرزند خواندگی قبول کنیم. 
او می گفت شما نمی توانید از یک کودک 
معلول ذهنی و جسمی نگهداری کنید. 
محبـــت خاطره بـــه دلم نشســـته بود و 
نمی توانســـتم او را به بهزیســـتی بدهم. 
او  واقعـــی  مـــادر  می کـــردم  احســـاس 
هســـتم و رها کردنش برایم غیرممکن 
بود. به همســـرم گفتم با تـــوکل به خدا 
خاطره را درمان خواهیم کرد. دو ســـال 
تمـــام او را نـــزد پزشـــکان مختلـــف در 
تهران می آوردیم تا شـــاید درمان شود. 
از آنجایـــی کـــه خاطـــره دفترچـــه بیمه 
نداشـــت هزینه های درمـــان و دارویی او 
زیاد بود و مجبور شدیم همه دارایی مان 
را بفروشـــیم. یکـــی از پزشـــکان گفـــت 

می گذشـــت امـــا از آن روز بـــرای ما این 
گونه گفت: ســـال ها درگیـــر دارو درمان 
نازایی بودیم. می دانســـتم که مشکل از 
من اســـت. هر وقت دلـــم می گرفت به 
امامزاده اسماعیل در میانه می رفتم. آن 
روز هم تنها به آنجا رفتم. بعد از زیارت 
وقتی به طرف دستشویی امامزاده رفتم 
متوجـــه نوزادی شـــدم که میـــان پتویی 
پیچیده شـــده بـــود و در کنار دیـــوار قرار 
داشـــت. اطراف را خوب نگاه کردم ولی 

کســـی آنجا نبود. وقتی باالی ســـر نوزاد 
رسیدم چشمانش را بازکرد. دلم لرزید. 
متوجه کاغذی شـــدم که روی لباس اش 
ســـنجاق شـــده بود. در نامه نوشته شده 
بود این نـــوزاد 3 روز قبل به دنیا آمده و 
مادرش بعد از زایمان از دنیا رفته است 
و ما توانایـــی نگهـــداری از او را نداریم و 
هر کســـی کـــه می تواند او را بـــزرگ کند. 
احساس کردم گمشده زندگی ام را پیدا 
کـــرده ام. نوزاد را در آغـــوش گرفتم و تا 

خانه دویدم. وقتی به همسرم موضوع 
را گفتم کمی ناراحت شد. او هم دوست 
داشت مثل خیلی از زن های دیگر فرزند 
خودش را داشته باشد اما به او گفتم این 
نوزاد را خدا به ما داده و حکمتی در این 
کار است و باید او را بزرگ کنیم. خاطره 
بخشـــی از وجود ما شد و با وجود آنکه 6 
ماه بعد متوجه شـــدیم معلول ذهنی و 
جسمی است و حتی پیشنهاد دادند که 
او را به بهزیستی بدهیم اما ما این کار را 

نکردیم و دو سال تمام همه زندگی مان 
را وقـــف درمان او کردیـــم. تقدیر ما این 
بود که خاطره را با همین شرایط بزرگ 
کنیـــم و هیچـــگاه از ایـــن کار پشـــیمان 
نیستم. او مرا بخوبی می شناسد و با همه 
وجود مرا صدا می زند. آرزوی من برای 
خاطره مثل همه پدرها است. آرزو دارم 
او سالمتی اش را به دست بیاورد و برای 
یک بار هم که شده وقتی به خانه آمدم 

او در را به رویم باز کند.

دارد گفت: در خانـــواده ای فرهنگی به 
دنیـــا آمدم و پـــدرم اولیـــن دانش آموز 
جهشی کشور اســـت و دو سال ابتدایی 
را جهشـــی خوانـــد. پشـــتکار پـــدر برای 
تحصیل بـــه من هم ســـرایت کـــرد. از 
طرف دیگر مـــادرم معلم پایه ابتدایی 
است و از کودکی همیشه برای من کتاب 
می خواند. در سه ســـالگی می توانستم 
بـــرای دیگران کتـــاب داســـتان بخوانم 
و بیشـــتر از عروسک و اســـباب بازی به 
کتاب عالقه داشتم. وقتی وارد مدرسه 
شـــدم با کمک مادرم پایه های ســـوم و 
چهارم را جهشـــی خواندم و بعد از آن 
با کمک پدر پایه هفتم و اول دبیرستان 
را به صورت جهشـــی خوانـــدم و قبل از 

اینکـــه به 15 ســـالگی برســـم داوطلب 
کنکور شدم.

وی ادامه داد: پدرم در کنکور ســـال 
43 بـــا رتبه 127 قبول شـــد و با توجه به 
تجربه هـــای خوبی که داشـــت با کمک 
او برای کنکور برنامه ریزی کردیم. البته 
از آنجایی که احســـاس می کردم با این 
ســـن کم ممکن اســـت در دانشـــگاه با 
مشکل مواجه شوم برای کنکور امسال 
بـــا همه وجـــود تالش نکردم. از ســـوی 
دیگر اســـترس هایی کـــه در آزمون های 
کنکور آزمایشی کالس های کنکور به من 
وارد شد باعث شـــده بود تا در سؤاالت 
نمـــرات  ریاضـــی  و  زیســـت  درس  دو 
خوبی کســـب نکنم و همه این عوامل 

دســـت به دست هم داد تا همه تالشم 
را بـــرای کنکـــور ســـال آینـــده معطوف 
کنم. متأســـفانه در کالس هـــای کنکور 
حرف های ناامید کننده ای زده می شود 
و همیـــن امر باعث پایین آمدن روحیه 

داوطلبان می شود.
نرگس مدنی با بیان اینکه می خواهد 
در رشته پزشـــکی ادامه تحصیل بدهد 
گفـــت: البتـــه در جلســـه آزمون کســـی 
متوجـــه نشـــد کـــه مـــن کم ســـن ترین 
داوطلب کنکور هستم و می خواهم در 
رشته پزشکی ادامه تحصیل بدهم و در 
جراحی قلب و عروق تخصص بگیرم. 
البته برای ســـال آینده به هیچ عنوان از 
کالسی های کنکور استفاده نخواهم کرد.
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نیم نگاه

ë  خاطره معلول ذهنی بود و پزشـــک از ما خواســـت
تا او را بـــه بهزیســـتی تحویـــل بدهیم و نـــوزاد دیگری 
را بـــه فرزند خواندگـــی قبـــول کنیم. او می گفت شـــما 
نمی توانیـــد از یک کودک معلول ذهنی و جســـمی نگهداری کنید. محبت 
خاطـــره بـــه دلم نشســـته بـــود و نمی توانســـتم او را بـــه بهزیســـتی بدهم. 
 احســـاس می کردیم پدر و مـــادر واقعی او هســـتیم و رها کردنـــش برای ما 

غیرممکن بود

ë  تقدیر مـــا این بود که خاطـــره را با همین شـــرایط بزرگ کنیـــم و هیچگاه
 از این کار پشـــیمان نیســـتم. او مارا بخوبی می شناســـد و با همه وجود مارا 

صدا می زند

معلولیت ذهنی خاطره ارثی است. مثل 
یک پروانه هر روز دور او می چرخیدم و با 
او حرف می زدم تا شـــاید بتواند کلمه ای 
بگویـــد. تنهـــا کلماتـــی که می توانســـت 
بگویـــد مامـــا و بابا بود. به ایـــن دو کلمه 
هـــم دلخـــوش بودیـــم. در کنـــار همـــه 
سختی ها حرف ها و کنایه های اطرافیان 
شرایط را سخت تر می کرد. این حرف ها 
و مشـــکالت دیگر باعث شـــد تا وقتی پا 
به 9 ســـالگی گذاشـــت او را به بهزیستی 
دادیم ولی نتوانستیم بیشتر از 9 ماه این 
دوری را تحمـــل کنیـــم. در این مدت هر 
هفته مقدار زیادی وسایل و مواد غذایی 
تهیه می کردم و مســـیر طوالنی روستا تا 
تبریز را برای دیدن خاطره با چشـــمانی 
اشـــکبار می رفتیم. لحظـــه خداحافظی 
دســـتانش را دور گردنـــم می انداخت و 
پرستارها نمی توانســـتند او را از من جدا 
کنند. در مســـیر بازگشـــت من و همسرم 
فقط گریه می کردیم. ســـرانجام برادرم 
وقتـــی متوجه این عشـــق و عالقـــه ما به 
خاطره شد پیشنهاد داد تا او را دوباره نزد 
خودمان بیاوریم. به این ترتیب خاطره 
نزد ما بازگشت و چراغ زندگی مان دوباره 
روشن شد. وقتی کوچک بود 13 فروردین 
هر ســـال برایش جشن تولد می گرفتیم. 
سال ها بسرعت ســـپری شدند و خاطره 
بزرگتر شد. امروز او 31 سال دارد و بدون 
آنکه توان حرکت داشته باشد روی تخت 

خوابیده است. 
بـــه خاطـــر او کمتـــر بـــه مراســـم یـــا 
میهمانـــی می رویـــم و اگـــر هـــم مجبور 
باشیم یکی از ما نزد او می ماند و دیگری 
به عروســـی یـــا مراســـم ختم مـــی رود. 
همســـرم سالهاســـت که در قهـــوه خانه 

روستا کار می کند ودرآمد زیادی ندارد. 
بهزیستی ماهانه فقط 55 هزار تومان 
به ما کمک می کند و با این پول و یارانه ای 
کـــه می گیریـــم تنهـــا می توانیـــم هزینه 
ویتامین های او راتأمین کنیم. جابه جایی 
خاطره سخت است و اگر ماشین داشتیم 
می توانستیم او را به مسافرت یا طبیعت 
ببریم. با چشـــمانش حرف می زند و اگر 
چیـــزی را بخواهـــد آن را از خنـــده ای که 
در چشـــمانش نقش می بنـــدد متوجه 
می شـــوم. اگر خدا بخواهد دور نیســـت 
روزی کـــه خاطره روی پای خـــودش راه 

برود و برای ما حرف بزند.
ë به نام پدر

صدها کیلومتر را طی کرد تا با جراحی 
چشمانش بتواند دوباره چهره خاطره را 
بهتر از قبـــل ببیند. وقتـــی می خواهد از 
دخترش حرف بزند در طنین صدایش 
هیچ حســـی مبنی بر اینکـــه این دختر از 
گوشت و پوست او نیست پیدا نمی کنی. 
67 بهار را پشـــت ســـر گذاشـــته اما گرد 
پیری همه محاســـن اش را ســـفید کرده 
اســـت. ربعلی محمـــدی هنـــوز هم 16 
فروردین ســـال 66 را بخوبی در یاد دارد. 
با وجود آنکه چند ساعتی از جراحی اش 

 روایتی از زندگی زوج میانه ای که عشق پدر و مادری را با همه وجود معنا کردند

خاطره اى از باشگاه كاراته خانگى مهدى فخيم زاده
«از فرداش شديم پنج نفر. من اول با رشيدى و حاتمى و هاشمى 
و قدكچيـــان ورزش مى كردم وقتى اونا مى رفتن تازه بچه هاى 

كاراته مى آمدن و ما تمرين خودمونو شروع مى كرديم.» 
عصر ايران ؛ نهال موسوى - خبر تصادف مهدى فخيم زاده در سر 
صحنه فيلمبردارى شوكى به جامعه بود، به سرعت پخش شد و 

همگان پيگير وضعيت سالمتى او هستند.
فخيم زاده از آن دسته هنرمندانى است كه به شكل حرفه اى به 
ورزش كاراته مشغول بوده و خاطرات جالبى از اين ورزش دارد. 
ذكر خاطره اى از باشگاه كاراته خانگى او و حضور على حاتمى 
و داود رشيدى و ... در آن خالى از لطف نيست: «اوائل سال 1359 
فدراســـيون كاراته همه باشگاه ها رو تعطيل كرده بود مى گفت 
باشگاه تك ورزشى نمى خوايم، باشگاه بايد حداقل چهار پنج 
رشته ورزشى داشته باشه . درنتيجه من به كمك حسن آقا زير زمين 
خونه رو كرده بودم باشگاه و هرچى وسيله ورزشى داشتم ريخته 
بودم اونجا و هفته اى دوسه روز با چند تا از بچه هاى كاراته دورهم 

جمع مى شديم و تمرين مى كرديم. 
يه روز رفته بودم خونه زكريا هاشمى كه تو خيابون دولت بود، 
ديدم داود رشيدى هم اونجاست، از ديدنش خيلى خوشحال 
شـــدم، رشيدى سال ها استادم بود. ديدم حالشون گرفته است، 
از بيكارى خسته و كسل شده بودن، آخه قبل از انقالب خيلى 

سرشون شلوغ بود.  
رشيدى رئيس فيلم و سريال تلويزيون بود استاد دانشگاه بود، 
فيلم بازى مى كرد تئاتر مى ذاشت، زكرياهم كارگردان معروف و 
مطرحى بود، وقت نداشت سرشو بخارونه، يا سر فيلمبردارى بود 
يا فيلمنامه و كتاب مى نوشت. حاال هر دو تا عاطل و باطل شده 
بودن و از بيكارى به ستوه اومده بودن. رشيدى يه نيم نگاهى به من 

انداخت و گفت : مهدى اينروزا چيكار ميكنى ؟
گفتم : هيچى آقا، بيكارم.

گفت: پس چرا لپات گل انداخته؟ مثه اينكه خيلى بهت خوش 
مى گذره.

هاشمى گفت : اين ناكس ورزش مى كنه ، واسه همين سرحاله.
رشيدى گفت : كجا ورزش مى كنى؟ شنيدم باشگاه هاى ورزشى 

رم تعطيل كردن.
گفتم : آره، ولى من تو خونه باشگاه درست كردم.

هاشمى گفت: تو خونه؟گفتم : اره، تو زيرزمين خونه ، هر روز با 
چندتا از بچه ها جمع مى شيم دورهم و ورزش مى كنيم، شمام اگه 

حالشو دارين بفرمائين.
رشيدى گفت : نه بابا، كى حال ورزش داره.هاشمى گفت : چرا ، 

من ميام ، از بيكارى بهتره.
 بعد روكرد به رشيدى و گفت: داود بيا بريم ، سرحال مى شيم .

رشيدى گفت : باشه فكرامو بكنم.
گفتم : اگه مى خواين ورزش كنين ديگه فكر الزم نيست، همين 

االن بلند شين بريم.
 هاشمى گفت : پاشو بريم داود. رشيدى لحظه اى فكر كردو گفت : 

نزنى ناقصمون كنى؟
 خنديدم و گفتم: چاكريم داودجان. تو به من بازيگرى ياد دادى ،

منم بتو كاراته ياد مى دم.
زكريا و رشـــيدى نگاهى به هم كردن و از جا بلند شدن و راه 
افتاديم و رفتيم تو زير زمين خونه ما و شروع كرديم به ورزش 
 كردن . خيلى خوششون اومد، از اونروز به بعد هر روز سرساعت 

مى  اومدن، حسابى روحيه شون عوض شده بود.
يه روز دفتر بودم بلند شدم و گفتم بايد برم، با رشيدى و هاشمى 

قرار دارم. كامران قدكچيان اونجا بود، گفت : چه قرارى؟
گفتم : قراره ورزش . رشـــيدى و هاشمى ميان خونه ما با هم 

ورزش مى كنيم. 
گفت: منم بيام؟باتعجب گفتم: تو؟گفت : اره ، كمر درد گرفتم ، 

دكتر گفته بايد ورزش كنم.گفتم : بلند شو بريم. 
از آنروز شديم چهار نفر. چند روز بعد رشيدى گفت: مهدى على 

حاتمى هم مى خواد بياد ورزش كنه.
گفتم : مگه حاتمى سركار نيســـت ؟گفت : نه ، كارش فعال 

تعطيل شده.
آن موقع حاتمى داشـــت جاده ابريشم رو مى ساخت كه بعدا 

اسمش شد هزاردستان
گفتم : فكر نكنم حاتمى اهل ورزش باشه.گفت : چربى خون 

گرفته ، دكتر گفته دواش ورزشه.
از فرداش شديم پنج نفر. من اول واميسادم با رشيدى و حاتمى و 
 هاشمى و قدكچيان ورزش مى كردم وقتى اونا ميرفتن تازه بچه هاى

 كاراته مى آمدن و ما تمرين خودمونو شروع مى كرديم. 
اين برنامه سه چهارماهى طول كشيد، هرچهار تا خيلى خوب 
شده بودن، بعد يواش، يواش كارها راه افتاد رفتن سركارشون و 

ورزش تعطيل شد.
ســـال ها بعد تو اوائل دهه هفتاد من داشتم تنهاترين سردار و 
مى ساختم . على حاتمى مى خواست تختى رو شروع كنه. تو پيش 
توليد بود. يه روز تو شهرك سينمائى غزالى همديگرو ديديم . الغر 
و نحيف شده بود، تازه مريض شده بود. به ياد زير زمين خونه ما 
كلى گفتيم و خنديديم. از اينكه به ورزش ادامه نداده بود خيلى 
افسوس مى خورد. مى گفت يه خرده كه حالم بهتر بشه دوباره 
مى خوام بيام باهات ورزش كنم ، كه البته بهتر نشد و تختى نيمه 

كاره بود كه تمام كرد. »

روز دوشنبه 12 تيرماه 1357 برابر با 27 رجب 1398 
مبعث حضرت رسول اكرم(ص) تعطيل بود و روزنامه اطالعات منتشر نشد
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
نخستين توطئه آتني ها بر ضد ايران در مصر

سوم جوالى سال 460 پيش از ميالد، آتني ها كه 
چشم طمع به ثروت مصر دوخته بودند ناوگاني را روانه 
اين كشور كردند تا مصريان را بر ضد ايرانيان بشورانند. 
ايران نيروي قابل مالحظه اي در مصر مستقر كرده بود و 
همين نيروي عظيم مانع پيروز شدن توطئه آتني ها شد.

آتني ها چهار ســـال بعد( 454 پيش از ميالد ) و 
ســـپس در سال 425 پيش از ميالد دو بار ديگر با همان 
هدف به مصر رخنه كردند و هر دوبار به دليل احضار 
برخي نيروهاي ايراني به خاك اصلي وطن تا حدي موفق 
به تحريك مصريان و شورش آنان شدند كه هر دوبار اين 
شورش ها سركوب شد و بار آخر آتني از سوي ايران 
به مصر ممنوع الورود شـــدند.در دوران هخامنشيان، 
 مصر 120 سال وچند ماه يكي از استان هاي ايران بشمار 

مي رفت. 
ناسيوناليسم ايراني عامل اقتدار ساسانيان

سوم جوالى سال 324 ميالدي، كنستانتين امپراتور 
روم كه براي سركوبي رقيبان رومي خود به "بيزانتيوم" 
لشكر كشـــيده بود تصميم گرفت در اينجا و نه چندان 
دور از محل شهر «تروا» شهري به نام خود بسازد تا به 
امپراتوري ايران نزديك باشد و اخبار مربوط به تحركات 
ساسانيان را سريع تر دريافت كند و تصميمات مربوط به 
خنثي كردن اين تحركات در شهر تازه ساز كه يكي از دو 
پايتخت روم [پايتخت شرقي] خواهد بود ، گرفته شود.

وي پس از نابود ساختن «لي سينيوس» رقيب خود 
و هوادارانش، 25 ژوئيه سال بعد (325 ميالدي) دستور 
ساختن قسطنطنيه (شهر كنستانتين - استانبول امروز) را 
صادر كرد كه پس از تجزيه امپراتوري روم به صورت 

پايتخت روم شرقي باقي ماند.
 قتل مازيار به دست خليفه عباسي 

موّرخان اروپايي كه در باره بپاخيزي ايرانيان برضد 
خلفاي اُموي و عباســـي تحقيق كرده اند وقوع قتل 
«مازيار» حكمران وقت مازندران (تبرستانـ ـ تپورستان) 
به دست المعتصمـ  خليفه عباسي را سوم جوالى سال 

839 ميالدي نوشته اند.
مازيار از خاندان اســـپهبدان مازندران پسر قارن 
(كارن) و قارن پسر َونداد هرمز و ونداد نوه سوخرا بود. 
مازيار در آُمل بر اثر خيانت برادرش «كوهيار» كه فريب 
عوامل خليفه را خورده بود دستگير و به سامرا (سامره) 
منتقل و به المعتصم تحويل داده شـــده بود كه پس از 

شكنجه بسيار كشته شد.

قاب امروز

رشت /عكس از على آذرنيا 

2223 سـود وكـو جـدول  شـرح در مـتـن غالمحسين باغبان4736 

  

 

اسباب سفر

نيم نخود

شتركش
جوانمرد

جستجوي بسيار

لقب
 امام پنجم

عالمت مفعوليمعلم ثاني
نوعي كبوتر

جنس مذكر

دور از خطر

تازه

ستاره شناسي

نمايشگاه نقاشي
مرغ سعادت

نيمه آگاه!

سيب تركي
پربها

درهم پيچيدن

خط نابينايان
اختراع ماروي

شهري در 
اردبيل

معبود 

نشانه 
خوي ها

ب
ط

م

درخت 
تسبيح

از مركباتمال و اموالاز اوراق بهادار هزار كيلو

رنگ استقاللي
سين پولدارها

عالم ناپيدا

محوطه 
ورزشي

مخفف آتش

ا

 پند بزرگان 

كســـى كه با من متفاوت است، نه تنها به من 
 صدمه اى نمى زند بلكه باعث پيشرفت من 
مى شود.                            آنتوان دوسنت اگزوپرى

محبوب كســـى نبودن فقط يك بدشانسى 
 اســـت،درحالى كـــه عاشـــق نبودن،يك 
بدبختى ا ست .                                      آلبركامو                                                  

اين آتش عشق مى پزاند ما را
هر شب به خرابات كشاند ما را

با اهل خرابات نشاند ما را
تا غيــر خـرابـات نـدانـد ما را
مولوى

 سرايه

جدول سودوکو

خاطره اى از باشگاه كاراته خانگى مهدى فخيم زاده
«از فرداش شديم پنج نفر. من اول با رشيدى و حاتمى و هاشمى 
و قدكچيـــان ورزش مى كردم وقتى اونا مى رفتن تازه بچه هاى 

كاراته مى آمدن و ما تمرين خودمونو شروع مى كرديم.» 
عصر ايران ؛ نهال موسوى - خبر تصادف مهدى فخيم زاده در سر 
صحنه فيلمبردارى شوكى به جامعه بود، به سرعت پخش شد و 

همگان پيگير وضعيت سالمتى او هستند.
فخيم زاده از آن دسته هنرمندانى است كه به شكل حرفه اى به 
ورزش كاراته مشغول بوده و خاطرات جالبى از اين ورزش دارد. 
ذكر خاطره اى از باشگاه كاراته خانگى او و حضور على حاتمى 
و داود رشيدى و ... در آن خالى از لطف نيست: «اوائل سال 1359 
فدراســـيون كاراته همه باشگاه ها رو تعطيل كرده بود مى گفت 
باشگاه تك ورزشى نمى خوايم، باشگاه بايد حداقل چهار پنج 
رشته ورزشى داشته باشه . درنتيجه من به كمك حسن آقا زير زمين 
خونه رو كرده بودم باشگاه و هرچى وسيله ورزشى داشتم ريخته 
بودم اونجا و هفته اى دوسه روز با چند تا از بچه هاى كاراته دورهم 

جمع مى شديم و تمرين مى كرديم. 
يه روز رفته بودم خونه زكريا هاشمى كه تو خيابون دولت بود، 
ديدم داود رشيدى هم اونجاست، از ديدنش خيلى خوشحال 
شـــدم، رشيدى سال ها استادم بود. ديدم حالشون گرفته است، 
از بيكارى خسته و كسل شده بودن، آخه قبل از انقالب خيلى 

سرشون شلوغ بود.  
رشيدى رئيس فيلم و سريال تلويزيون بود استاد دانشگاه بود، 
فيلم بازى مى كرد تئاتر مى ذاشت، زكرياهم كارگردان معروف و 
مطرحى بود، وقت نداشت سرشو بخارونه، يا سر فيلمبردارى بود 
يا فيلمنامه و كتاب مى نوشت. حاال هر دو تا عاطل و باطل شده 
بودن و از بيكارى به ستوه اومده بودن. رشيدى يه نيم نگاهى به من 

انداخت و گفت : مهدى اينروزا چيكار ميكنى ؟
گفتم : هيچى آقا، بيكارم.

گفت: پس چرا لپات گل انداخته؟ مثه اينكه خيلى بهت خوش 
مى گذره.

هاشمى گفت : اين ناكس ورزش مى كنه ، واسه همين سرحاله.
رشيدى گفت : كجا ورزش مى كنى؟ شنيدم باشگاه هاى ورزشى 

رم تعطيل كردن.
گفتم : آره، ولى من تو خونه باشگاه درست كردم.

هاشمى گفت: تو خونه؟گفتم : اره، تو زيرزمين خونه ، هر روز با 
چندتا از بچه ها جمع مى شيم دورهم و ورزش مى كنيم، شمام اگه 

حالشو دارين بفرمائين.
رشيدى گفت : نه بابا، كى حال ورزش داره.هاشمى گفت : چرا ، 

من ميام ، از بيكارى بهتره.
 بعد روكرد به رشيدى و گفت: داود بيا بريم ، سرحال مى شيم .

رشيدى گفت : باشه فكرامو بكنم.
گفتم : اگه مى خواين ورزش كنين ديگه فكر الزم نيست، همين 

االن بلند شين بريم.
 هاشمى گفت : پاشو بريم داود. رشيدى لحظه اى فكر كردو گفت : 

نزنى ناقصمون كنى؟
 خنديدم و گفتم: چاكريم داودجان. تو به من بازيگرى ياد دادى ،

منم بتو كاراته ياد مى دم.
زكريا و رشـــيدى نگاهى به هم كردن و از جا بلند شدن و راه 
افتاديم و رفتيم تو زير زمين خونه ما و شروع كرديم به ورزش 
 كردن . خيلى خوششون اومد، از اونروز به بعد هر روز سرساعت 

مى  اومدن، حسابى روحيه شون عوض شده بود.
يه روز دفتر بودم بلند شدم و گفتم بايد برم، با رشيدى و هاشمى 

قرار دارم. كامران قدكچيان اونجا بود، گفت : چه قرارى؟
گفتم : قراره ورزش . رشـــيدى و هاشمى ميان خونه ما با هم 

ورزش مى كنيم. 
گفت: منم بيام؟باتعجب گفتم: تو؟گفت : اره ، كمر درد گرفتم ، 

دكتر گفته بايد ورزش كنم.گفتم : بلند شو بريم. 
از آنروز شديم چهار نفر. چند روز بعد رشيدى گفت: مهدى على 

حاتمى هم مى خواد بياد ورزش كنه.
گفتم : مگه حاتمى سركار نيســـت ؟گفت : نه ، كارش فعال 

تعطيل شده.
آن موقع حاتمى داشـــت جاده ابريشم رو مى ساخت كه بعدا 

اسمش شد هزاردستان
گفتم : فكر نكنم حاتمى اهل ورزش باشه.گفت : چربى خون 

گرفته ، دكتر گفته دواش ورزشه.
از فرداش شديم پنج نفر. من اول واميسادم با رشيدى و حاتمى و 
 هاشمى و قدكچيان ورزش مى كردم وقتى اونا ميرفتن تازه بچه هاى

 كاراته مى آمدن و ما تمرين خودمونو شروع مى كرديم. 
اين برنامه سه چهارماهى طول كشيد، هرچهار تا خيلى خوب 
شده بودن، بعد يواش، يواش كارها راه افتاد رفتن سركارشون و 

ورزش تعطيل شد.
ســـال ها بعد تو اوائل دهه هفتاد من داشتم تنهاترين سردار و 
مى ساختم . على حاتمى مى خواست تختى رو شروع كنه. تو پيش 
توليد بود. يه روز تو شهرك سينمائى غزالى همديگرو ديديم . الغر 
و نحيف شده بود، تازه مريض شده بود. به ياد زير زمين خونه ما 
كلى گفتيم و خنديديم. از اينكه به ورزش ادامه نداده بود خيلى 
افسوس مى خورد. مى گفت يه خرده كه حالم بهتر بشه دوباره 
مى خوام بيام باهات ورزش كنم ، كه البته بهتر نشد و تختى نيمه 

كاره بود كه تمام كرد. »

روز دوشنبه 12 تيرماه 1357 برابر با 27 رجب 1398 
مبعث حضرت رسول اكرم(ص) تعطيل بود و روزنامه اطالعات منتشر نشد
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
نخستين توطئه آتني ها بر ضد ايران در مصر

سوم جوالى سال 460 پيش از ميالد، آتني ها كه 
چشم طمع به ثروت مصر دوخته بودند ناوگاني را روانه 
اين كشور كردند تا مصريان را بر ضد ايرانيان بشورانند. 
ايران نيروي قابل مالحظه اي در مصر مستقر كرده بود و 
همين نيروي عظيم مانع پيروز شدن توطئه آتني ها شد.

آتني ها چهار ســـال بعد( 454 پيش از ميالد ) و 
ســـپس در سال 425 پيش از ميالد دو بار ديگر با همان 
هدف به مصر رخنه كردند و هر دوبار به دليل احضار 
برخي نيروهاي ايراني به خاك اصلي وطن تا حدي موفق 
به تحريك مصريان و شورش آنان شدند كه هر دوبار اين 
شورش ها سركوب شد و بار آخر آتني از سوي ايران 
به مصر ممنوع الورود شـــدند.در دوران هخامنشيان، 
 مصر 120 سال وچند ماه يكي از استان هاي ايران بشمار 

مي رفت. 
ناسيوناليسم ايراني عامل اقتدار ساسانيان

سوم جوالى سال 324 ميالدي، كنستانتين امپراتور 
روم كه براي سركوبي رقيبان رومي خود به "بيزانتيوم" 
لشكر كشـــيده بود تصميم گرفت در اينجا و نه چندان 
دور از محل شهر «تروا» شهري به نام خود بسازد تا به 
امپراتوري ايران نزديك باشد و اخبار مربوط به تحركات 
ساسانيان را سريع تر دريافت كند و تصميمات مربوط به 
خنثي كردن اين تحركات در شهر تازه ساز كه يكي از دو 
پايتخت روم [پايتخت شرقي] خواهد بود ، گرفته شود.

وي پس از نابود ساختن «لي سينيوس» رقيب خود 
و هوادارانش، 25 ژوئيه سال بعد (325 ميالدي) دستور 
ساختن قسطنطنيه (شهر كنستانتين - استانبول امروز) را 
صادر كرد كه پس از تجزيه امپراتوري روم به صورت 

پايتخت روم شرقي باقي ماند.
 قتل مازيار به دست خليفه عباسي 

موّرخان اروپايي كه در باره بپاخيزي ايرانيان برضد 
خلفاي اُموي و عباســـي تحقيق كرده اند وقوع قتل 
«مازيار» حكمران وقت مازندران (تبرستانـ ـ تپورستان) 
به دست المعتصمـ  خليفه عباسي را سوم جوالى سال 

839 ميالدي نوشته اند.
مازيار از خاندان اســـپهبدان مازندران پسر قارن 
(كارن) و قارن پسر َونداد هرمز و ونداد نوه سوخرا بود. 
مازيار در آُمل بر اثر خيانت برادرش «كوهيار» كه فريب 
عوامل خليفه را خورده بود دستگير و به سامرا (سامره) 
منتقل و به المعتصم تحويل داده شـــده بود كه پس از 

شكنجه بسيار كشته شد.

قاب امروز

رشت /عكس از على آذرنيا 
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 پند بزرگان 

كســـى كه با من متفاوت است، نه تنها به من 
 صدمه اى نمى زند بلكه باعث پيشرفت من 
مى شود.                            آنتوان دوسنت اگزوپرى

محبوب كســـى نبودن فقط يك بدشانسى 
 اســـت،درحالى كـــه عاشـــق نبودن،يك 
بدبختى ا ست .                                      آلبركامو                                                  

اين آتش عشق مى پزاند ما را
هر شب به خرابات كشاند ما را

با اهل خرابات نشاند ما را
تا غيــر خـرابـات نـدانـد ما را
مولوى

 سرايه

فروردین: همه چیز به نظر خوب می رسد، اما شما قبل از اینکه بتوانید امکاناتی 
که در اطرافتان هســت را ببینید مجبور هستید با نقطه ضعفهایتان نیز روبرو 
شــوید. این سخن بدین معنی نیست که شما فقط می توانید یک گزینه برای 
انتخاب کردن داشته باشید، اگر شما فکر می کنید که فرد موفقی هستید پس 

در واقع اینگونه هستید. 

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

با پنهان کردن واقعیت از زمین تا آسمان متفاوت است.

خرداد : ممکن است رویاهای خیالی جهان درونیتان تا حدی که شما دوست 
داشتید، تأثیری بر روی جهان واقع نداشته باشد. زمانی دچار مشکل می شوید که 
نتوانید ارتباط محکمی بین کارتان و رویاهایتان ایجاد کنید. به جای اینکه تالش 
کنید از جنبه های مختلف یک موضوع ســر در بیاورید، تا جایی که می توانید 

صادقانه عمل کنید.

تیر: به مرحله ای رســیده اید که دلتان می خواهد از زندگــی فرار کنید اما 
خوشبختانه دوره ای را که سپری می کنید به مانند یک امتحان می باشد که برای 
رفتن به دوره بعدی صبر و اســتقامت بیشتری داشته باشید پس شجاع باشید 
زیرا  روزگار همیشــه این چنین نخواهد ماند و مرحله جدیدی در زندگی شما 

پدیدار خواهد شد.

مرداد : شما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده های خوب خود و آنچه 
پیرامونتان می گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می بینید قادر نیستید با کار 
سخت و زیاد و روشهای تکنیکی به سادگی هر مشکلی را حل کنید به خودتان 
شــک می کنید. خوب نیست که با تجزیه و تحلیل کردن عملکرد خود وقت را 

تلف کنید.

شــهریور : شما فشار مســئولیت های زیادی را روی شانه های خود احساس 
می کنید و بیش از این صالح نیست که آنها را به تعویق بیندازید پس بهتر است 
که زودتر دست بکار شوید. الزم نیست که برای چگونگی انجام این کارها دلیل 
بیاورید. اکنون بسیار مهم اســت همزمان که کارایی خود را افزایش می دهید 

تفریح خود را نیز کاهش دهید.

مهر :  شــما فکر می کنید که مدام ســختی ها و مشکالت دنیا در هر روز و هر 
ســاعت تنها به سر شما می ریزد، بهتر اســت عاقالنه و منطقی به زندگی تان 
بنگرید نه این که مدام با احساسات تان تصمیم بگیرید زیرا علت تمام مشکالت 
تان همین موضوع است که شما احساس را در تمام تصمیم گیری های مهم تان 

جایگزین عقل تان کرده اید.

آبان : شما بهتر از همه اطرافیان تان می توانید درباره آینده فکر کنید و تصمیم 
بگیرید. این موضوع مثل این است که تمام موانع موجود کنار رفته اند و فضای 
بیشتری به شــما می دهند تا ذهن خود را بسط دهید. مراقب باشید به خاطر 
اینکه این کار بیشتر از آنکه فکر می کنید شما را درگیر خواهد کرد بنابراین اجازه 

ندهید شک و تردید در افکارتان رخنه کند.

آذر : شما احساس می کنید اگر روی یک سیم فشار قوی گردش کنید، گر چه 
شما ممکن است وسوسه شوید که این جریانات پی در پی را کنترل کنید، اما 
باید برای این کار وقت خود را هدر دهید. زمانیکه شما واکنش خود را نسبت به 
تغییرات پایدار می بینید، به راحتی می توانید بر آنها سوار شوید و کنترل آن را 

دست داشته باشید. 

دی : شما هم اکنون با دیدگاهی بی طرفانه راجع به دوستی هایتان فکر می کنید 
و بنابراین به راحتی می توانید با نگاهی متفاوت به همه چیز بنگرید. نباید اجازه 
دهید که این ناراحتی شما را به شک و بدبینی بکشاند. حاال شما قادر هستید 
فراتر از مسائل عینی و طبیعی که بهتان دیدگاه جدیدی داده قدم بردارید. هیچ 

تصمیم ناگهانی ای نگیرید.

بهمن : فکر می کنید به آخر خط رسیده اید. شما فکر می کنید که به اندازه کافی 
صبر کرده اید. کامالً واضح و مبرهن است که شما می دانید برای اینکه زندگیتان 
به تعادل قبلی خود برگردد چه کارهایی الزم است انجام دهید، اما دیگران راه 
پیشرفتتان را سد کرده اند. حتی اگر می خواهید بیشتر به خودتان سختی بدهید، 

عاقالنه ترین راه این است که چند روز دیگر هم صبر کنید.

اسفند :  شــما به طور طبیعی از پرداختــن به مسائل جزئی دوری می کنید، 
بنابراین راحت تر می توانید دیدگاه های عمومی تــر را درک کنید. با وجود این 
اکنون به سختی می توانید بین مفاهیم و حقایق جنبی توازن ایجاد کنید. انتظار 
نداشــته باشید که زود به این تعادل برسید؛ فط باید ذهن بازی داشته باشید و 

دیدگاهی را که مهم تر است را ترجیح دهید.
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د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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طراح جدولها: د اود  بازخو

پايتخت 
كشور مالزي

رودي مرزي
داغ و نشان 

كردن

كشور ارسطو

پايه

النه زنبور 
عسل

رنگ آسمان

نشان مفعول 
صريح

ميوه خوب

برگه كاغذ

محمود

كوه

بيماري كم 
خوني

داناي كار
بال اراده و 
خودكار

خدمتكار 
رستوران
مقر  پاپ

ناپاك
چاهي عميق 
در حضر موت

آرزوها

بي سامان

دندانهاي 
نيش
گيتي

سلوك

اسلوب

مركز چاي جهان
حبوبي مانند 

عدس

حرف 
همراهي

زبان

آزمودن

بلندي

قورباغه 
درختي

به جز

باز آمدن

منسوب به 
كشور تزارها
جزيره ايراني

قرمز

پناهگاه

سازي بادي
دانش خواندن 

و نوشتن

كشور تب دار

بيماري سگي

نوعي شيمي

رود آرام

نام ديگر 
داريوش بزرگ

سست

نيتروژن

الغر

نشاني

سخن

كشوري در 
آفــريقا
مفصل در

ضمير 
فرانسوي

في

متاع

نوعي آب 
و هوا

از اقيانوس ها

مكار

گفتگوي 
خودماني

خزانه

ياغي
حكيم قبيله 

ساكيـا

مقام طاليي
فلز فساد 

ناپذير

شهري در 
مازندران

بيم

زهر

نصراني

مردمان

نوعي شيريني

نوعي نمايش

جانب

سكونت

حيوان شكمو

عقايد

عمود

چوب و تخته

كشتي جنگي

بيهوشي

كشت باراني

زادن

عالوه بر آن

گوشت آذري
دريايي در 

اروپا

دنبال

باالپوش

آفتاب سوزان

خانه

فصل زرد

خودروي 
كاروانه

چوب خط 
آهن

سال 
گريگوري

www.paivand.com

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

جدول سودوکو

ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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طراح جدولها: د اود  بازخو
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عدس

حرف 
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قورباغه 
درختي

به جز

باز آمدن

منسوب به 
كشور تزارها
جزيره ايراني

قرمز

پناهگاه

سازي بادي
دانش خواندن 

و نوشتن

كشور تب دار
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نوعي شيمي

رود آرام

نام ديگر 
داريوش بزرگ

سست

نيتروژن

الغر

نشاني

سخن

كشوري در 
آفــريقا
مفصل در

ضمير 
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في

متاع

نوعي آب 
و هوا

از اقيانوس ها

مكار

گفتگوي 
خودماني
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ياغي
حكيم قبيله 
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مازندران

بيم

زهر
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نوعي شيريني

نوعي نمايش

جانب

سكونت

حيوان شكمو

عقايد

عمود

چوب و تخته

كشتي جنگي

بيهوشي
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زادن

عالوه بر آن

گوشت آذري
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اروپا

دنبال
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اسامی برندگان جدول3737
  1ـ مصطفی زارعیـ  تهران

2ـ فاطمه حسنا قاسمپورـ سمنان
3ـ سهیل باباییـ  قم

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ   نويسنده مشهور رمان جاودانگي 
ـ سرير2ـ  رسم كنندهـ  كنجد كوبيده 
ــروپرويز3ـ  عطر قنادي  ـ اسب خس
ــدي  ــزار بناـ  مورچهـ  س ــت اف ـ دس
ــكوه  ــوب4ـ  كلمه اي دال بر ش درجن
ــوند شباهت  ــكايت كردنـ  پس و ش
ــوچ و تهي ــيـ  پ ــه اي الكتريك  ـ قطع
ــي زمستانيـ   5ـ  نقش هنريـ  ورزش
از حروف ربط ـ  كمياب6ـ  شنيدنـ  
ستمكارـ  نام پسر ادريس نبي7ـ  پول 
كويتـ  نوعي سالحـ  گلي زيبا8ـ  پسر 
ـ شهري در هندـ  يار كلنگـ  تكرارش 
ــت9ـ  گوسفندزادهـ   مادربزرگ اس
ــه اي داخل  ــورـ  قلع ــوف ك ــق ب خال
ــهر10ـ  ضمير انگليسيـ  آدابـ   ش
ــرگ موشـ  گيج11ـ  نفس كشـ   م
ــر12ـ  آالچيقـ   ــاه انداختنيـ  آخ م
ــكيالت13ـ  مشمال  نان نازكـ  تش
ــلـ  درخشان، تابان  ـ خانه زنبور عس
ــي14ـ  نمايش  ــم مرغ انگليس ـ تخ
ــن رنگهاـ  تن  ــده لباسـ  باالتري دهن
ــرغـ  پايتخت قديم مقدونيه  پوش م

ــمهـ  جاي گوسفندانـ  از  15ـ  كرش
ــتانـ  برادر بزرگ  توابع استان گلس
ــي)ع(16ـ  مرادف  ــرت موس حض
 فالنـ  بشقاب بزرگـ  گروه تبهكاري
ــوري عربيـ  رمان مشهور  17ـ  كش

مارك تواين

عمودي:
ــي ــجد االقص ــرار داردـ  مس ــدف ق  1ـ  در دل ص
2ـ  پيش قراولـ  فالنيـ  درياها3ـ  آشيانـ  ميوه اي 
ــوادـ  سهلـ  طرف  ــكي4ـ  بيس ــتواييـ  فمـ  خش اس
ــارـ  كفش روبازـ  آواز ــان، ج ـ  خنده دار5ـ  نورافش
 6ـ  ويتامين انعقاديـ  بطنـ  مركز تايلندـ  نت منفي

ــايه8ـ  حالج  7ـ  آماسـ  ياقوتـ  بخت و اقبالـ  س
ــخت9ـ  از بخشهاي دوگانه  ــتنـ  س ــت داش ـ دوس
ــخنان بيهودهـ  مادر10ـ  زردكـ  قوس و  قلبـ  س
ــازنده زرهـ   قزحـ  تا اين زمان11ـ  غذاي آبكيـ  س
رودي در كشور قزاقستانـ  زنگ، جلجل12ـ  شهر 
ــتوـ  دو لب پارچه يا چرم را به هم پيوند  ــهـ  پرس ريش
ــكـ  انديشه در امورـ   ــت13ـ  مترس مي دهدـ  دس
ــهاي شيطاني14ـ  سرگردانـ  قلبـ  نعمت  خواهش

حرف )ن( 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.

دهندهـ  پدري15ـ  نوعي گلـ  حاكمـ  گيرنده امواج 
راديويي و تلويزيونيـ  پايتخت كشور چك16ـ  پدر 
در تداول مردم قزوينـ  خشك كرده هلو و زردآلوـ  
كوهي در همدان17ـ  از تركيب كربن با اكسيژن به 

دست مي آيدـ  كشوري در آفريقا

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3737
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اسامی برندگان جدول3737
  1ـ مصطفی زارعیـ  تهران

2ـ فاطمه حسنا قاسمپورـ سمنان
3ـ سهیل باباییـ  قم

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ   نويسنده مشهور رمان جاودانگي 
ـ سرير2ـ  رسم كنندهـ  كنجد كوبيده 
ــروپرويز3ـ  عطر قنادي  ـ اسب خس
ــدي  ــزار بناـ  مورچهـ  س ــت اف ـ دس
ــكوه  ــوب4ـ  كلمه اي دال بر ش درجن
ــوند شباهت  ــكايت كردنـ  پس و ش
ــوچ و تهي ــيـ  پ ــه اي الكتريك  ـ قطع

ــي زمستانيـ   5ـ  نقش هنريـ  ورزش
از حروف ربط ـ  كمياب6ـ  شنيدنـ  
ستمكارـ  نام پسر ادريس نبي7ـ  پول 
كويتـ  نوعي سالحـ  گلي زيبا8ـ  پسر 
ـ شهري در هندـ  يار كلنگـ  تكرارش 
ــت9ـ  گوسفندزادهـ   مادربزرگ اس
ــه اي داخل  ــورـ  قلع ــوف ك ــق ب خال
ــهر10ـ  ضمير انگليسيـ  آدابـ   ش
ــرگ موشـ  گيج11ـ  نفس كشـ   م
ــر12ـ  آالچيقـ   ــاه انداختنيـ  آخ م
ــكيالت13ـ  مشمال  نان نازكـ  تش
ــلـ  درخشان، تابان  ـ خانه زنبور عس
ــي14ـ  نمايش  ــم مرغ انگليس ـ تخ
ــن رنگهاـ  تن  ــده لباسـ  باالتري دهن
ــرغـ  پايتخت قديم مقدونيه  پوش م

ــمهـ  جاي گوسفندانـ  از  15ـ  كرش
ــتانـ  برادر بزرگ  توابع استان گلس
ــي)ع(16ـ  مرادف  ــرت موس حض
 فالنـ  بشقاب بزرگـ  گروه تبهكاري

ــوري عربيـ  رمان مشهور  17ـ  كش
مارك تواين

عمودي:
ــي ــجد االقص ــرار داردـ  مس ــدف ق  1ـ  در دل ص
2ـ  پيش قراولـ  فالنيـ  درياها3ـ  آشيانـ  ميوه اي 
ــوادـ  سهلـ  طرف  ــكي4ـ  بيس ــتواييـ  فمـ  خش اس
ــارـ  كفش روبازـ  آواز ــان، ج ـ  خنده دار5ـ  نورافش
 6ـ  ويتامين انعقاديـ  بطنـ  مركز تايلندـ  نت منفي
ــايه8ـ  حالج  7ـ  آماسـ  ياقوتـ  بخت و اقبالـ  س
ــخت9ـ  از بخشهاي دوگانه  ــتنـ  س ــت داش ـ دوس
ــخنان بيهودهـ  مادر10ـ  زردكـ  قوس و  قلبـ  س
ــازنده زرهـ   قزحـ  تا اين زمان11ـ  غذاي آبكيـ  س
رودي در كشور قزاقستانـ  زنگ، جلجل12ـ  شهر 
ــتوـ  دو لب پارچه يا چرم را به هم پيوند  ــهـ  پرس ريش
ــكـ  انديشه در امورـ   ــت13ـ  مترس مي دهدـ  دس
ــهاي شيطاني14ـ  سرگردانـ  قلبـ  نعمت  خواهش

حرف )ن( 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.

دهندهـ  پدري15ـ  نوعي گلـ  حاكمـ  گيرنده امواج 
راديويي و تلويزيونيـ  پايتخت كشور چك16ـ  پدر 
در تداول مردم قزوينـ  خشك كرده هلو و زردآلوـ  
كوهي در همدان17ـ  از تركيب كربن با اكسيژن به 

دست مي آيدـ  كشوري در آفريقا

جدول متقاطع
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اسامی برندگان جدول3737
  1ـ مصطفی زارعیـ  تهران

2ـ فاطمه حسنا قاسمپورـ سمنان
3ـ سهیل باباییـ  قم

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ   نويسنده مشهور رمان جاودانگي 
ـ سرير2ـ  رسم كنندهـ  كنجد كوبيده 
ــروپرويز3ـ  عطر قنادي  ـ اسب خس
ــدي  ــزار بناـ  مورچهـ  س ــت اف ـ دس
ــكوه  ــوب4ـ  كلمه اي دال بر ش درجن
ــوند شباهت  ــكايت كردنـ  پس و ش
ــوچ و تهي ــيـ  پ ــه اي الكتريك  ـ قطع

ــي زمستانيـ   5ـ  نقش هنريـ  ورزش
از حروف ربط ـ  كمياب6ـ  شنيدنـ  
ستمكارـ  نام پسر ادريس نبي7ـ  پول 
كويتـ  نوعي سالحـ  گلي زيبا8ـ  پسر 
ـ شهري در هندـ  يار كلنگـ  تكرارش 
ــت9ـ  گوسفندزادهـ   مادربزرگ اس
ــه اي داخل  ــورـ  قلع ــوف ك ــق ب خال
ــهر10ـ  ضمير انگليسيـ  آدابـ   ش
ــرگ موشـ  گيج11ـ  نفس كشـ   م
ــر12ـ  آالچيقـ   ــاه انداختنيـ  آخ م
ــكيالت13ـ  مشمال  نان نازكـ  تش
ــلـ  درخشان، تابان  ـ خانه زنبور عس
ــي14ـ  نمايش  ــم مرغ انگليس ـ تخ
ــن رنگهاـ  تن  ــده لباسـ  باالتري دهن
ــرغـ  پايتخت قديم مقدونيه  پوش م

ــمهـ  جاي گوسفندانـ  از  15ـ  كرش
ــتانـ  برادر بزرگ  توابع استان گلس
ــي)ع(16ـ  مرادف  ــرت موس حض
 فالنـ  بشقاب بزرگـ  گروه تبهكاري

ــوري عربيـ  رمان مشهور  17ـ  كش
مارك تواين

عمودي:
ــي ــجد االقص ــرار داردـ  مس ــدف ق  1ـ  در دل ص

2ـ  پيش قراولـ  فالنيـ  درياها3ـ  آشيانـ  ميوه اي 
ــوادـ  سهلـ  طرف  ــكي4ـ  بيس ــتواييـ  فمـ  خش اس
ــارـ  كفش روبازـ  آواز ــان، ج ـ  خنده دار5ـ  نورافش
 6ـ  ويتامين انعقاديـ  بطنـ  مركز تايلندـ  نت منفي
ــايه8ـ  حالج  7ـ  آماسـ  ياقوتـ  بخت و اقبالـ  س
ــخت9ـ  از بخشهاي دوگانه  ــتنـ  س ــت داش ـ دوس
ــخنان بيهودهـ  مادر10ـ  زردكـ  قوس و  قلبـ  س
ــازنده زرهـ   قزحـ  تا اين زمان11ـ  غذاي آبكيـ  س
رودي در كشور قزاقستانـ  زنگ، جلجل12ـ  شهر 
ــتوـ  دو لب پارچه يا چرم را به هم پيوند  ــهـ  پرس ريش
ــكـ  انديشه در امورـ   ــت13ـ  مترس مي دهدـ  دس
ــهاي شيطاني14ـ  سرگردانـ  قلبـ  نعمت  خواهش

حرف )ن( 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.

دهندهـ  پدري15ـ  نوعي گلـ  حاكمـ  گيرنده امواج 
راديويي و تلويزيونيـ  پايتخت كشور چك16ـ  پدر 
در تداول مردم قزوينـ  خشك كرده هلو و زردآلوـ  
كوهي در همدان17ـ  از تركيب كربن با اكسيژن به 

دست مي آيدـ  كشوري در آفريقا

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3737
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اسامی برندگان جدول3737
  1ـ مصطفی زارعیـ  تهران

2ـ فاطمه حسنا قاسمپورـ سمنان
3ـ سهیل باباییـ  قم

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ   نويسنده مشهور رمان جاودانگي 
ـ سرير2ـ  رسم كنندهـ  كنجد كوبيده 
ــروپرويز3ـ  عطر قنادي  ـ اسب خس
ــدي  ــزار بناـ  مورچهـ  س ــت اف ـ دس
ــكوه  ــوب4ـ  كلمه اي دال بر ش درجن
ــوند شباهت  ــكايت كردنـ  پس و ش
ــوچ و تهي ــيـ  پ ــه اي الكتريك  ـ قطع
ــي زمستانيـ   5ـ  نقش هنريـ  ورزش
از حروف ربط ـ  كمياب6ـ  شنيدنـ  
ستمكارـ  نام پسر ادريس نبي7ـ  پول 
كويتـ  نوعي سالحـ  گلي زيبا8ـ  پسر 
ـ شهري در هندـ  يار كلنگـ  تكرارش 
ــت9ـ  گوسفندزادهـ   مادربزرگ اس
ــه اي داخل  ــورـ  قلع ــوف ك ــق ب خال
ــهر10ـ  ضمير انگليسيـ  آدابـ   ش
ــرگ موشـ  گيج11ـ  نفس كشـ   م
ــر12ـ  آالچيقـ   ــاه انداختنيـ  آخ م
ــكيالت13ـ  مشمال  نان نازكـ  تش
ــلـ  درخشان، تابان  ـ خانه زنبور عس
ــي14ـ  نمايش  ــم مرغ انگليس ـ تخ
ــن رنگهاـ  تن  ــده لباسـ  باالتري دهن
ــرغـ  پايتخت قديم مقدونيه  پوش م

ــمهـ  جاي گوسفندانـ  از  15ـ  كرش
ــتانـ  برادر بزرگ  توابع استان گلس
ــي)ع(16ـ  مرادف  ــرت موس حض
 فالنـ  بشقاب بزرگـ  گروه تبهكاري
ــوري عربيـ  رمان مشهور  17ـ  كش

مارك تواين

عمودي:
ــي ــجد االقص ــرار داردـ  مس ــدف ق  1ـ  در دل ص
2ـ  پيش قراولـ  فالنيـ  درياها3ـ  آشيانـ  ميوه اي 
ــوادـ  سهلـ  طرف  ــكي4ـ  بيس ــتواييـ  فمـ  خش اس
ــارـ  كفش روبازـ  آواز ــان، ج ـ  خنده دار5ـ  نورافش
 6ـ  ويتامين انعقاديـ  بطنـ  مركز تايلندـ  نت منفي
ــايه8ـ  حالج  7ـ  آماسـ  ياقوتـ  بخت و اقبالـ  س
ــخت9ـ  از بخشهاي دوگانه  ــتنـ  س ــت داش ـ دوس
ــخنان بيهودهـ  مادر10ـ  زردكـ  قوس و  قلبـ  س
ــازنده زرهـ   قزحـ  تا اين زمان11ـ  غذاي آبكيـ  س
رودي در كشور قزاقستانـ  زنگ، جلجل12ـ  شهر 
ــتوـ  دو لب پارچه يا چرم را به هم پيوند  ــهـ  پرس ريش
ــكـ  انديشه در امورـ   ــت13ـ  مترس مي دهدـ  دس
ــهاي شيطاني14ـ  سرگردانـ  قلبـ  نعمت  خواهش

حرف )ن( 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.

دهندهـ  پدري15ـ  نوعي گلـ  حاكمـ  گيرنده امواج 
راديويي و تلويزيونيـ  پايتخت كشور چك16ـ  پدر 
در تداول مردم قزوينـ  خشك كرده هلو و زردآلوـ  
كوهي در همدان17ـ  از تركيب كربن با اكسيژن به 

دست مي آيدـ  كشوري در آفريقا

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3737
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

نامى که مى شناسید و به آن اطمینان دارید

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

wwwSaatchiandsaatchi.ca 
Info@saatchiandsaatchi.ca

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

جواهری ساعتچی

نام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

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

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

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

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازى ساختمان
نوسازى حمام وآشپزخانه

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

دراى 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

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

604-949-0201
604-700-۵61۵

3 هفته آگهی در اجاره
نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 
تلفن تماس:

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

اجاره
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 ۶۰4-727-7۸74
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096

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 صدابردارى

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
604-773-00۹6     New Tech  امین

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

جواهرى
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزى
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 هاى 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 فیلمبردارى

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

قنادى
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 حسابدارى

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 دعاوى

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 نیازمندى 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

باربرى ، 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 گزارى

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

اتاقی تمیز و دلباز در یک طبقه مستقل 
از یک خانه با حمام و دستشویی بسیازر 

بزرگ و تمیز، با اینترنت و تلویزیون، 
الندری. پارک، ایستگاه اتوبوس  و 

مجتمع ورزشی مجهز در مجاور منزل، 
به قیمت بسیار مناسب برای مدت 

طوالنی اجاره داده می شود.
۱4۸۱ 77۸-۹۱۹-۶۳72
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1479

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 همکارى  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیرى  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضورى 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 هاى 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
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ramin mahjouri - art gallery


