
سال 25 شماره ۱480جمعه 23 خرداد ۱۳۹۹

The Gateway to the Iranian Community Since 1993

Issue No. 

1480

دندانپزشک خانواده 
در مرکز شهر کوکیتالم

دکتر رضا حصیری 
Tel: 604.552.8884

604-227-6000
 www.bijan.law

 معامالت و نوسازی امالك
 امورشرکتی و معامالت تجاری

دعاوی خانوادگی
وصیت نامه

مهاجرت

وکالی رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

مـهرناز کاوســی 
   604-779-4146

mehrnaz@mehrnazkavoosi.com

مشاور شما در امور امالك

www.mehrnazkavoosi.com

Each office owned and operated independently

صـرافی حافظ
سرویس برتر

Tel: 604-984-4445
Fax: 604-984-4448
www.hafezfx.com
info@hafezfx.com
1446 Lonsdale Ave., North Vancouver

پرداخت آنالین
از طریق کلیه کارت های 

عضو شبکه شتاب

Vol. 25 Issue1480 Friday June 12, 2020

778-558-8272

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933

فروزان یزدان

www.88westrealty.com

Licensed Property Manager

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

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

PROTECTIVE PROCEDURES IN PLACE

WE WANT TO  
PROTECT  

OUR READERS!
This publication was  

produced with care regarding  
transmission of the virus.

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

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

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

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

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

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

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

The machine folds the newspapers  
and is belt delivered.

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

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

Staff wear gloves with any shared equipment.
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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. «

با نزدیک شدن به پایان برنامه یارانه های اضطراری، 
گام  بعدی دولت کانادا چه خواهد بود؟

به گزارش گلوبال نیوز، سواالت زیادی 
دربــاره برنامه دولت بــرای حمایت از 
افرادی که بر اثر پاندمی بیکار شده اند، 
پس از پایان یافتن 4 ماه کمک حمایتی 

تحت عنوان CERB، وجود دارد. 
بر اســاس این برنامه حمایتی که از 6 
آوریل آغاز شــد، متقاضیان با ثبت نام 
در ســایت می تواننــد ماهانه 2000 
دالر دریافــت کنند. ایــن برنامه برای 
فاصله بین ۱5 مارچ تا اول اکتبر قابل 

دسترسی است اما هر متقاضی تنها 4 
ماه می تواند از این تسهیالت استفاده 
کند. در حالی که پایــان اولین 4 ماه، 
اول جوالی فرا می رســد، تحلیلگران 
و کارشناســان ایــن ســوال را مطرح 
می کننــد که قدم بعــدی دولت برای 
حمایت از افــرادی که هنوز به کمک 
نیاز دارند چیست. با پایان یافتن 4 ماه 
اول برای بخش زیادی از متقاضیان در 
اول جوالی و اول آگوســت، افراد واجد 

شــرایط می توانند تقاضای خود را به 
بیمه بیکاری منتقل کنند اما مشــکل 
اصلی اینجاست که بســیاری از افراد 
شرایط الزم اقدام برای بیمه بیکاری را 

ندارند
 دولت هنــوز درباره وضعیت این افراد 
پس از پایان کمــک های 4 ماهه، که 
کارشناســان آن را یک نگرانی جدی 
توصیف می کنند، اظهار نظری نکرده 

است.

بر اســاس اعالم اداره آمــار کانادا، در 
ماه های مارچ و آوریل حدود ۳ میلیون 
شــغل در کانادا از بین رفته است و با 
وجود اینکــه در ماه مــی، 28۹ هزار 
شغل ایجاد شد، نرخ بیکاری در کانادا 
به رکورد بی سابقه ۱۳.7 درصد رسیده 

است.
پیشنهاد کارشناســان برای دولت این 
است که یا برنامه یارانه های اضطراری 

را با اندکی تغییرات تمدید کند.
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هر جمعه منتشر می شود

»گزارش بانک جهانی«
 بالیی که کرونا بر سر اقتصاد جهان و ایران می آورد

نسخه بهاری گزارش بانک جهانی زیر 
عنوان »چشم انداز اقتصادی جهان«، 
که نسخه زمستانی آن به روال هرسال 
در ماه ژانویه منتشــر شد، به بررسی 
پیامد های بیماری عالمگیر کرونا برای 
اقتصاد های منطقه ای و ملی از جمله 

ایران اختصاص دارد.
در این گزارش که دوشــنبه هشتم 
ژوئن منتشــر شــد، بانک جهانی از 
فروریزی 5.2 درصدی تولید ناخالص 
داخلی جهان در سال جاری میالدی 

خبر می دهد.
در صــورت تحقق ایــن پیش بینی، 
اقتصــاد دنیــا بزرگ ترین ســقوط 
اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم را 

پیش رو خواهد داشت.

انفجار فقر

شــیوع کرونا تا به امــروز، تقریباً در 
سراسر کره خاکی، حدود 400 هزار 
قربانی گرفته اســت. در مقایســه با 
همه گیری های بزرگی که تاریخ تمدن 
انسان به خود دیده است، از »طاعون 
سیاه« اروپا در قرون وسطی گرفته تا 
»آنفلوآنزای اسپانیایی« بعد از جنگ 
جهانی اول، کرونا را نمی توان از لحاظ 
تلفات انسانی در زمره مرگبارترین و 
همه گیر  بیماری هــای  مخوف ترین 

جای داد.
در عوض، پیامد هــای اقتصادی این 
بیماری مسری فاجعه بار است و حجم 
بسیار سنگین زیان هایی که تقریباً در 
همه کشــور های جهان به بار آورده، 
با توجه به شــکل بندی تازه اقتصاد 
بین المللی و پیوند های تنگاتنگ میان 
اقتصاد های ملی، در تاریخ بی ســابقه 

است.
پیدایش آشــفتگی، هم در عرضه و 
هــم در تقاضای کاال هــا و خدمات، 
آســیب دیدن حلقه های بی شــمار 
بین المللی،  بازرگانی  زنجیره های  در 
گرفتار شدن حدود نیمی از جمعیت 
جهــان در تاروپود قرنطینــه، از کار 
افتادن بخش بزرگی از شــبکه های 
حمل ونقــل در مقیاس هــای ملی و 
بین المللی، فلج شدن رقم بی شماری 
از کسب وکارها و...، همه و همه زمینه 
پیدایــش بزرگ ترین رکود اقتصادی 

75 سال اخیر را به وجود آوردند.
بر پایــه ارزیابی بانک جهانی، اقتصاد 
کشور های پیشــرفته در سال جاری 
میــالدی زیر فشــار کرونــا به طور 
متوســط هفت درصد فــرو خواهد 
ریخت. منطقه یورو، با ســقوط ۹.۱ 
درصدی تولیــد ناخالص داخلی اش، 

رکوردار این رکود جهانی خواهد بود.
همین شــاخص در آمریکا و ژاپن به 
رشد منفی 6.۱ درصد خواهد رسید. 
در عوض، اقتصاد چین با رشــد یک 

درصدی خود از فرو رفتن در منطقه 
منفی در امان خواهد ماند. با این حال 
برای چین نیز نرخ رشــدی در سطح 
یک درصد، با توجه به نرخ رشد های 
بسیار باالی این کشور طی چهل سال 

گذشته، بسیار ناامیدکننده است.
پیامد این رکود بزرگ اقتصادِی تقریباً 
سراسری، کاهش درآمد سرانه است 
که در مقیاس جهانی با میانگین رشد 
منفی در ســطح منهای ۳.6 درصد، 
میلیون ها نفر را به زیر خط فقر مطلق 

می کشاند.
کارشناســان بانک جهانی می گویند 
کــه از ســال ۱870 )صــد و پنجاه 
ســال پیش( تا کنون، این نخستین 
بار اســت که درآمد ســرانه جهانی 
با کاهشــی چنین مهم روبه رو شده 
اســت. این کارشناسان در ماه آوریل 
گذشته شــمار فقیران مطلق برآمده 
از پیامد های اقتصادی بیماری کرونا را 
شانزده میلیون نفر برآورد کرده بودند. 
بانک  معاون  پازارباشــی اوغلو،  ِجیال 
جهانی، در حال حاضر از آن بیم دارد 
که این بیماری صد میلیون نفر را در 

فقر مطلق غوطه ور کند.
بااین همه، بانک جهانــی در گزارش 
خود همه دریچه های امید را نبسته 
اســت. با توجه به چند هزار میلیارد 
دالری که از سوی کشور های پیشرفته 
جهان برای مبارزه با رکود ناشــی از 
کرونــا در نظر گرفته شــده، اقتصاد 
جهانی می تواند در سال 202۱ از یک 

جهش نسبی برخوردار شود.
در مقیاس جهانی، رشد تولید ناخالص 
داخلی می تواند تا 4.2 درصد افزایش 
یابد. کشور های در حال توسعه از نرخ 
رشدی در سطح 4.6 درصد برخوردار 
خواهند شــد و در چین نیز همین 
شــاخص می تواند به ســطح قبل از 
بحران برگردد که حدود 7 درصد بود.

ناگفته پیداســت که خروج اقتصاد 
جهانــی از بحران ناشــی از کرونا به 
عوامــل گوناگونی بســتگی دارد که 
تحوالت آتی آن ها هنوز در هاله ای از 
ابهام است. در واقع، آینده این بحران 
به این موارد بستگی دارد: مهار شدن 
یا نشدن این بیماری در مناطقی که 
هم اکنون درگیر آن هستند؛ بازگشت 
یا عدم بازگشــت ویروس به مناطقی 
که تاکنــون در مبارزه بــا آن موفق 
بوده اند؛ موفقیت یا عدم موفقیت در 
کشف واکسن و دارو برای مقابله با آن؛ 
و سطح همکاری های بین المللی، هم 
در عرصه بهداشــتی و هم در عرصه 

اقتصادی.
بانک جهانی حتی سناریو های تیره تر 
را هــم برای اقتصــاد جهانی، چه در 
سال جاری و چه در سال های آینده، 
منتفی نمی دانــد. در همان حال، به 
دلیل همه پرســش های بی پاسخی 

کارشناســان بانک جهانی می گویند که از سال ۱۸۷۰ )صد و پنجاه 
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که درباره کرونا و پیامد های اقتصادی 
آن همچنان برجاســت، سناریو های 
امیدوارکننده را نیز نباید نادیده گرفت.

ایران و تداوم مصیبت ها

در بخشی از گزارش بانک جهانی که 
به اقتصاد هــای خاورمیانه و آفریقای 
شمالی اختصاص دارد، نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی این منطقه در ســال 
2020 منهای 4.2 درصد پیش بینی 

شده است.
در واقع، خاورمیانه و آفریقای شمالی از 
کاهش شدید تقاضای نفت و فروریزی 
بهای آن به شــدت آســیب دیده اند. 
شماری از کشور های منطقه نیز که 
اقتصادشان به شــدت به گردشگری 
وابسته اســت )مصر، اردن، مراکش، 
تونــس و...(، از فلج شــدن صنعت 

جهانی گردشگری ضربه خورده اند.
بانک جهانی ســقوط تولید ناخالص 
داخلــی ایــران را در ســال 2020 
میــالدی 5.۳ درصــد پیش بینــی 
می کند، که درست مشابه پیش بینی 
همان ســازمان درباره اقتصاد ایران 
در ژانویه گذشــته است. ولی آن چه 
به رشــد منفی ایران در سال جاری 
میالدی مفهومی خاص می بخشــد، 
تداوم آن بعد از نرخ رشد های به شدت 
منفی کشــور در دو سال پیش از آن 

است.
در واقــع بخــش بســیار بزرگی از 
کشور های جهان )به جز چند کشور 
اســتثنایی( تنهــا در ســال جاری 
میــالدی به دلیل پیامد های ناشــی 
از کرونا گرفتار رشــد منفی شده اند. 
تراژدی ایران ضربه دیدن از کرونا در 
شرایطی است که اقتصاد آن، پیش از 
این بیماری، از عوامل دیگری به ویژه 
تحریم ها به شدت آسیب دیده و تقریباً 
نیمی از ده سال گذشــته را با رشد 

منفی گذرانده است.
در همیــن گــزارش بانــک جهانی 
می بینیم که اقتصاد ایران ســال های 
20۱8 و 20۱۹ را به ترتیــب با نرخ 
رشــد منهای 4.7 درصــد و منهای 
8.2 درصــد گذرانده و امســال نیز، 
به پیش بینی همان ســازمان، برای 
سومین ســال متوالی به میزان 5.۳ 

درصد سقوط می کند.
به بیان دیگر، اقتصاد ایران حتی پیش 
از کرونا در شرایط به شدت اضطراری 
به سر می برد و این بیماری مصیبتی 
بود که بر مصیبت های پیشین افزوده 

شد.
نکته بســیار مهم این کــه در زمینه 
پیامد های کرونا بــرای اقتصاد ایران، 
ارزیابی مســئوالن ارشــد و بعضی 
نهاد هــای کارشناســی جمهــوری 
اسالمی بسیار بدبینانه تر از آن چیزی 
است که در گزارش تازه بانک جهانی 

می بینیم.
فرهــاد دژپســند، وزیــر اقتصادی 
جمهوری اسالمی، یکشنبه هیجدهم 
خرداد مــاه در صحن علنی مجلس 
خطــاب بــه نماینــدگان گفت که 
»بیماری کرونا ۱5 درصد به جی.دی.
پی کشــور )تولید ناخالص داخلی( 

آسیب زده است«.

منظور آقای دژپسند از »آسیب پانزده 
درصدی« کرونا به اقتصاد ایران چندان 
روشن نیست. اگر سخن او را سقوط 
پانزده درصدی تولید ناخالص داخلی 
به دلیل شیوع این بیماری تلقی کنیم، 
با ارزیابی به مراتب تیره تری نسبت به 
آن چه بانک جهانی در مــورد ایران 

منتشر کرده روبه رو می شویم.
از ســوی دیگر، مرکــز پژوهش های 
مجلــس در گزارشــی زیــر عنوان 
ابعاد اقتصاد کالن شــیوع  »ارزیابی 
ویروس کرونا«، که اردیبهشــت ماه 
گذشــته منتشر شــد، با طرح چند 
سناریو که بر پایه مدت زمان اعمال 
قرنطینه و محدودیت ها شبیه سازی 
شده، پیش بینی می کند که بین دو 
میلیون و 874 هزار تا شش میلیون 
و 4۳۱ هزار نفر از شــاغالن کشور به 
دلیل پیامد های این بیماری شــغل 
خود را از دست خواهند داد. این ارقام 
را باید به حدود ســه میلیون و 200 
هزار نفر، که رقم رسمی بیکاران کشور 

است، اضافه کرد.
اقتصــادی جمهوری  مهم  نهاد های 
اسالمی رسته های شغلی را که بیش 
از همــه از پیامد های کرونا آســیب 
می بینند، بررســی کرده اند. از جمله 
بانک مرکزی از ده رســته شغلی نام 
می برد، از مراکز تولید و توزیع غذا های 
آماده گرفته تا بنگاه های وابســته به 
گردشگری، حمل ونقل عمومی، تولید 
و توزیع پوشاک و کفش، مراکز ورزشی 
و فرهنگی و تفریحی، بنگاه های تولید 

و توزیع و فروش صنایع دستی و... .
ایران همچنین از پس لرزه های رکود 
اقتصــادی در جهان نیــز، که در پی 
شــیوع بیماری کرونا به وجود آمد، 
به شدت آســیب دیده است. در واقع 
اقتصاد ایران، به رغم تحریم ها، روابط 
تنگاتنگ خود را بــا اقتصاد جهانی 
حفــظ کرده و از نوســانات آن تاثیر 

می پذیرد.
فرو رفتن شمار زیادی از اقتصاد های 
ملی در رکود، که کاهش تقاضای انرژی 
از جمله نفت و گاز یکی از پیامد های 
اصلی آن است، طبعاً بر اقتصاد ایران 
نیز تاثیر گذاشته است. البته صنعت 
نفت ایران بــه دلیل تحریم ها بخش 
بســیار بزرگی از بازار های صادراتی 
خود را از دست داده و در حال حاضر 
کل صادراتش، بر حسب ارزیابی های 
گوناگــون، از 200 هزار تا 500 هزار 
بشکه در روز بیشتر نیست. ولی برای 
همین مقدار نفــت صادراتی نیز، به 
دلیل فروریزی قیمت نفت به ویژه در 
چهار ماه نخست سال جاری میالدی، 
ارز کمتری نصیب جمهوری اسالمی 
شــد. به عالوه، با کم شــدن تقاضا و 
مازاد شــدید عرضه، مشتریان نفتی 
جمهوری اسالمی طبعاً کمتر شده اند.

در عرصه صادرات غیرنفتی نیز ایران 
از رکود جهانی آســیب فراوان دیده 
اســت. به گزارش گمرک جمهوری 
اســالمی، ارزش صــادرات غیرنفتی 
ایران در دو ماه نخست سال ۱۳۹۹، 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

4۹ درصد کاهش یافته است.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی 

و استاد اقتصاد پاریس فرانسه

»ایران جعبه های سیاه
 هواپیمای سرنگون شده اوکراین

 را به فرانسه می فرستد«

دویچه وله- خبرگزاری رویترز روز پنجشــنبه 22 خرداد )۱۱ ژوئن( با 
اســتناد به منابع آگاه از ارسال جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده 
اوکراینی به فرانسه خبر داده اســت. به گزارش رویترز ایران به سازمان 
هوانوردی سازمان ملل متحد گفته است که این جعبه ها را برای بررسی و 

تحلیل به فرانسه می فرستد.
ایران در ارتباط با لزوم این همکاری تحت فشار کشورهای کانادا، اوکراین، 
سوئد، بریتانیا و افغانستان و همچنین خانواده های قربانیان بوده است؛ پنج 
کشوری که شهروندان آنها در پی سرنگون شدن این هواپیما جان خود 

را از دست دادند.
مقامات جمهوری اسالمی در ماه مارس به سازمان بین المللی هوانوردی 
غیرنظامی )ایکائو( از آمادگی ایران به تحویل جعبه های سیاه هواپیمای 
ساقط شــده به اوکراین ســخن گفته بودند. به گزارش رویترز نماینده 
ایران چهارشنبه 2۱ خرداد )۱0 ژوئن( در نشستی ویدیویی گفت: »این 
دستگاه های به شدت آسیب دیده به منظور تحلیل به سازمان تحقیقات 

سوانح هوایی فرانسه فرستاده می شود.«
آنگونه که یک منبع آگاه به رویترز گفته اســت، ایران جعبه های سیاه 
هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را »در صورت موافقت کشورهای دخیل 

در تحقیقات به زودی به پاریس می فرستد«.
زمان دقیقی برای این اقدام اعالم نشده اما این خبرگزاری رویترز نوشته 

که ایران به زودی جعبه سیاه را به پاریس می فرستد.
مقامات جمهوری اســالمی تا کنون واکنشــی رسمی در این باره نشان 
نداده اند. یک سخنگوی مارک گارنو، وزیر راه و ترابری کانادا نیز از اظهار 

نظر در این باره خوداری کرد.
او ضمن اشاره به وعده  و تعهدی که جمهوری اسالمی در ماه مارس داده 
بود، تنها خاطرنشان ساخت: »ما خواهان گام های ملموس از سوی ایران 

هستیم؛ اقداماتی که به نتیجه برسند«.
گزارش جدید رویترز در حالی منتشــر شده که محسن بهاروند، معاون 
حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه گذشته ۱7 
خرداد )6 ژوئن( در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران از آمادگی جمهوری 

اسالمی برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی خبر داده بود.
معاون وزیر خارجه جمهوری اســالمی ضمن اذعــان به اینکه »امکان 
خوانش این جعبه ســیاه در ایران وجود ندارد«، گفته بود، فکر نمی کند 
جعبه سیاه حاوی اطالعاتی باشد که کمک شایانی به تحقیقات بکند. بنا 
بــر اظهارات او »ایران چیزی برای پنهان کردن ندارد و بعید می داند که 

اطالعات مهمی در جعبه سیاه باشد«.
جمهوری اسالمی از نخستین دقایق سرنگونی هواپیمای اوکراینی رویکرد 
و برخوردی شــفاف از خود نشــان نداده و مقام های بلندپایه جمهوری 
اسالمی بارها تناقض گویی کرده اند. واکنش های متناقض ایران این شبهه 
را پدید آورده که مقام های جمهوری اسالمی شاید قصد الپوشانی برخی 

از حقایق در ارتباط با سرنگونی هواپیما را دارند.
تعلل ایران در تحویل جعبه ســیاه، عدم اعــالم منطقه پرواز ممنوع در 
شرایط جنگی، پاکسازی محل و عدم همکاری با تیم بازرسان اوکراینی  از 
جمله عواملی است که به تردیدها در مورد آنچه که در جریان سرنگونی 

هواپیمای اوکراینی رخ داده، دامن می زند.

مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا 
بار دیگر از ایران خواسته که توضیح دهد

 چرا تا کنون جعبه سیاه را تحویل نداده است.
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from 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.

kia.ca/coveredbykia OFFICIAL VEHICLE  
OF THE CHL

2020

Sportage SX AWD shown‡

BEST LARGE UTILITY VEHICLE

LX FWD

2020

 IN CANADA FOR 2020 

EX Soul GT-Line Limited shown‡

Sorento SX V6 AWD shown‡LX+ AWD

2020

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

AVAILABLE 
FEATURES

“ BEST SMALL CAR  
IN CANADA  
FOR 2019”

ON SELECT 2020 SORENTO MODELS

ON SELECT FORTE MODELS

2020
EX Forte GT DCT shown‡

• BLACK ROOF RAILS
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برای کسب اطالعات بیشتر  در مورد قیمت های ویژه، تبادل اتومبیل،..
 با ما تماس حاصل فرمایید
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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.

kia.ca/coveredbykia OFFICIAL VEHICLE  
OF THE CHL

2020

Sportage SX AWD shown‡

BEST LARGE UTILITY VEHICLE

LX FWD

2020

 IN CANADA FOR 2020 

EX Soul GT-Line Limited shown‡

Sorento SX V6 AWD shown‡LX+ AWD

2020

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

AVAILABLE 
FEATURES

“ BEST SMALL CAR  
IN CANADA  
FOR 2019”

ON SELECT 2020 SORENTO MODELS

ON SELECT FORTE MODELS

2020
EX Forte GT DCT shown‡

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

AVAILABLE 
FEATURES

• UVO INTELLIGENCETMΣ

•  8" MULTIMEDIA INTERFACE 
WITH INTEGRATED NAVIGATION

• SUNROOF

AVAILABLE 
FEATURES

• UVO INTELLIGENCETMΣ

•  SUNROOF
•  FORWARD COLLISION- 

AVOIDANCE ASSIST*

AVAILABLE 
FEATURES
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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

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

جاستین ترودو: ۱۴میلیارد دالر برای کمک به اقصاد استان ها مهیا شده است
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
جمعه 5ژوئن اعالم کرد دولت فدرال 
پیشنهاد انتقال ۱4میلیارد دالری به 
استان ها را به منظور تضمین احیای 
اقتصاد کشور به شکل امن و مطمئن 

پیشنهاد کرده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
جاســتین ترودو تصریح کرد انتقال 
این اعتبارات به اســتان ها به صورت 
»هدفمنــد« و به منظــور کمک به 
خرید تجهیزات حفاظتی فردی، ارائه 
خدمات نگهداری کودکان و خدمات 
شــهرداری ها یا حمایت از گروه های 
آســیب پذیر جامعه از قبیل ساکنان 
خانه های ســالمندان صورت خواهد 

گرفت.
به گفته ترودو بخشی از این اعتبارات 
به منظور ارائه ده روز مرخصی بیماری 
بــه کارگرانی که در حــال حاضر از 
نیســتند،  برخوردار  امتیازی  چنین 
استفاده خواهد شد. نخست وزیر کانادا 
خاطر نشان کرد در ویدئوکنفرانسی 
که پنجشنبه شب 4ژوئن برگزار شد، 
کل این بسته حمایتی را به عنوان یک 
»پیشنهاد« به همتایان استانی خود 

ارائه کرده است.
ترودو افزود مذاکراتی که با همتایان 
استانی خود داشــته »مثبت« بوده 
اســت با این حال جزییات مربوط به 
پیشنهاد دولت فدرال به استان ها باید 
در مذاکرات روزهای آینده مشخص 

شود
ترودو همچنین مشــخص نکرد که 
اعتبارات ۱4میلیارد دالری پیشنهادی 
اتاوا که برای پوشش دادن هزینه های 
شش تا هشت ماه آینده استان ها در 
نظر گرفته شده و از نظر دولت فدرال 
برای احیای اقتصادی کشور »بسیار 
حیاتی« اســت، چه زمانی به حساب 
دولت های استانی واریز خواهد شد اما 
ابراز امیــدواری کرد که به زودی این 

اتفاق بیفتد.

آیا شــرایط به سمت یک رویارویی 
آشــکار میان اتاوا و استان ها پیش 

می رود؟

این که قرار اســت اعتبار ۱4میلیارد 
دالری دولت فدرال در قالب »انتقال 
هدفمند« در اختیار اســتان ها قرار 
گیــرد، به معنای آن اســت که اتاوا 
می خواهد حق نظارت بر نحوه استفاده 
از این اعتبارات در استان های کشور را 
برای خودش محفوظ بدارد اما ممکن 
است این رفتار مداخله جویانه دولت 
فــدرال به مذاق دولت های اســتانی 

خوش نیاید.
کریســتیا فریلند معاون نخست وزیر 

کانــادا و ژان-ایو دوکلو رئیس هیئت 
خزانه داری کانادا هر دو در کنفرانس 
بخش هایی  کردند  اذعان  مطبوعاتی 
که قرار است از کمک های ۱4میلیارد 
بهره منــد  فــدرال  دولــت  دالری 
شــوند، تحت کنترل و در صالحیت 
دولت های استانی هستند. فریلند در 
عین حال خاطر نشــان ساخت که 
این مسئله برای شهروندان کانادایی 
از اهمیت چندانی برخوردار نیســت: 
»مقررات استفاده از این اعتبارات برای 
شهروندان چندان مهم نیست، آن چه 
برای شــهروندان کانادایی در درجه 
اول اهمیت قرار دارد این اســت که 
از یک اقتصاد قوی برخوردار باشیم و 
در مبارزه با بحران کروناویروس موفق 

شویم.«
به گفته فریلند، کمــک ۱4میلیارد 
دالری دولــت فــدرال اساســا برای 
حمایت از شهرداری ها به ویژه تقویت 
خدمات در بخش حمل و نقل عمومی 
که به شدت تحت تاثیر بحران کرونا 

قرار گرفته اند، هزینه خواهد شد.
فدراســیون  پیــش  مــاه  یــک 
کانادا خواستار کمک  شهرداری های 
۱0میلیارد دالری دولــت فدرال به 
منظور برطرف کردن کمبودها و تامین 
نیازهای جدیدی شد که شهرداری ها 
تحت تاثیر بحران کرونا با آن ها مواجه 

شده اند.
فعال دولت تــرودو در واکنش به این 
درخواســت، فقط پرداخت 2میلیارد 
و 200میلیون دالری صندوق فدرال 
مالیات بر بنزین به دولت های استانی 
را چنــد ماه جلو انداخته اســت. اما 
بالفاصله پس از اعالم این خبر توسط 
جاستین ترودو، شهرداران شهرهای 
بزرگ کانــادا از جمله تورنتو و کبک 
بر ناکافی بودن این کمک ها تاکید و 

اعالم کردند که این اقدام مشکلی از 
مشکالت آن ها حل نخواهد کرد.

در واکنش به پیشنهاد ترودو مبنی بر 
انتقال کمک های هدفمند به استان ها 
نیز، کابینه فرانسوا لوگو وزیر اول کبک 
بالفاصله تاکید کرد که این پیشنهاد 
چیزی نیست که دولت کبک از اتاوا 

انتظار داشته است.
از دیرباز و به طور سنتی دولت کبک 
مایل است که کمک های مالی اتاوا به 
کبک به نحوی در اختیار استان قرار 
گیرد که دولت محلی بتواند بالدرنگ، 
بدون دخالت و نظارت دولت فدرال و 
مطابق با نیازهای خود در بخش های 
مختلف آن را هزینه کند. دولت کبک 
در عین حال به اطالع اتاوا رســانده 
که جزییات پیشنهاد انتقال هدفمند 
کمک های مالی را بررسی خواهد کرد 
این در حالی اســت که جزییات این 

طرح هنوز مشخص نشده است.
داگ فــورد وزیر اول انتاریو نیز اعالم 
کرد پیشــنهاد دولت فدرال »شروع 
خوبی« است اما کافی نیست. به گفته 
داگ فورد اســتان انتاریو به تنهایی 
برای تامین نیازهــا و برطرف کردن 
کمبودهایــی کــه به علــت بحران 
کووید۱۹ با آن ها روبرو شده است به 

2۳میلیارد دالر نیاز دارد.

افراد  به  تــا ۶۰۰دالر  فدرال  دولت 
معلول کمک می کند

جاستین ترودو همچنین در کنفرانس 
مطبوعاتی روز جمعه اعالم کرد اتاوا 
به منظور کمک به افــراد معلول در 
کشور و پوشش هزینه هایی که بحران 
کرونا برای آن ها ایجاد کرده اســت، 
یک کمک مالی تا سقف 600دالر در 
نظر گرفته است که شامل مالیات هم 

نخواهد شد.
هر کس که گواهــی معتبر معافیت 
مالیاتی ویژه معلوالن در اختیار دارد 
می توانــد کمــک 600دالری دولت 

الیحه مجازات دریافت کنندگان غیرمشمول 
کمک هزینه پاسخ اضطراری کانادا 

 )CRA( مداد- آژانس درآمــد کانادا
می گویــد 600 گــزارش مردمی از 
تخلفــات مربوط بــه دریافت کمک 
اضطــراری کانادا )CERB( توســط 
کسانی که مشمول این طرح نبوده اند 
دریافت کرده و مشــغول بررسی آنها 
اســت. در این میان حدود ۱۹0 هزار 
نفر از کســانی که به دالیل مختلف 
مبلغ دو هزار دالر ماهانه را به اشتباه 
دریافت کرده بودند، این کمک را به 

خزانه دولت بازگردانده اند.
طی برنامه کمک اضطــراری کانادا، 
دولــت در ســریع ترین زمان ممکن 
و تقریبا بــدون هیــچ کنترلی و بر 
اســاس اعتماد متقابل، برای 4 ماه و 
هر ماه مبلغ دو هزار دالر به حســاب 
کانادایی هایــی که ادعــا می کردند 
مشمول دریافت این کمک هستند، 
پرداخت می کند. تا امروز ســه نوبت 
از این کمک ها پرداخت شده و نوبت 
چهارم نیز از ابتــدای این هفته آغاز 
شده است. این مبالغ پرداختی، درآمد 
محسوب شده و مشــمول پرداخت 

مالیات می شوند.
هرگاه بازرســان آژانس درآمد کانادا 
)CRA( متوجه شوند که فردی بدون 
اینکه مشــمول طرح بوده، به اشتباه 
این مبلغ را دریافت کرده اســت، با 
نامبرده تماس می گیرند تا مقدمات 

فدرال را دریافت کنــد اما منوط به 
این کــه از برنامــه حمایتی امنیت 
سالمندی یا درآمد تکمیلی تضمین 
شــده برخوردار نباشــند. فردی که 
تحت پوشش برنامه امنیت سالمندی 
باشد ۳00دالر دریافت خواهد کرد و 
اگر عالوه بر برنامه امنیت سالمندی از 
درآمد تکمیلی تضمین شده نیز که 
مختص بازنشســتگان بسیار محروم 
است برخوردار باشد، فقط ۱00دالر 

دریافت خواهد کرد.
طبق اعالم نخســت وزیر، اتاوا در این 
طرح در نظــر دارد از یک میلیون و 
250هزار کانادایی که از معلولیت رنج 
می برند و در حال حاضر برای دریافت 
خدمات حمایتی شخصی، تهیه دارو 
یا دیگر تجهیزات پزشکی هزینه های 
حمایت های  می پردازند،  بیشــتری 

بیشتری به عمل آورد.
حزب نیودموکــرات کانادا از مدت ها 
پیش از دولت فدرال خواسته است از 
آن دسته از شهروندانی که از معلولیت 

رنج می برند، بیشتر حمایت کند.

جاستین ترودو همچنین از یک طرح 
ملی برای کمک به معلوالن کانادایی 
برای پیدا کردن یک شــغل مناسب 
و حفظ آن خبــر داد. به گفته ترودو 
در راستای این طرح به سازمان های 
اجتماعــی که در زمینــه حمایت از 
معلوالن فعالیت می کنند، پیمانکارانی 
که امکان دورکاری را فراهم می کنند 
و همچنین موسسات و سازمان هایی 
ارائه  که خدمات آمــوزش آنالیــن 
می کنند، یک بسته مالی ۱5میلیون 

دالری اختصاص خواهد یافت.
همچنین طبق اعالم تــرودو، دولت 
فدرال یک بســته مالی یک میلیون 
و ۱80هزار دالری برای تامین هزینه 
اجــرای پنج پروژه حمایــت از افراد 
معلول و حــل مشــکالت آن ها در 

محیط  های کار در نظر گرفته است.
کنفرانــس  در  همچنیــن  تــرودو 
مطبوعاتی قول داد اعالم کند که در 
چارچوب برنامه یارانه دستمزد که اتاوا 
به اجرا گذاشته است، چه مبلغی عاید 

حزب لیبرال می شود.

بازپرداخت مبلغ واریز شــده، فراهم 
گردد. بیشتر اشتباهات در خصوص 
کســانی رخ داده کــه هــم از بیمه 
بیکاری )EI( اســتفاده کرده اند و هم 
کمک اضطراری کانــادا )CERB( را 

دریافت نموده اند.
طبق الیحه جدیــدی که دولت روز 
چهارشــنبه در مجلس مطرح کرد، 
کســانی که با ادعای نادرست مبلغ 
کمــک اضطراری دولــت را دریافت 
کرده باشــند، جریمه و حتی زندان 

خواهند شد.
طبق پیشنویس این الیحه، متخلفان 
تا پنج هزار دالر و بازپرداخت دو برابر 
مبلغ کمکی را کــه دریافت کرده اند 
جریمه می شــوند یا باید جریمه پنج 
هزار دالری را پرداخت کنند و شش 

ماه به زندان بروند.
این الیحه می گوید که دولت می تواند 
بر اســاس مدارکی که از فرد خاطی 
دریافت می کند، جریمه را ببخشد یا 

کاهش دهد یــا به صدور یک اخطار 
بسنده نماید.

اگر کسی شامل یکی از بندهای زیر 
شود، دیگر مشــمول دریافت کمک 

اضطراری کانادا نخواهد شد:
- وقتی می تواند تحت شرایط مقولی 
به کار بازگردد یا از او درخواست شده 
و او از بازگشت به کار سرپیچی نموده 

باشد
- وقتی شرایط برای بازگشایی شغل 
شــخصی مناســب بوده اما دریافت 
کننــده کمــک مالی از بازگشــایی 

کسب وکار خود سر یاز زده باشد
- مشــموالن از قبول یک پیشنهاد 

شغلی معقول طفره رفته باشند
حــزب نئودمکرات مایل اســت که 
دولت کانادا طــرح کمک اضطراری 
را برای چهار مــاه دیگر تمدید کند. 
جاستین ترودو فعال از رد یا قبول این 

درخواست طفره رفته است.
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نرخ بیکاری در کانادا رکورد زد

ایرانیــان کانادا- بــه دنبال تعطیلی 
بخــش بزرگی از کســب و کارها در 
نتیجه شــیوع گســترده کرونا، نرخ 
بیکاری کانادا در ماه می با 0.7 درصد 
افزایش در مقایسه با ماه قبل به ۱۳.7 
درصد رســید. این نــرخ بیکاری که 
باالترین نرخ بیکاری از ژانویه ســال 
۱۹66 تاکنون محســوب می شود با 
وجود آن رقم خــورد که در ماه می 
2۹2 هزار نفر دیگر شاغل شدند که 
از این تعداد، یک 2۱۹هزار شغل تمام 
وقت و 7۳ هزار شغل پاره وقت بوده 
اســت.  طی این مدت نرخ مشارکت 
در بازار کار به 58.5 درصد رســیده 
که کمترین نرخ مشــارکت در تاریخ 
مدرن اقتصاد این کشــور بوده است. 
هم چنین نرخ بیــکاری جوانان که 
شمار افراد فاقد شغل 20 تا 24 سال 
را اندازه می گیرد با ۱.2 درصد افزایش 
نســبت به ماه قبل بــه 28.4 درصد 

رسیده است.
متوســط نرخ بیکاری کانادا در بازه 
زمانــی ۱۹66 تا 20۱۹ معادل 7.6۱ 

درصد بوده که پایین ترین رقم ثبت 
شــده مربوط به ژوئن ۱۹66 با 2.۹ 
درصــد و باالترین رقم ثبت شــده 
مربــوط به دســامبر ۱۹82 با ۱۳.۱ 

درصد بوده است.
ناتان جانســن، کارشــناس مسائل 
اقتصادی در موسســه »آر بی سی« 
گفت: در ماه می شمار قابل توجهی 
از افراد به سر کار خود بازگشتند اما 
هنوز تا جبــران وضعیت پیش آمده 
ناشــی از کرونا راه طوالنی در پیش 
داریــم به ویژه آن کــه در ماه آوریل 
حــدود دو میلیون نفر از شــاغلین 
کانادایی کار خود را به طور موقت یا 

دایمی از دست دادند. 
به طور متوسط در بازه زمانی ۱۹76 
تا 20۱۹، اقتصاد کانادا در هر ماه ۱8 
هزار و ۱0 فرصت شغلی ایجاد کرده 
است که باالترین اشتغال زایی ماهانه 
مربوط به اوریل 20۱۹ با ۱06 هزار و 
500 مورد و کمترین اشتغال زایی نیز 
مربوط به ژانویه 200۹ با منفی ۱24 
هزار و 800 فرصت شغلی بوده است.

بحران بدهی پساکرونایی در انتظار خانواده های کانادایی
مداد- همه گیری کووید-۱۹ در ابتدا 
یک بحران مرتبط با سالمت عمومی 
بود. اما تعطیلی گسترده کسب وکارها 
آن را به یک بحران اقتصادی تبدیل 
کرد و احتماال در ادامه نیز به بحران 
بدهی نه فقط برای دولت، بلکه صدها 
هزار و حتی شاید میلیون ها خانواده 

کانادایی بدل شود.
حجم باالی بدهی خانواده ها در کنار 
کاهــش درآمدهــا، دو ویژگی اصلی 
بحران کووید-۱۹ هستند که می تواند 
مانعی بزرگ در مسیر بهبود وضعیت 

اقتصادی کشور باشد.
همچنیــن، بحران بدهــی در آینده 
خودش یک سری چالش های جدید 
را نیــز در برابر سیاســت گزاران قرار 
می دهــد. یکی از این چالش ها، تاثیر 
نامتناسب بحران بدهی بر زنان است.

آرمینه یالنیزیان )اقتصاددان و مشاور 
دولــت فــدرال( می گویــد: »کامال 
مشــخص اســت که زنان بیشتر از 
مردان از این رکود آســیب می بینند. 
ایــن اولین بــار در تاریخ اســت که 
چنین پدیده ای روی می دهد، زیرا در 
بیشتر رکودهای قبلی، مردان آسیب 

بیشتری دیده اند.«
حتی پیش از همه گیری نیز خانوارهای 
کانادایی با حجم زیادی از بدهی روبرو 
بودند. کانادایی ها به خاطر نرخ پائین 
بهره، بیشتر از اینکه به فکر پس انداز 
باشــند، به خرج کردن می پرداختند 
و بــه همین دلیل، اســتقبال خوبی 
از خطوط اعتبــاری، کارت اعتباری 
و سایر شــیوه های وام گیری صورت 

می گرفت.

مقدار پس انداز خانواده های کانادایی 
طی دهه گذشته همواره رو به کاهش 
بوده است. آمارهای مربوط به روزهای 
نخست همه گیری نشان می داد میزان 
پس انداز کانادایی ها به ازای هر ۱00 

دالر درآمد، فقط ۳/60 دالر بود.
در عین حال، حجم میانگین بدهی 
خانوارهــای کانادایی نیــز طی 20 
سال گذشــته با افزایش قابل توجهی 
روبرو بوده اســت. در ســال ۱۹۹۹، 
هر خانواده کانادایی به ازای هر ۱00 
دالر درآمــد خالص، ۱06 دالر بدهی 
داشت. در سال 20۱۹ و در سه ماهه 
پیش از همه گیری، این میزان بدهی 
به ۱76 دالر بــه ازای هر ۱00 دالر 
درآمد خالص رسید که نسبت بدهی 

به درآمد را به ۱76 درصد می رساند.
کرگ الکســاندر )اقتصاددان ارشــد 
دیلــوت توش( می گویــد: »احتماال 
این میــزان اکنون بــه 2۳0 درصد 
رسیده اســت که دلیش نیز کاهش 
درآمــد خانوارها به خاطر همه گیری 
است. پیش از همه گیری، اصلی ترین 
ریسک اقتصادی در کانادا، اهرم های 
مالی مورد استفاده در کانادا بود که به 
ایجاد بدهی برای خانوارها می انجامید. 
این بدهی به خاطر نرخ بسیار پائین 
بهره در یک بازه زمانی طوالنی انباشته 

شده بود.«
بانک های کانادا خود را برای رویارویی 
با این بحران آماده می کنند. در آخرین 
گزارش مالی بانک ها در سه ماهه اول 
سال جاری دیدیم که ذخیره زیان وام 

۱۱ میلیارد دالر افزایش یافته است.
برنامه هــای دولت نظیر کمک هزینه 
پاسخ اضطراری کانادا )CERB( فعال 
توانســته غول بدهی را خاموش نگه 
دارد. اما این روند تا کجا می تواند ادامه 

یابد؟
کیت امری )مدیرعامل شرکت کردیت 
کانادا( می گوید: »حمایت های دولت و 
اقســاط  پرداخت  تعویق  برنامه های 
برای برخی از بدهی ها، نوعی احساس 
غیرواقعــی امنیت را بــه کانادایی ها 
می دهد و بــه آنها امکان می دهد که 
فکری به حال بدهی های خود نکنند. 
این در حالی است که این بدهی ها با 
پایان این وضعیت، دوباره دردسرساز 

خواهند بود.«
قرار نیســت کمک های دولت تا ابد 
ادامه یابد. برنامه کمک هزینه پاســخ 
اضطراری کانادا برای چند ماه است و 
وام گیرندگان هم فقط چند ماه زمان 
برای عدم پرداخت اقساط وام مسکن 

خود دارند.
شــرکت وام مسکن و مســکن کانادا 
)CMHC( کــه بیمه وام مســکن را 
در اختیار کانادایی هــا قرار می دهد 
به تازگی اعالم کــرده که حدود ۱2 
درصد از دریافت کنندگان وام مسکن 
به برنامه تعویق پرداخت اقساط روی 
آورده اند و تا سپتامبر این میزان شاید 

به 20 درصد برسد.
اتمام حمایت های دولتی و برنامه های 
تعویق پرداخت اقســاط اگر همزمان 
با بهبود متناســب اقتصادی نباشد، 
می تواند پیامدهای ناگواری به همراه 
داشته باشد. به همین دلیل، بازگشت 
سطح درآمد خانوارها به میزان پیش 
از همه گیری بهترین راه حل برای این 

وضعیت است.
اما دولت طی اجرای سیاســت های 
بازیابــی وضعیت اقتصــادی، باید با 
تبعات جنســیتی مربــوط به رکود 
هم روبرو شــود. بخــش خدمات )از 
گردشگری گرفته تا رستوران ها و …( 

تا حد زیادی به زنان به عنوان نیروی 
کار وابسته هستند. از آنجا که توانایی 
بسیاری از زنان برای کار تا حد زیادی 
به باز بــودن مهدکودک ها و مدارس 
بستگی دارد، بازگشایی این مراکز از 

اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
اگر این مراکز بازگشایی نشوند، زنان 
نمی توانند به کار خود بازگردند و در 
نتیجه، بهبود از وضعیت رکود نیز به 
خوبی صورت نمی گیــرد. با در نظر 
گرفتن حجم باالی بدهی، ادامه این 

روند می تواند خطرناک باشد.
کرگ الکســاندر می گویــد: »بهبود 
اقتصادی به میزان رشــد اقتصادی 
با وجود بدهی موجود بســتگی دارد. 
مصرف کننــدگان، 60 درصد اقتصاد 
کانادا را تشکیل می دهند. اگر مخارج 
خانوارها کمتر شود، شاید بتوان آن را 

به حساب پس انداز بیشتر گذاشت.«
»پس انداز بیشتر« در علم اقتصاد به 
معنای »پرداخت بیشتر بدهی« است. 
امــا نه پس انداز بیشــتر و نه کاهش 
بدهی، به معنای خرج کردن بیشتر 
نیست و اتفاقا این همان چیزی است 

که برای رشد به آن نیاز داریم.
کرگ الکساندر در ادامه می گوید: »در 
دوره پیش از همه گیری، بزرگ ترین 
ریسک برای اقتصاد جهانی در سراسر 
جهان، میزان اهرم هــا یا بدهی های 
مورد اســتفاده بود. اما در دوره بهبود 
اقتصادی بــا وضعیتی بدتــر روبرو 
خواهیم بود. این بدان معنا نیست که 
بهبود اقتصادی روی نمی دهد، بلکه 
این بهبود به آهستگی شکل خواهد 

گرفت.«

منبع: گلوبال نیوز

ایرونیــا- بانک مرکــزی در آخرین 
نشست استیون پولوز به عنوان رییس 
آن ، نرخ بهــره را تغییر نداد و اعالم 
کرد اوج تاثیر همــه گیری کرونا بر 

اقتصاد جهان سپری شده است.
بانــک مرکزی از زمان شــروع همه 
گیری کرونا در اواخر فوریه دست به 
کاهــش نرخ بهره زد تا جایی که این 
نــرخ از ۱.75 درصــد در هفته آخر 
فوریــه به 0.25 درصد در اواخر مارچ 

رسید.
نرخ اعالم شــده بر نرخ بهره ای که 
مشــتریان بانکها بابت استفاده از وام 
مســکن و کارتهای اعتبــاری خود 
می پردازند تاثیر مــی گذارد و بانک 
مرکــزی به این ترتیب با کاهش نرخ 

سعی می کند مشتریان را ترغیب به 
قرض گرفتن بیشتر از بانک و سرمایه 
گــذاری آن در بخشــهای مختلف 

اقتصاد کند.
بانک مرکزی در بخشی از بیانیه خود 
اعالم کرد:» برنامه های بانک در بهبود 
عملکرد بازار تاثیر خوبی داشته و بعد 
از توقف کامل اقتصادی در ماه مارچ ، 
شرایط بهتری با بازگشایی محدود در 

سطح کشور ایجاد شده است . «
بانک مرکزی معتقد اســت کانادا تا 
حد زیادی از بدترین ســناریو ممکن 
در مــاه آوریل نجات یافتــه و حاال 
پیش بینی می شــود تولید ناخالص 
داخلی بین ۱0 تا 20 درصد نسبت به 
سه ماهه چهارم سال قبل کاهش یابد 

در حالیکــه در ماه آوریل پیش بینی 
می شــد این کاهش بیــن ۱5 تا ۳0 
درصد باشد. از سوی دیگر بهبود بهای 
مــواد خام در هفته های اخیر پس از 
کاهش شدیدی که در ماه های اولیه 
سال داشــت ، امیدواری های بانک 
مرکزی به بازیابی اقتصادی در چند 

ماه آینده را افزایش داده است .
به عقیده کارشناســان نــرخ بهره تا 
زمانی که اقتصاد به شــرایط قبل از 
همه گیری کرونا برگردد ، در همین 
حد باقــی خواهد مانــد . همچنین 
همانطور که قبال اعالم شــد ، تیف 
مکلم از هفته آینده جایگزین استیون 
پولوز بــه عنوان رییس بانک مرکزی 

کانادا خواهد شد.

بانک مرکزی کانادا 
در آخرین نشست تغییری در نرخ بهره 0.25 درصدی نداد
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

ایده های بزرگ اقتصادی اتاوا 
برای دوران پساکرونا 

 تیم ترودو چه در سر دارد؟

اتاوا برای احیــای اقتصادی کانادا در 
دوره پســاکرونا به دنبــال ایده های 

بزرگ است.
ترودو نخست وزیر  دولت جاســتین 
کانادا بدون ســر و صــدا برای تهیه 
یک طرح کارآمد احیای اقتصادی به 
دنبال ایده های بزرگ و اندیشــه های 
الهام بخش اســت. در همین راستا 
دولت فدرال در یک فراخوان »فوری« 
از فعــاالن و دســت اندرکاران بخش 
خصوصی کانادا دعوت کرده است در 
برنامه ریزی های  و  سیاست گذاری ها 
اتاوا برای خارج کردن اقتصاد کشور از 
بحرانی که در آن قرار گرفته است، به 

دولت مشاوره و پیشنهاد بدهند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
وزارت نــوآوری فــدرال در پی ایجاد 
یک شــرکت بزرگ است تا بررسی و 
تجزیه و تحلیل اصلی ترین بخش های 
صنعتی راهبردی را چه در سطح ملی 
و چه بین المللی بر عهده گیرد بهترین 
سناریوها را ترسیم کند و اندیشه های 
بــزرگ را برای بــرون رفت از بحران 
اقتصادی فعلی که کانادا با آن مواجه 

شده است، ارائه نماید.
طبــق اطالعاتی که رادیــو کانادا در 
این باره به دســت آورده است، دولت 
جاســتین ترودو در تالش اســت تا 
درک صحیــح و عمیقــی از آثــار و 
پیامدهــای میان مــدت و درازمدت 
بحران همه گیری کرونا بر بخش های 
»راهبردی« اقتصاد کشــور به دست 
آورد، »ظرفیت ها، نقاط قوت و ضعف« 
صنعت کشــور را ارزیابــی کند و با 
بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای 
بزرگ دریابد که آنها برای قرار دادن 
مجدد قطار اقتصاد خود بر روی ریل 
و از سرگیری رشد اقتصادی خود چه 
سیاســت ها و راهبردهایی در پیش 

گرفته اند.
بــه دنبال  نــوآوری کانــادا  وزارت 
گزینه هایی اســت کــه بتواند برای 
مشــکالت اقتصادی ناشی از بحران 
کرونا، با توجه به شرایط و ویژگی های 
اقتصادی کشور یک »پاسخ صنعتی 
فراگیر« مبتنی بر »رشد پایدار بخش 

دیجیتال« پیدا کند.
وزارت نــوآوری در همیــن راســتا 
تالش  می کند مسایل عمده مرتبط 
با اقتصاد کشور را از قبیل »بدهی ها 
و نقدینگی های شرکت ها، مشکالت 
و کمبودهــای نیــروی کار و احیای 

تجزیه  عمیقا  تامیــن«  زنجیره های 
و تحلیل کنــد و راهکارهای موثر و 

پایداری برای آنها پیدا کند.
فراخوان همفکــری دولت برای حل 
مشکالت اقتصادی کشور که اتاوا بر 
اهمیت و فوریت آن تاکید کرده است، 
برای داوطلبانی که مایل به همکاری 
هستند تنها یک هفته مهلت داشت 
و بیست و هشتم می به پایان رسید. 
این فراخوان در پایگاه اینترنتی امور 
عمومی و خدمات دولتی کانادا منتشر 

شده بود.
در ایــن طرح از شــرکت های بزرگ 
مشاوره از قبیل KPMG ، Deloitte و 
Ernst & Young دعوت به همکاری 
شده است. اجرای این طرح تا سی و 
یکم مارس سال 202۱ طول خواهد 
کشــید و طبق اعالم مقامات فدرال 
هزینه قراردادی که با شرکت ها بسته 
خواهد شــد از سه میلیون و هفتصد 

و پنجاه هزار دالر فراتر نخواهد رفت.
ایو ژیرو مدیــر بودجه پارلمان کانادا 
از این مسئله ابراز تعجب کرده است 
که در چنین شرایطی دولت جاستین 
ترودو برای حل مشــکالت اقتصادی 
خصوصی  شــرکت های  به  کشــور 

متوسل شده است این در حالی است 
که به گفته ژیرو، هزاران مدیر و کارمند 
دولت فدرال  می توانند ایده های خوب 
و اندیشه های نوآورانه ای به اتاوا ارائه 
کنند. وی افزود دولت فدرال به جای 
روی آوردن به فعاالن و شــرکت های 
بخش خصوصی  می تواند، دیدگاه ها و 
نظرات احزاب مخالف را جویا شود به 
ویژه در شرایط فعلی که دولت ترودو 
در پارلمان در موقعیت اقلیت قرار دارد 
و برای اجرای سیاست ها و برنامه های 
خود از میدان عمل گســترده ای هم 

برخوردار نیست.
یکی از سخنگویان وزارت نوآوری کانادا 
ابراز اطمینان کرد اقدام دولت در این 
زمینه یک »رویه کامال معمول« است 

و آن را نبایــد »مقاطعه کاری فرعی« 
امــور کارکنان بخش عمومی قلمداد 
کرد. وی افزود روشی که دولت فدرال 
در پیش گرفته به مسئوالن در درک 
بهتر فشارهای موجود بر قسمت های 
مختلف اقتصاد کشــور و همچنین 
شناخت عمیق تر مشکالتی که بحران 
کووید۱۹بــرای هر بخــش به وجود 

آورده است، کمک خواهد کرد.
الزم به یادآوری است که مونیک لورو 
رئیس پیشین موسســه دژاردن نیز 
به عنوان رئیس »شــورای راهبردی 
صنعتی« انتخاب شده است. وظیفه 
این شــورا مشــورت دادن به دولت 
فدرال برای حل مشکالت اقتصادی 
و ارائه توصیه هــا و راهکارهای موثر 

برای فراهم کردن شرایط رشد مجدد 
اقتصاد کشور است.

ایو ژیرو مدیر بودجــه پارلمان کانادا  
می گوید طرح احیای اقتصادی کانادا 
هر چه زودتر به شهروندان ارائه و هر 
چه زودتر به اجرا گذاشته شود، بهتر 
است. این کار  می تواند اعتماد از دست 
رفته شرکت ها و اشخاص به اقتصاد 
کشور را به سرعت ترمیم کند، شرایط 
را برای شل کردن کیسه توسط دولت 
و اختصاص اعتبارات الزم برای احیای 
بخش های مختلــف اقتصادی فراهم 
کنــد و به همه این اطمینان را بدهد 
که بحران کرونــا پایه های اقتصاد را 
ویران نکرده است و با پایان یافتن این 
بحران بهداشتی، اقتصاد دوباره نفس 
خواهد کشید و رشــد خود را از سر 

خواهد گرفت.
با این حال ژان-ایو دوکلو رئیس هیئت 
خزانه داری کانادا بر این عقیده است 
که زمان احیای اقتصادی کانادا هنوز 
فرانرسیده اســت چرا که ازسرگیری 
رشــد اقتصادی به شرایط بهداشتی 

موجود در کشور بستگی دارد.
دوکلو چهارشنبه گذشته تاکید کرد: 
»همچنان باید نسبت به کووید۱۹ و 
خطرات آن جانــب احتیاط را حفظ 
باید اطمینــان حاصل کنیم  کنیم. 
کــه مقــررات و دســتورالعمل های 
کارشناسان بهداشت عمومی همچنان 
به درستی مراعات  می شود و باید به 
گونه ای عمل کنیم که از ســرگیری 
کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی 
خطر شــکل گیری موج دوم کرونا را 
که برای اقتصاد کشــور بسیار شوم 
و آســیب زننده خواهد بود، به دنبال 

نخواهد داشت.«
ژرار دلتــل محافظه کار بر این عقیده 
اســت که دولت باید از همین حاال 
برای احیای اقتصاد کشــور در دوره 
پساکرونا دست به کار شود و در وهله 
اول بخش هایــی از اقتصاد را که باید 

برای احیا در اولویت قرار داده شوند، 
شناسایی کند.

اپوزیســیون رســمی کانادا نیز ابراز 
امیدواری کرده است که دولت راهبرد 
رسمی مشخصی برای احیای اقتصاد 
کشــور در اوایل ســال 202۱ ارائه 
نماید. مســئوالن حزب محافظه کار 
کانــادا امیدوار هســتند کــه دولت 
توجه ویژه ای به صنایع سبز و صنایع 
دیجیتال داشته باشد اما این مسئله به 
معنای آن نیست که دیگر بخش های 
اقتصاد مورد بی مهری یا غفلت دولت 

فدرال قرار گیرند.
دلتل تصریح کرد دولت به هیچ عنوان 
از منابع طبیعی، کشــاورزی،  نباید 
ســرمایه  ها و کاالهای اساسی غفلت 

کند.

ضرورت به روزرسانی اقتصادی

ایــو ژیرو بر این عقیده اســت که در 
شرایط فعلی به روزرسانی اقتصادی در 
کوتاه مدت از اهمیتی اساسی برخوردار 
است. وی معتقد است رویکرد فعلی 
که دولت فدرال در پیش گرفته است 

آثار منفی و زیانباری خواهد داشت.
مدیر بودجــه پارلمــان تاکید کرد: 
»دولت فدرال اشاراتی به این مسئله 
داشــته و اعالم کرده که در فکر آن 
اســت اما طرح های خــود را در این 
زمینه ارائه نمی کند. مقامات در این 
باره اظهارنظرهایی  می کنند اما چند 
روز بعــد اظهارات خــود را تصحیح  
می کنند. عدم قطعیت و تردیدهایی 
کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، 
آسیب رسان است. دولت باید دودلی 

و تردید را کنار بگذارد.«
طبــق ارزیابی هایــی که ایــو ژیرو 
انجام داده است، کســری فدرال در 
ســال 2020 تحت تاثیر هزینه های 
پیش بینی نشده سنگینی که بحران 
کرونا روی دســت دولت گذاشت و 
همچنین کندی و حتی در مواردی 
تعیطیلــی فعالیت هــای اقتصادی، 
احتماال از دویست و شصت میلیارد 

دالر نیز فراتر خواهد رفت.
کانادا  محافظه کار  مســئوالن حزب 
همچنــان با اصرار و با ســر و صدای 
زیاد خواستار آن هستند که اتاوا برای 
به روزرســانی اقتصادی در ماه ژوئن 
اقدام کند تــا وضعیت دخل و خرج 
دولت و بدهی های آن مشخص شود.

ژرار دلتل نگران این مســئله اســت 
کــه مبــادا وزیــر دارایی کانــادا به 
پیش بینی هــای مربوط به کســری 
بودجه دولت توجهی نکند. وی تاکید 
کرد: »هنوز درباره مســائل بســیار 
سهل و ساده نیز پاسخی نداریم این 
در حالی اســت که چشــم اندازها و 
افق های اقتصادی پیش روی ما واقعا 

نگران کننده است.«

افزایش نگران کننده مصرف الکل در دوران کرونا

عمومی  بهداشــت  اصلی  مســئول 
کانادا روز یکشنبه از آثار و پیامدهای 
بحران کروناویروس بر بهداشت روانی 
شــهروندان ابراز نگرانی کرد و گفت 
بررســی ها نشان می دهد که در دوره 
همه گیری کووید۱۹ مصرف الکل و 
خوردن مواد غذایی کم ارزش توسط 
بسیاری از شــهروندان افزایش یافته 

است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
دکتر ترزا تام مدیر ارشــد بهداشت 
عمومی کانــادا با انتشــار بیانیه ای 
تاکید کرد: »من واقعا نگران سالمت 
روانی شهروندان هستم. نتایج مطالعه 
جدیدی که موسســه آمار کانادا در 
خصوص آثار همه گیری کرونا بر روی 
شهروندان انجام داده، برای ما نگران 

کننده است.«
این مطالعه نشان می دهد که نزدیک 
به 20درصد از شــهروندان نشانه ها و 
عوارض اضطراب متوســط یا شدید 
را در خــود می بینند. این بررســی 

همچنین حاکی از آن اســت که در 
دوره همه گیری کرونا شــمار زیادی 
از شــهروندان کانادایی مصرف الکل 
و مواد خوراکی کم ارزش، هله هوله و 

تنقالت را افزایش داده اند.
دکتر ترزا تام با تاکید بر این که باید 
سالمت روان را در اولویت قرار دهیم، 
از همه شهروندان خواست راه های امن 
و مطمئن برای حفظ و ارتقای روابط 

اجتماعی خود پیدا کنند، فعالیت های 
جسمانی داشته باشند و غذاهای سالم 

مصرف کنند.
مدیر ارشد بهداشت عمومی کانادا در 
عین حال از این مسئله ابراز خرسندی 
کرد که طبق نتایج تحقیق اداره آمار 
کانادا ۹2درصد مردم فاصله فیزیکی را 
رعایت می کنند و ۹5درصد آن ها نیز 

مرتب دست های خود را می شویند.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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مرز کانادا بر روی اعضای درجه یک خانواده 
شهروندان کانادایی باز خواهد شد

دولت کانادا برای خانواده های درجه 
یک شــهروندان کانادا و افراد دارای 
اقامت دائــم )پــی آر( معافیت های 
محدودی را در تــردد از مرزها اجرا 
خواهــد کــرد، خانــواده درجه یک 
شهروندان اجازه تردد از مرزها را پیدا 

کردند.
به گــزارش رســانه هدهــد کانادا، 
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، با 
اشاره به جدا شدن برخی خانواده ها در 
شرایط فعلی )مسدود شدن مرزهای 
اقدامات مرزی بخش مهمی  کشور( 
از راهــکار دولت فدرال برای مقابله با 

کووید۱۹ خواند.
وی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران 
در اتاوا گفت: شــنیده شــده که در 
شرایط دشوار فعلی برخی خانواده ها 
از همســر، فرزند، مادر یا پدرشــان 
جدا شــده اند به همین دلیل کانادا 
معافیت هــای محــدودی را بــرای 
تخصیص به اعضای درجه یک خانواده 
شهروندان و یا افرادی که اقامت دائم 

دارند اختصاص خواهیم داد.
ســفرهای غیرضروری )دیدار از اقوام 
یا ســفرهای توریستی و …( از زمان 
شــیوع کووید۱۹ در کانادا از طریق 

تردد از مرزها مسدود شده است.
»مارکو مندیچینــو«، وزیر مهاجرت 
فدرال، نیز هدف از این اقدام را پیوند 
خانواده ها خواند و گفت که همچنان 
برای جلوگیری از خطر شیوع بیماری 
قوانین کنترل بهداشت عمومی اعمال 

می شود.
وی با اشاره به اجرایی شدن اصالحات 
جدید از نیمه شــب نهم ژوئن بیان 
کرد: برخی ضوابط نیز مشمول افرادی 
که می خواهند از خدمات جدید مرزی 

استفاده کنند خواهد بود.
اعضــای درجه یک خانواده شــامل 
همســران )زن و شــوهر(، شرکای 
 common-law( زندگــی  قانونــی 
partners(، فرزندان تحت سرپرستی 
و فرزندان آنها، والدین و سرپرســتان 

قانونی می شود.
مندیچینو، با بیان اینکه تمام افرادی 
که بر اســاس این ضوابط وارد کانادا 
می شوند حداقل باید ۱5 روز در کشور 
بماننــد تصریح کرد: کلیه افرادی که 
وارد کانادا می شوند باید چهارده روز 
در قرنطینه خانگی باشند و در غیر این 
صورت بشدت با آنها برخورد خواهد 

شد.
یکسری دســتورالعمل های بهداشت 
عمومی نیز از جمله غربالگری مرزی 

انجام خواهد شد.
او در بخش دیگری از ســخنان خود 
به زبان فرانســه گفت: کلیه قوانینی 

که بــرای کاهش خطرات ناشــی از 
کوویــد۱۹ وضع شــده اند همچنان 
ادامه دارند و اگر موارد پرخطری پیش 
بیایند ما نیز شرایط را مورد به مورد 

بررسی خواهیم کرد.
ترودو نیز در بخش دیگری از سخنان 
خود از اعمال مجازات های جدی در 
رابطه با ناقضان قوانین خبر داد گفت 
که تمام کسانی که از خارج از کشور 
می آیند باید چهارده روز در قرنطینه 
باشند و قوانین قرنطینه را اجرا کنند.

آنها همچنین باید محلی معتبر برای 
مانــدن در دوران قرنطینه داشــته 
باشند و در غیر این صورت مجبورند 
در قرنطینــه دولت و مانند یک هتل 

قرنطینه شوند.

مجازات ناقضان قوانین مســافران 
ورودی چیســت؟ تمام مســافران 
ورودی که مشمول اســتفاده از این 

تسهیالت می شوند ملزم به چهارده 
روز قرنطینه هســتند و در غیر این 
صورت با 750 هزار دالر جریمه نقدی 
و یا شــش ماه حبس مواجه خواهند 

بود.
ایــن جرایم در صــورت لزوم به یک 
میلیون دالر جریمه نقد و ســه سال 

حبس نیز می تواند افزایش یابد.
اصالحات جدید قانــون تردد مرزی 
کانادا مشــمول ساکنان موقت کانادا 
یــا افرادی کــه دارای ویــزای کار و 

دانشجویی هستند نمی شود.
مندیچینو در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: معافیت خانواده درجه یک 
به معنی باز بودن مرز برای مسافران، 
کارهای شــخصی و یا دورهمی های 
اجتماعی نخواهد بود و این افراد باید 
برای ترددشــان ویزای معتبر یا جواز 

سفر الکترونیکی بگیرند.
مرز کانادا -امریکا نیز تا نیمه شــب 

20 ژوئن بــر روی تمام ســفرهای 
غیرضروری مسدود است.

سفرهای غیرضروری شامل سفرهای 
گردشی و کاری اســت و تردد افراد 

کادر بهداشتی آزاد است.
وزیر مهاجرت کانادا با اشاره به توافق 
دو جانبه امریکا و کانادا در اتخاذ این 
تصمیم بیان کرد: این اقدامات با دقت 
کنترل می شــود و کانادا همچنان بر 

آنها پایبند است.
وی در رابطه با قوانین جدید تردد از 
مرزها دولت فدرال نیز گفت: هدف از 
این اقدام این نیست که مردم هروقت 
دوست دارند به کانادا بیایند و بروند 
بلکه هــدف دیــدار و پیوند مجدد 
خانواده هایی است که مدتها بینشان 
جدایی افتاده و از هم فاصله گرفته اند.
بر اســاس توافق بین کانادا و آمریکا 
مسدود بودن مرزها تا 2۱ ژوئن ادامه 
دارد و صورت لزوم تمدید خواهد شد.

خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی 
در پی شکایت علیه رژیم ایران

 به دادگاه الهه هستند

رادیو فرانســه- حامد اســماعیلیون 
ســخنگوی خانواده هــای قربانیان 
هواپیمای ساقط شدۀ اوکراینی توسط 
سپاه پاسداران از دولت کانادا خواسته 
است که علیه جمهوری اسالمی ایران 
به دیوان بین المللی الهه شکایت کند. 
حامد اسماعیلیون که همسر و دختر 
۹  ســاله اش را در سقوط هواپیمای 
اوکراینی از دست داده گفته است که 
بیــش از ۱50 روز پس از این فاجعه 
جمهوری اســالمی ایران همچنان از 
تحویل جعبه های ســیاه هواپیمای 
اوکراینی خودداری می ورزد و به این 
ترتیب جنگی روانی علیه خانواده های 

قربانیان به راه انداخته است.
حامد اســماعیلیون از دولــت اوتاوا 
خواسته اســت که حکومت اسالمی 
ایران را بــه دادگاه بین المللی الهه 
بکشاند تا رهبران تهران با انجام یک 
تحقیــق حقیقی در خصــوص این 

فاجعه موافقت کنند.
55 تن از سرنشینان هواپیمای ساقط 
شدۀ اوکراینی شــهروندان کانادایی 
بودنــد و ۳0 تن دیگر جــواز اقامت 
دایمی در این کشور داشتند. بریتانیا، 
اوکراین، افغانستان و سوئد که برخی 
از شــهروندان خود را در این فاجعه 
از دســت دادند ائتالفــی برای انجام 
تحقیقی واقعی در خصوص این رویداد 

تشکیل داده اند.
جمهوری اسالمی ایران که قول داده 
بود جعبه های سیاه هواپیمای ساقط 
شدۀ اوکراینی را حداکثر تا 25 مارس 
گذشته به ســازمان هوانوردی بین 
المللی در مونترال تحویل بدهد هنوز 
کمترین اقدامی در این جهت انجام 

نداده است.
حامد اســماعیلیون با تأئید این خبر 
گفته است »سرخوردگی در حال نابود 
کردن خانواده های قربانیان این واقعه 
است و حکومت اسالمی جنگی روانی 
علیه آنان و ایجاد دو دســتگی میان 
آنان به راه انداخته است.« آنان همین 
رویه را، به گفتۀ حامد اســماعیلیون، 
در مــورد اوکراین بــه کار برده اند و 
»نمی خواهنــد هنجارها و اجبارهای 

بین المللی را رعایت کنند.«
حامد اســماعیلیون با وزیر پیشین 
دادگستری کانادا، اروین کاتلر، موافق 
است که خواستار اتحاد کانادا و چهار 
کشور دیگر برای واداشتن رژیم ایران 
به همکاری شده است، به ویژه اینکه، 
به گفتۀ وزیر پیشــین دادگســتری 
کانادا، حکومت تهران تحقیق دربارۀ 
سقوط هواپیمای اوکراینی را به ابراهیم 
رئیسی، رئیس قوۀ قضائیه جمهوری 
اســالمی ایران، واگذار کرده است. به 
گفتۀ وزیر پیشین دادگستری کانادا 
ابراهیم رئیســی صالحیت رسیدگی 
به ایــن پرونده را نــدارد و به خاطر 
مشــارکت در اعدام هــزاران زندانی 
سیاسی ایرانی در تابستان و پائیز سال 

۱۳67جایش در زندان است.
با این حال، ماجرای سقوط هواپیمای 
اوکراینی در حال تحول است. از ۳۱ 
مارس گذشــته رالف گــودال، وزیر 
پیشین امنیت عمومی کانادا، مشاور 
دولت این کشور در پی گیری پروندۀ 
فاجعۀ سقوط هواپیمای اوکراینی در 
ایران شــده و به این عنوان دو هفتۀ 
پیــش با خانواده هــای قربانیان این 

فاجعه مالقات کرد.
حامد اســماعیلیون گفته است که 
حکومت اسالمی ایران کارزار گسترده 
ای را برای تبرئه کردن به راه انداخته 
و در این چارچوب به فاصلۀ چند روز 
پس از وقوع حادثه تمام آثار ســقوط 
هواپیمــای اوکراینــی را پاک کرد و 
اخیراً نیز یک مقام دولتی ایران مدعی 
شــد که تحقیق در خصوص سقوط 
هواپیمای اوکراینی تقریباً خاتمه یافته 
و هیچ نکتۀ درخور توجه ای در جعبه 
های ســیاه این هواپیما یافت نشده 

است.
قرار است در هفته های آینده خانواده 
هــای قربانیان با وزیــر امور خارجۀ 
کانادا، فرانســوا-فیلیپ شــامپین ، 

مالقات کنند.
مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا 
نیز اظهار داشت که در خصوص این 
پرونده با سازمان هوانوردی بین المللی 

گفتگو خواهد کرد.
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دانشجویان خارجی در وضعیتی نامعلوم 
 آیا بازگشت به کانادا ممکن است؟

بحران کرونا و محدودیت های ناشی 
از آن موجب بالتکلیفی و سردرگمی 
دانشجویان خارجی دانشگاه های کانادا 

شده است.
به گــزارش هفته به نقــل از پایگاه 
اینترنتی لودووار، سؤالی که این روزها 
ذهن بسیاری از دانشجویان خارجی 
دانشگاه های کانادا را مشغول کرده این 
است که آیا در شرایط فعلی که بحران 
کرونا و محدودیت های آن تمام نشده 
اســت، برای ادامه تحصیل به کانادا 

بازخواهند گشت؟
اعجاز اشرف یکی از هزاران دانشجوی 
خارجی اســت که چنین وضعیتی 
دارد. وی که اهل پاکســتان اســت 
در مقطع کارشناســی ارشــد رشته 
مهندسی صنعتی دانشگاه کنکوردیا 
پذیرفته شــده اســت. اعجاز اشرف 
می گوید با توجه به وضعیت موجود 
احتمــاالً ثبت نام خــود را به تعویق 
خواهــد انداخت چراکــه از کیفیت 
کالس های آنالیــن اطمینان ندارد و 
مایل اســت که تحصیل و زندگی در 

دانشگاه را تجربه کند.
اشــرف افزود: »من واقعاً دوست دارم 
با حضور در دانشگاه تنوع فرهنگی و 
نژادی دانشــجویان مونترال را کشف 
کنم و از نزدیک با اســتادان دانشگاه 

در ارتباط باشم.«
این دانشجوی پاکستانی تأکید کرد 
شهریه ها و هزینه های تحصیلی برای 
کالس های آنالین هم مثل کالس های 
حضوری است و این از نظر من عجیب 

و غیرقابل قبول است.
دانشجویان خارجی مشغول تحصیل 
در دانشگاه کنکوردیا برای بسیاری از 
واحدهای درسی نسبت به دانشجویان 
کانادایی شهریه های بیشتری را باید 

بپردازند.
اعجاز اشــرف همچنین نگران شمار 
باالی مبتالیان به کووید۱۹ در استان 
کبک اســت. وی گفت: »من به همه 
این موضوعــات و محدودیت ها فکر 
می کنــم و پیــش از تصمیم گیری، 
دربــاره همه این مســائل با اعضای 

خانواده ام مشورت می کنم.«
زهره شهاب الدین نیز می گوید زمانی 
که نامــه پذیرش دانشــگاه انتخابی 
خــود در کانــادا را در مــاه آوریــل 
دریافــت کرد، بی نهایت خوشــحال 
شــد. وی در دانشگاه سایمون فریزر 
ونکوور پذیرفته شده است؛ اما بحران 
کووید۱۹ و مشــکالت آن مثل یک 
کابوس از راه رسید و شیرینی پذیرفته 
شدن در دانشگاه را در کام او تلخ کرد.

زهره شهاب الدین در کنار نگرانی های 
ناشــی از بحران کرونا کــه رفتن او 
برای تحصیل بــه کانادا را در هاله ای 
از ابهام قرار داده اســت، مشکالت و 
محدودیت های مالی هم دارد و نگران 
آن اســت که نتواند مجوز کار بگیرد. 
ســؤالی که اکنون ذهنش را درگیر 
کرده این است که آیا در این شرایط 
باید پائیز امسال در دانشگاه ثبت نام 
کند یا اینکه رفتنــش به کانادا را به 

سال آینده موکول کند.
زهره می گوید دو ماه است که ذهنش 
درگیر این مســئله است و هر شب 
و روز به آن فکــر می کند اما قادر به 

تصمیم گیری نیست.
وزارت  ســخنگوی  کارون  نانســی 
شــهروندی  و  پناه جویان  مهاجرت، 
کانادا اعالم کرد: دانشجویان خارجی 
هر سال حدود بیست و یک میلیارد 
و شــش صد میلیــون دالر به تولید 
ناخالص داخلی کانادا کمک می کنند 

و در سال 20۱8 به حفظ نزدیک به 
یک صد و هفتاد هزار شــغل کمک 

کردند.
خانم نانســی کارون ادامه داد؛ دولت 
کانــادا بــا در نظر گرفتن شــرایط 
اســتثنایی دوره بحران کرونا برخی 
تدابیر و مقررات مرتبط با دانشجویان 
خارجی را تلطیف و با شــرایط فعلی 
انطباق خواهد داد و برای آن دسته از 
دانشجویانی که تحصیالت خود را در 
خارج کانادا به پایان می رسانند، این 
مدت زمان را از دوره مجوز کاری پس 
از فارغ التحصیلی آنها کســر نخواهد 

کرد.
بــه گفتــه خانــم نانســی کارون، 
اجازه  دانشجویان خارجی همچنین 
خواهند داشت در مدت تحصیل خود 
بیشــتر از حداکثر بیست ساعت در 
هفته کار کنند البته منوط به اینکه 
در یک بخش خدمــات اصلی مثل 
زیرساخت های  درمانی،  مراقبت های 
اساســی یا توزیع مواد غذایی و دیگر 

کاالهای مهم کار کنند.
خانــم زهره شــهاب الدین می گوید: 
با در نظر گرفتن شــرایط موجود و 
محدودیت های ناشی از بحران کرونا 
تصمیم نهایی خود را به زودی اتخاذ 
خواهــد کرد. اگــر وی بتواند روادید 
کانادا را بگیرد، مطالعــات خود را تا 
زمانی که ایــن وضعیت بر مجوز کار 
وی تأثیر نگذارد به صورت آنالین ادامه 

خواهد داد.
متیــو رمزی ســخنگوی دانشــگاه 
بریتیــش کلمبیا تأکید کــرد؛ این 
دانشــگاه در فصل پائیز کالس های 
خود را در رشــته های مختلف اساساً 
به صورت آنالین برگزار خواهد کرد تا 
دانشجویان در سرتاسر جهان بتوانند 

آنها را دنبال کنند.
شمار دقیق دانشجویانی که در سال 
تحصیلی جدیــد در این دانشــگاه 
ثبت نام کرده اند، زودتر از ســپتامبر 
مشخص نخواهد شد چراکه با توجه 
به شــرایط پیش بینی نشده ناشی از 
بحران کوویــد۱۹ و محدودیت های 
تحصیلــی کــه این وضعیــت برای 
دانشــجویان به وجود آورده اســت، 
شماری از دانشجویان پذیرفته شده در 
این دانشگاه به علل مختلف برنامه های 
تحصیلی خــود را به تعویق خواهند 
انداخت یا حتی کنار خواهند گذاشت.

معطی الرحمان که در مقطع دکترای 
مهندسی برق دانشگاه یورک تورنتو 
پذیرش گرفتــه اســت، از اینکه به 
علت شرایط استثنایی موجود مجبور 
خواهد بود واحد درســی آزمایشگاه 
خود را به صــورت آنالین دنبال کند، 

نگران است.
الرحمان می گویــد با توجه به اینکه 
دانشجوی دکتری است، بسیار حائز 
اهمیت اســت کــه بتوانــد در دوره 

تحصیل با استاد سوپروایزر و اعضای 
گروهش تماس و تعامل داشته باشد. 
به گفته وی فضای موجود در دانشگاه 

برای دانشجویان ترغیب کننده است.
الرحمــان ادامه داد عــالوه بر اینها، 
دنبال کردن کالس های درس آنالین 
دانشــگاه با توجه به اختالف ساعت 
میان کشــورش و کانادا نیز می تواند 
مشکل آفرین باشــد. وی تأکید کرد: 
»من نمی توانم روزها بخوابم و شب ها 
بیدار بمانم و کالس های درس آنالین 
دانشگاه را دنبال کنم. این کار چندان 

عملی نیست.«
این دانشجوی پاکستانی افزود: »بحران 
کرونــا و پیامدهــای آن  همه چیز را 
دگرگون کرده است. همه گیری کرونا 
همه برنامه ها و نقشه های من را به هم 
ریخت و مرا در وضعیتی نامشخص و 

بالتکلیف قرار داد.«
دیوید رابینســون مدیــرکل انجمن 
استادان دانشــگاه کانادا می گوید با 
دانشــجویان زیادی صحبت کرده و 
از دغدغه هــا، نگرانی ها و مشــکالت 
آنها آگاه شــده اســت. وی تصریح 
کرد در حال حاضر انجمن اســتادان 
دانشگاه کانادا به منظور حل مشکالت 
دانشجویان با فدراسیون دانشجویان 
کانادا همــکاری می کنــد. به گفته 
رابینســون این دو نهاد دانشــگاهی 

و دانشــجویی هر دو در این مسئله 
اتفاق نظر دارند که با توجه به شرایط 
اســتثنایی که بحران کووید۱۹ برای 
دانشــجویان به وجود آورده اســت، 
شهریه های تحصیلی باید کاهش پیدا 
کند یا حتی به طور موقت حذف شود.

بــه گفته مدیرکل انجمن اســتادان 
دانشگاه کانادا یکی دیگر از نگرانی های 
این روزهای دانشــجویان بین المللی 
کانادا این است که در برخی کشورها 
ممکن است کالس های آنالینی که 
دانشــگاه ها در برخی رشته ها برای 
برگزار  دانشــجویان خارجی خــود 
می کنند، سانســور شود و در چنین 
شرایطی اگر دانشجویان دانشگاه های 
کانادا در این کشــورها با کالس های 
آنالین دانشــگاه خود ارتباط برقرار 
کنند، ممکن است با خطراتی مواجه 

شوند.
دانشجویان  کرد؛  یادآوری  رابینسون 
خارجی بخش قابل توجهی از جمعیت 
دانشجویان کانادا را تشکیل می دهند. 
با توجه بــه منافــع و امتیازاتی که 
دانشجویان خارجی برای دانشگاه های 
کانادا بــه ارمغان می آورنــد، به نفع 
دانشگاه ها است که به منظور تضمین 
ارائه آموزش باکیفیت به دانشجویان 
خود در دوره بحران کرونا راهکارهای 
مؤثر و راه حل های مناسبی پیدا کنند.

بدتر شدن وضعیت مبتالیان به افسردگی
 در کانادا پس از همه گیری

به گزارش ســی تی وی، نتایج یک پژوهش جدید گویای آن است که وضعیت 
ســالمت روان بسیاری از مبتالیان به افسردگی در دوره همه گیری کووید-۱۹ 

وخیم تر شده است.
در این مطالعه که توســط انجمن مطالعات کانادا صورت گرفت مشخص شد 
وضعیت یک سوم کانادایی ها و نیز آمریکایی ها که قبال افسردگی آنها تشخیص 
داده شده بود، بدتر شده اســت. 24 درصد کانادایی های شرکت کننده در این 
مطالعه که به صورت نظرسنجی صورت گرفت وضعیت شان را »بد« و 5 درصد 
نیز »بدتر« خواندند. در آمریکا نیز ایــن ارقام به ترتیب ۳۱ و 6 درصد. در این 
مطالعه همچنین مشخص شد که افراد افسرده، ۱0 درصد بیشتر از سایرین از 
ابتال به کووید-۱۹ می ترســند. این مطالعه با شرکت ۱5۱2 کانادایی و ۱005 

آمریکایی صورت گرفت.

کارگران خارجی پیش از ورود به کانادا 
مجبور به انجام ثبت اطالعات بیومتریک نخواهند بود

ایرانیــان کانادا- ســازمان مهاجرت، 
کانــادا  شــهروندی  و  پناهندگــی 
)IRCC( اعالم داشت این سازمان در 
پی اختالالت موجود پیرامون اپیدمی 
کروناویروس، اقدام به اتخاذ سیاستی 
موقتی در راستای معافیت کارگران 
موقت خارجی )در حوزه های خاص( 
به ثبت اطالعات بیومتریک خود پیش 
از رســیدن به کانادا )البته در صورت 
بســته بودن مرکز ثبــت بیومتریک 

نزدیک به آنان( نموده است. 
در واقــع کارگــران خارجی موقت 
)TFWs( فعــال در موقعیــت های 
شغلی نظیر راننده کامیون یا در بخش 
مراقبت های بهداشتی، کشاورزی یا 
مواد غذایی در کانادا، معاف به انجام 

بیومتریک می باشند. 
ســازمان مهاجــرت، پناهندگــی و 
شــهروندی کانادا  خاطرنشــان کرد 
بســیاری از این کارگران از آنجا که 
قبال نیز در این کشور مشغول به کار 
بوده اند، پیش تر بیومتریک خود را به 
کانادا ارائه داده اند. با این وجود، این 
سازمان جهت حفظ ایمنی شهروندان 
کانادایی، به جمــع آوری بیومتریک 

کلیه کارگران TFW ادامه خواهد داد. 
در نتیجه هر کارگــر در صورتی که 
پیش تر بیومتریک خود را ثبت ننموده 
باشد، پس از ورود به کانادا موظف به 
ثبت آن خواهد بود. همچنین، تمامی 
افراد بال استثنا توسط مامورین آژانس 
خدمات مرزی کانــادا )CBSA( در 
POE مورد بررســی قــرار خواهند 
گرفت تا از ورود آنان بنا بر یک هدف 
ضروری اطمینــان حاصل گردد، که 

طبق رهنمودهای فعلی، ورود به کانادا 
برای کار در این کشور جزء سفرهای 
ضروری تلقی می شــود. و پس از آن 
نیز این افراد طبق قانون بایستی برای 
مدت زمان ۱4 روز در قرنطینه به سر 

برند.
ســازمان مهاجــرت، پناهندگــی و 
شــهروندی کانــادا  همچنین اظهار 
داشــته بــرای افرادی کــه در حال 
حاضر به دلیل تعطیــل بودن مراکز 

در طول اپیدمی کوویــد- ۱۹، قادر 
به ارائــه بیومتریک خــود در خارج 
از کشــور نبوده، گزینــه دیگری را 
ارائه نموده اســت، که بنا بر آن حتی 
چنانچه نامه دستورالعمل بیومتریک 
فرد مهلتی ۳0 یا ۹0 روزه برای ارائه 
بیومتریک در نظر گرفته باشــد، در 
صورت بسته بودن مرکز جمع آوری 
بیومتریک نزدیک بــه آنان، تا زمان 
بازگشــایی مجدد این مراکز مجبور 
به ارائه بیومتریک خود نخواهند بود. 
همچنین این سازمان روند درخواست 
های ناقص در حال بررسی را نیز، بنا 
بر شرایط موجود، متوقف یا رد نخواهد 

کرد. 
به طور کلی، ثبت بیومتریک ها شامل 
اثرانگشت و عکس به همراه پرداخت 
هزینــه ثبت، بــرای اتبــاع خارجی 
متقاضــی دریافت ویــزای ویزیتور، 
تحصیلی یا کاری )به اســتثناء اتباع 
ایاالت متحــده(، پناهندگی، اقامت 
دائم، سابقه ویزیتوری یا تمدید مجوز 
تحصیلــی یا کار، الزامــی و ضروری 
بوده، که هدف آن تأیید سریع و دقیق 
هویت مســافران خارجی به منظور 
تسهیل ورود به این کشور، می باشد.

نارضایتی نیمی از نامزدهای
 انتخابات 20۱۹ از نظام انتخاباتی کانادا

مداد- به گزارش نشــنال پست، حدود نیمی از نامزدهای انتخابات فدرال سال 
گذشته می گویند از الگوی انتخاباتی کشور راضی نیستند و سن رای دهندگان 

نیز باید به ۱6 سال کاهش یابد.
سازمان انتخابات کانادا مدتی پیش، یک نظرسنجی را با مشارکت دو هزار نامزد 
شــرکت کننده در انتخابات فدرال 20۱۹ صــورت داد. حدود 50 درصد از این 
شرکت کنندگان اعالم کردند که الگوی اکثریت نسبی از نظرشان ناکارآمد است. 
بر اساس الگوی اکثریت نسبی، هر نامزدی که رای بیشتری بیاورد، وارد پارلمان 
می شود. این افراد گفتند که الگوی کنونی موجب می شود توزیع حزبی موجود 
در پارلمان بر اساس رای شهروندان نباشد. الگوی جایگزین پیشنهادی نیز، تعیین 
نمایندگان بر اساس تعداد آرای هر حزب است. به این ترتیب، هر حزبی که بتواند 
رای بیشــتری را در کل کشور به دست آورد، به همان میزان از تعداد بیشتری 

نماینده در پارلمان برخوردار خواهد بود.
در حال حاضر، لیبرال ها ۳6 نماینده بیشــتر از محافظه کاران در پارلمان دارند. 
اما بر اســاس این الگوی پیشنهادی، ۳۳/۱ درصد پارلمان به آنها تعلق داشت و 
در عــوض ۳4/4 درصد در اختیار حزب رقیب بود، زیرا مجموع آرای نامزدهای 
محافظه کار در کل کشور بیشتر بود. گفتنی بیشتر نامزدهای حامی این تغییرات، 

کسانی هستند که در این انتخابات، رای کافی را به دست نیاوردند.
گفتنی است ترودو در سال 20۱5 وعده بازنگری در نظام انتخاباتی کشور را داد 
که البته پس از مدتی به فراموشــی سپرده شد. دو حزب نئودموکرات و سبز از 

جمله اصلی ترین حامیان این اصالح هستند.
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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Address: Suite 200-100 Park Royal, West Vancouver, BC V7T 1A2

Independent  Monorchists

ارائه برخی خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

مدیر اجرایی

WE ARE MONORCHISTS

»ما مشروطه خواه هستیم«

با 30 سال تجربه  در امور مهاجرت و پناهندگی

We Are Pro Monarchists

+1 (604) 356-6032
+1 (604) 921-1100
+1 (604) 922-1666
misiran52@yahoo.com

تلفن مستقیم دکتر رضایى

تلفن مستقیم  دفتر

شماره فکس

دارای اطالعات بسیار وسیع در مورد پناهندگی از ایران

We are a group of volunteer monarchist
Helping the Iranaina assylum seekers for free

Iraj Rezaie
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

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

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

Email: pbsaccounting@shawcable.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

چرا تغییر قوانین
 برنامه مهاجرتی استان کبک  

اشتباه است؟
ایجاد تغییرات در برنامه تجربه داران 
کبک بازتاب ایجاد صدمات اقتصادی 
بــرای اســتان دارد. ایــن صدمات 
اقتصادی نخســت متوجه موسسات 
آموزشــی کبک و ســپس بازار کار 
این اســتان خواهد شــد. از ســال 
20۱0 تاکنــون برنامــه PEQ یکی 
از ســریع ترین روش های درخواست 
اقامت پس از اتمام دوره تحصیل در 
میان تمامی استان های کانادا محسوب 
می شود. بدین دلیل تحصیل در کبک 
یکی از معتبرترین گزینه های انتخاب 
برای دانشــجویان خارجی به شمار  
می رفت. بسیاری از این دانشجویان با 
وجود عدم تسلط به زبان فرانسه در 
کنار تحصیل خود به زبان انگلیسی، 
زبان فرانســه را  می آموزند تا بتوانند 
به محض اتمــام دوره تحصیل، اقدام 
به درخواســت اقامت از طریق برنامه 
پی ایی کیو نمایند. سیاســت ایجاد 
برنامه پی ای کیو و معرفی آن بسیار 

تحسین برانگیز است.
ناگفته نماند که بسیاری از دانشجویان 
خارجی در حیــن تحصیل وارد بازار 
کار این استان نیز می شوند و عالوه بر 
پرداخت هزینه های سنگین تحصیل 
در کبــک، نیاز بازار کار این اســتان 
به نیــروی کار را نیز تا حدی تامین 

می کنند.
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط 
دولت، این افراد به ســرعت پله های 
تطبیق ســازی خــود بــا محیط را  
می توانند در مقابل مهاجرین تازه  وارد 
طی  کنند و سریعتر می توانند نیروی 
کار مورد نیاز اســتان را تامین کنند. 
ایــن افراد در موسســات آموزشــی 

اســتان تعلیم  می بینند، به دو زبان 
فرانسه و انگلیســی تسلط  می یابند 
و بهترین گزینــه و مرحم برای رفع 
مشــکالت اقتصادی استان هستند. 
بسیار غیرمنطقی به نظر می رسد که 
کبک اجازه دهد این افراد در کبک به 
زندگی و کار و تحصیل ادامه ندهند و 

این استان را ترک کنند.

مشکالت قوانین جدید برای کسب 
سابقه کار مورد نیاز:

در الیحه جدیــد، دولت در نظر دارد 
حداقل مدت سابقه کار مورد نیاز برای 
درخواســت را افزایش دهد. در حال 
حاضر ۱2 ماه ســابقه کار تمام وقت 
در طــی 24 ماه قبل از درخواســت 
کارگــران خارجی را واجد شــرایط 
درخواست تحت برنامه PEQ می کند 
و دانشجویان فارغ التحصیل هم نیاز به 
سابقه کار پس از اتمام دوره تحصیل 

ندارند.
هم اکنون کبک در نظر دارد شرایط 
دشوارتری را برای ارسال درخواست 
اقامت دائم از طریــق PEQ بوجود 
بیاورد. این در حالیست که دانشجویان 
و کارگــران خارجی در این اســتان 
مخالف ایجاد این تغییرات هستند زیرا 
معتقدند امکان واجد شرایط شدن را 

برای اکثریت غیرممکن می سازد.
در تمامی اســتان های دیگر داشتن 
حداقل ۱2 ماه سابقه کار شرط الزم 
درخواســت اقامت برای دانشجویان 
فارغ التحصیل اســت. کبک باید به 
این امــر توجه کند کــه برنامه پی 
ای کیو به علت عدم نیاز ســابقه کار 

پــس از تحصیل برای دانشــجویان 
فارغ التحصیل تا کنــون دارای برگ 
برنده در مقابل ســایر استان ها برای 
جذب دانشجویان خارجی بوده است.

حــال حتی با اضافه کردن یکســال 
ســابقه کار پــس از تحصیــل برای 
فارغ التحصیالن دانشگاهی با شرایط 
خاص اعالم شــده متاســفانه برگ 
برنــده رقابت با دیگر اســتان ها را از 
دســت می دهد. این در حالیست که 
برنامه پی ایی کیو در صورت تصویب 
الیحه جدید، سابقه کار طوالنی تری را 
برای فارغ التحصیالن در سطح کالج و 

کارگران خارجی طلب می کند.
غافل از این واقعیــت وزیر مهاجرت 
کبک پا را فراتر از یک ســال سابقه 
کار برای واجد شرایط شدن گذاشته 
و برای برخی آن را  می خواهد به سه 

سال نیز افزایش دهد.
طبیعی است که این افراد خارجی که 
هم اکنــون دارای ویزای تحصیلی و 
کاری در کانادا هستند، کبک را ترک 
می کنند و به استان دیگری که شرایط 
معقول تر و راحت تری برای درخواست 
اقامت دارند، می روند و یا اینکه از ابتدا 
کبک را برای کار یا تحصیل انتخاب 

نمی کنند.

بســیاری از کارگــران خارجی که از 
برای  بین المللی  برنامه هــای  طریق 
کار در کبک می آینــد تنها حداکثر 
2 ســال اجازه کار دارنــد با افزایش 
ســابقه کار مورد نیاز از یک سال به 
۳ این کارگــران خارجی که با هدف 
درخواســت اقامت پس از یک سال 
کار تمام وقت به کبک آمده اند دیگر 
قادر به درخواســت تحت برنامه پی 
ایی کیو نیستند. جالب اینجاست که 
فرانسوی  این کارگران خارجی اکثراً 
زبان هســتند و به راحتی می توانند 
نیروی کار مورد نیاز کبک را به عنوان 
متخصصین ماهر و نیمه ماهر تامین 

کنند.
شاید اگر این تغییرات در آینده پس از 
سپری شدن دوره پندمیک و بازسازی 
اقتصاد کبک مطرح می شد تا این حد 

موجب تعجب و اعتراض نمی شد.
وزیر مهاجرت کبک در اطالعیه خود 
اعالم نموده است که به منظور ایجاد 
همســانی دوره بررسی دو برنامه پی 
ایی کیو و متخصصین کبک در نظر 
دارد، دوره بررسی برنامه پی ایی کیو 
را از 20 روز به ۱80 روز افزایش دهد!
این در حالیست که هم اکنون پس از 
اخذ ســی اس کیو دوره بررسی فایل 

درخواســت فدرال تا دریافت اقامت 
دائم 2۳ماه بــه طول  می انجامد )20 
روز برای دریافت سی اس کیو + 22 
ماه دوره پروسه دریافت اقامت دائم ( با 
اضافه کردن 5 ماه دیگر به دوره انتظار 
این متقاضیان را با یک دوره پروســه 
28 ماهه مواجه می کند در صورتی که 
درخواست اقامت از طریق اکسپرس 
انتری از نصف این دوره برای افرادی 
که از داخل درخواست می کنند هم 

کمتر است.
بدیهی است که هیچ برنامه مهاجرتی 
بدون نقص نیست و دولت های استانی 
و فدرال  می بایســت مرتباً به بازبینی 
برنامه های مهاجرتی خود برای جذب 
متقاضیان بیشتری بپردازند تا سریع تر 
نیازهای اقتصادی و تحقیقاتی و تامین 
نیروی کار مورد نیاز کشور بپردازند، 
ولی این بدان معنا نیست که همیشه 
طــرح ایجاد هر تغییــری در جهت 

منافع استان است.
به نظر می رســد گذشــت زمان به 
مســئولین کبک ثابــت خواهد کرد 
که ایجاد تغییرات جایز نیســت زیرا 
این تغییــرات تنها موجــب خواهد 
شــد تا کبک جاذبه خــود را از دید 
دانشــجویان و کارگــران خارجی از 

دست بدهد. عالوه براین متخصصین 
و ســرمایه گذاران کمتری تمایل به 
مهاجــرت به کبک نشــان خواهند 
داد. این در حالی اســت که کبک در 
موقعیتی نیســت که به روی تمامی 
این امکانات چشــم ببندد بخصوص 
در زمانی کــه باالترین نیاز را به ورود 
دانشجویان و کارگران خارجی ماهر و 
نیمه ماهر و حتی کارآفرینان و سرمایه 

گذاران دارد.
باعث تعجب اســت که چرا زمانی که 
تمامــی اســتان های دیگــر کانادا 
در تــالش ساده ســازی برنامه های 
مهاجرتی و جذب نیروی کار مورد نیاز 
خود می باشند کبک تالش دارد دست 
رد به سینه متقاضیان مهاجرت به این 

استان بزند؟
واقعیت این اســت که پذیرش دلیل 
ایجاد این تغییرات در دوران ســخت 
مقابله با کووید۱۹ بسیار سخت است. 
بدیهی است این دوران سخت سپری 
خواهد شــد و به زودی کبک به این 
باور خواهد رســید که تنها در سایه 
پذیــرش مهاجرین امروز می تواند در 
آینده به نیروی کاری دست یابد که 
متولد کبک و نسل دوم مهاجرین به 

این استان محسوب می گردند.
چه راه حلــی بهتر و معقول تر از این 
است که مسئولین حتی االمکان تالش 
بر این داشته باشند که نه تنها سرعت 
پذیرش درخواست اقامت دانشجویان 
و کارگران خارجی و نیروی جوان را 
که هم اکنون در این استان سکونت 
دارند افزایش یابد، بلکه از ایجاد موانع 
برای آنان با تغییر در قوانین جلوگیری 

کنند.
این دانشجویان و کارگران خارجی به 
امید و پشــتوانه وعده های داده شده 
برنامه مهاجرتی پی ایــی کیو، وارد 
این اســتان شده اند و زیر پا گذاشتن 
وعده هــا از جانب کبک امری جایز و 

انسان دوستانه محسوب نمی گردد.

معصومه علی محمدی )هفته(
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مشاوره اولیه رایگان

فرانسوا لوگو:  نژادپرستی راه حل ریشه ای نیاز دارد
فرانســوا لوگو وزیــر اول کبک روز 
دوشــنبه 8ژوئــن ضمــن تاکید بر 
ضرورت و فوریت مبارزه با نژادپرستی 
در استان کبک و پیدا کردن یک راه 
حل ریشــه ای برای آن، نژادپرستی 
در کبک را یک معضل سیســتمیک 

ندانست.
به گزارش هفته، به نقــل از لودووار، 
فرانســوا لوگــو که در کنفرانســی 
مطبوعاتی ســخن می گفت، با اشاره 
به تظاهرات گسترده ضدنژادپرستی 
و مخالفت با خشونت های پلیس که 
روز یکشنبه در مونترال و همچنین 
تجمعات مشابهی که با همین هدف 
در کبک و شربروک برگزار شد، اعالم 

کرد: »من احساس مردم کبک را که 
به ســتوه آمده اند و برای نشان دادن 
اعتراض خود بــه خیابان ها آمده اند، 
درک می کنم و به همین علت تصمیم 
گرفتیم که تظاهرات را ممنوع نکنیم.«

فرانســوا لوگو همچنین بار دیگر به 
ســاکنان کبک قول داد سیاســت 
مشــخص و موثری را برای مقابله با 
نژادپرســتی و خشــونت های پلیس 
اتخاذ کند. وی خاطر نشان کرد: »من 
خواستار آن هستم که برای مشکالت 
ناشی از نژادپرســتی و خشونت که 
جامعه ما را جان به لب کرده اســت، 
یــک بار برای همیشــه راه حل های 

ریشه ای و عملگرایانه پیدا شود.«

به گفته فرانســوا لوگــو، کبک برای 
ریشه کن کردن این معضالت خواستار 
یــک »تحول آرام« اســت. وزیر اول 
کبک از این که حتــی برخی وزرا و 
نمایندگان متعلق به جوامع فرهنگی 
و نژادی اســتان قربانــی رفتارهای 
نژادپرستانه شده اند، عمیقا ابراز نگرانی 
کرد و خاطر نشــان ساخت: »چنین 
وضعیتی به هیچ عنوان در کبک قابل 

تحمل نیست.«
لوگو بــدون این که در اظهارات خود 
به وجود نژادپرســتی سیســتمیک 
در اســتان کبک اذعان کند، تاکید 
کرد کارشناســان درباره نژادپرستی 

سیستمیک اتفاق نظر ندارند.

تبعیض
 تجربه گذشته مسلمانان کانادا، 

معضل آینده آسیایی-کانادایی ها

ایــران جــوان - صبــح روز یازدهم 
سپتامبر با نگرانی با استاد شیمی خود 
در دانشگاه هاروارد تماس گرفتم تا از 
وضعیت حادثه خبر بگیرم. او به من 
گفت حاال نفرت نسبت به مسلمانان، 
اعراب و مردم خاورمیانه زبانه خواهد 
کشــید. آن موقع معنای حرفش را 
نفهمیدم تا زمانی کــه خودم آن را 

لمس کردم.
ظهور ویروس کرونا متاسفانه یادآور 
حادثه ۱۱ سپتامبر است. تنها تفاوتش 
در این اســت که امروز آســیایی- 
کانادایی ها و به ویژه چینی- کانادایی 
ها هدف اصلی بیگانه هراســی قرار 
گرفته اند. تعداد قتل هایی که صرفا 
از ســر نفرت انجام می شود افزایش 
یافته و بسیاری از این افراد در اماکن 
عمومی نمونه هایی از نژادپرستی را 

تجربه می کنند.
من تقریبا دو دهه با بیگانه هراســی 
علیه مســلمانان کانادا مبارزه کرده 
ام؛ از قتل های نژادپرســتانه گرفته 
تا تبعیض در اســتخدام. من رئیس 
انجمن مدافع مســلمانان بودم که با 
نهادهای مدنی بسیاری مانند رسانه 
ها، کمیســیون حقوق بشــر، بورد 
مــدارس و دادگاه ها به منظور دفاع 
از حق برابر کانادایی های مســلمان 
بر اســاس منشور حقوق و آزادی ها، 
در ارتباط بــودم. آنچه در این مدت 
آموخته و تجربه کــرده ام می تواند 
برای انجمن های مدافع آســیایی-

کانادایــی ها که باید با تبعیض های 
فعلی و آینده مقابله کنند، مفید باشد.

چنین سازمان ها و انجمن هایی باید 

همه حــوادث و نمونه های تبعیض 
و نژادپرســتی را، هرچند کوچک، با 
دلیل و مدرک ثبت کنند، زیرا چنین 
داده هایی برای ابتکار عمل در تعیین 
سیاست های عمومی بسیار حیاتی 
است. البته پیش از آن باید در نشریات 
خود بــه مردم آگاهی بدهند که چه 
اتفاقاتی نمونه تبعیض محسوب می 
شــود و آنها باید این موارد را به کجا 
گزارش کنند. در حال حاضر، شورای 
ملی چینی-کانادایی یک فرم آنالین 
در اختیار مردم قرار داده اما باید چند 
خط تلفن برای ارتبــاط با پلیس و 
حصول اطمینان از رسیدگی فوری به 

این حوادث اختصاص یابد.
همچنین الزم است این سازمان ها 
به مردم درباره حقوق مســلم خود 
بر اساس منشــور حقوق و آزادی ها 
آموزش دهند. مثال هیچ کس نباید 
در مواردی مانند مســکن، آموزش و 
اشتغال تبعیضی را بر اساس قومیت و 
نژاد و فرهنگ تجربه کند. برای ورود و 
خروج به کشور نیز باید با همه به یک 
شکل برخورد شــود. سازمان ما یک 
کتابچه به نام حقوق خود را بشناس 
منتشر کرد که هنوز هم برای مردم 

بسیار پر کاربرد و مفید است.
از آنجا که ممکن است کانادا با چین 
وارد یک جنگ ســرد شود، احتمال 
دارد ماموران امنیتــی کانادا بعضی 
افراد چینی-کانادایــی را احضار و با 
آنها مصاحبه کنند. این مصاحبه ها 
می تواند باعث ایجاد ترس و یا آسیب 
های روحی بشــود. بسیار مهم است 
که افراد پیش از انجام چنین مصاحبه 

هایی با حقوق خــود، و البته وظیفه 
خود در بیان حقیقت، آشــنا باشند. 
همچنین باید زمینه دسترسی آنها به 

کمک های حقوقی فراهم شود.
یکــی از موارد مهم دیگر، سیســتم 
آموزشی است. باید از مدارس خواسته 
شــود پس از بازگشــایی و بازگشت 
دانش آموزان، نســبت بــه افزایش 
دانش  علیه  نژادپرســتانه  رفتارهای 
حساسیت  آسیایی-کانادایی  آموزان 
ویژه وجود داشته باشد. به عالوه می 
توان از مناسبت هایی مانند ماه میراث 
آسیایی برای آشنا کردن دانش آموزان 
با نقش مثبت آسیایی- کانادایی ها در 

جامعه کانادا استفاده کرد.
قطعا انجام همه این کارها نیاز به منابع 
انســانی و مالی دارد. به همین دلیل، 
الزم اســت اعضایی کــه در کارهای 
تجاری و یا حقوقی فعال هستند قدم 
جلو بگذارند و بــا اهدای وقت و پول 
خود به بهبود شــرایط کمک کنند. 
افرادی کــه در زمینه حقوقی تبحر 
دارند می توانند دیگران را با سیستم 

قضایی آشنا کنند؛ مثال اینکه بسیاری 
از اختالفات به جای دادگاه، از طریق 
کمیسیون حقوق بشر حل و فصل می 
شود. قطعا اعضا برای پیگیری شکایت 
های خود نیز به مشورت های حقوقی 

نیاز دارند.
به عالوه، الزم است این سازمان ها با 

سازمان های ضد نژادپرستی کشور که 
تجربه های ارزشمندی در این زمینه 
ارتباط برقرار کنند؛ ســازمان  دارند 
هایی مانند بنیاد روابط نژادی کانادا، 
شورای ملی مسلمانان کانادا، و شبکه 
ضد نفرت کانادا از این جمله هستند. 
یکی از اهداف مشترک این سازمان ها 

می تواند اعــالم 2۹ ژانویه، روز وقوع 
قتل عام در مســجد کبک سیتی، به 
عنوان روز ملی اقدام علیه نفرت باشد.
البته همه این بــار را نباید بر دوش 
جامعه آسیایی-کانادایی ها گذاشت. 
همــه ما به انــدازه خــود باید برای 
ساختن جامعه ای برابر تالش کنیم. 
به ویژه رهبران مدنی که مسئولیتی 
مضاعف در تبلیغ و اشاعه برابری افراد 
و احتــرام به یکدیگر فــارغ از نژاد و 

مذهب دارند.
قطعــا دوره پیش رو، دوره حســاس 
دیگری در ســاخت هویت کانادایی 
ما خواهد بــود. پــس از حادثه ۱۱ 
ســپتامبر با خود فکر می کردیم که 
مسلمان بودن و کانادایی بودن را چه 
طور با هم جمع کنیم؟ بنابراین سعی 
کردیم ضمن محکوم کردن تروریسم، 
بیشتر حرف هایمان را با جامعه بزرگ 
کانادا در میــان بگذاریم و از حمایت 
و همراهی آنها نیرو بگیریم. ســفر ما 
هنوز به پایان نرسیده اما دست یاری 
به سوی هموطنان آسیایی- کانادایی 
خود دراز می کنیم: ما در کنار شــما 

هستیم.
منبع: گلواب اند میل
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فرصتی استثنایی برای خرید آپارتمان 
یا سرمایه گذاری در یکی از بهترین 

ساختمان های نورث ونکوور

LIONS GATE نزدیک به پل 
و در فاصله چند دقیقه

 تا دان تان ونکوور

More info at: www.tatlowhomes.ca JON  PEZZENTE PREC*  604.785.7653              

WestCoast

info@pezzente.com     WWW.PEZZENTE.COM

Instagram: @JonPezzenteRealty |  Facebook: @JonPezzenteRealty

TOP 1% از برترین مشاوران مسکن در ونکوور بزرگ

 واحد های یک خوابه،
 2 خوابه، 3 خوابه و پنت 
هاوس آماده فروش است

MOVE IN 

THIS SUMMER!

Show Home Coming Soon!

پلیس های کانادا  به دوربین مجهزخواهند شد
پــرژن میرور- پلیس هــای کانادا در 
پــی گزارش هــای آزاردهنده مبنی 
بر خشــونت علیه ســیاه پوستان و 
بومیان این کشــور بایستی مجهز به 
دوربین هایی بشوند که بر روی لباس 

یونیفورم آنها نصب می شود.
آقای جاســتین ترودو نخست وزیر 
کانادا در کنفرانس خبری روز دوشنبه 
خود این خبر را اعالم کرد. وی در این 
کنفرانس خبری گفت که برندا الکی، 
کمیسر پلیس سواره سلطنتی کانادا 
یا »آر.سی.ام.پی« به او اطمینان داده 
است که از تمام امکانات موجود برای 
اقدام فوری و مناســب در این زمینه 

استفاده خواهد کرد.
آقــای تــرودو بــا نخســت وزیران 
استان های مختلف کانادا برای شروع 
گسترده استفاده از دوربین های نصب 
شده بر روی لباس پلیس های استانی 
و شهری و همچنین نظارت بیشتر بر 
عملکرد ماموران پلیس بحث و گفتگو 

خواهد کرد.
آقای تــرودو به خبرنــگاران گفت: 
»دوربین های نصب شده بر روی لباس 
پلیس قدم مهمی به سوی شفافیت 
است. من در گفتگو با نخست وزیران 
استانی اهمیت نیاز به اقدامات محکم 
در برابر تبعیض و ایجاد تغییر واقعی 
برای مردم کانادا را مشخص کردم تا 
مردم کانادا در کشــور خود احساس 

امنیت بکنند.«
آقای جان توری شــهردار تورنتو روز 
دوشنبه به شبکه خبری CP24 گفت 
کــه پلیس تورنتو از اوایل تابســتان 
امســال از این دوربین ها اســتفاده 

خواهد کرد.
مقامات رسمی کانادا به دنبال اعتراض 
مردم این کشور علیه تبعیض نژادی 

پلیس  و خشــونت  سیســتماتیک 
و اتفاقاتــی از جملــه مرگ رجیس 
کورچینســکی پاِکت که در روز 27 
ِمه با حضــور پلیس در آپارتمان وی 
از بالکن خانه اش سقوط کرد و جان 
خود را از دست داد، تصمیم به ایجاد 
تغییرات گسترده در رفتار پلیس این 

کشور گرفتند.
در دو هفته گذشــته، تعــداد قابل 
توجهی گزارش از خشــونت پلیس 
علیه سیاه پوستان و بومیان کانادا در 

سر خط خبرهای کانادا قرار گرفت.
هفته گذشته پلیس نیو برانزویک یک 
زن 26 ســاله از بومیــان کانادا را در 
حین » کنترل سالمتی« هدف گلوله 

قرار داد و باعث مرگ وی شد.
رییس قبیله بومی آتاباچا چیِپویان، 
آلــن آدام در یــک کنفرانس خبری 
احساســاتی در روز شنبه گفت که 
در فورت مک  موری در استان آلبرتا 
توســط پلیس سواره سلطنتی کانادا 

کتک خورده است.
در یک ویدیویی که در شــبکه های 
اجتماعی به طور گســترده ای پخش 
شد، یک مامور پلیس سواره سلطنتی 
کانادا در منطقه نوناوا توســط درِ باز 
یک وانت پلیس مــردی را به زمین 
زده است. این ویدیو خشم عمومی را 
برانگیخت و باعث محکومیت گسترده 
این حرکت پلیس و شروع تحقیقات 

در این زمینه شده است.
خانم کریستیا فریلند معاون نخست 
وزیر کانــادا در جلســه ویــژه روز 
دوشنبه کمیته مقابله با همه گیری 
کووید–۱۹ دربــاره این ویدیو گفت: 
» واقعــاً آزار دهنده و تعجب برانگیز 
بود. ما به طور کامل متعهد به انجام 
هرگونه اقدامی برای اطمینان یافتن از 
عدم تکرار چنین رفتارهایی هستیم.«

علیرغــم چندین دهه درخواســت 
جامعه بومیان کانادا برای تغییر رفتار 
پلیس، دولت لیبرال کانادا در پی بروز 

تظاهرات اعتراضی و آگاهی جامعه از 
اتفافات خشونت آمیز و نژاد پرستانه 
اخیر پلیس هنوز به طور رسمی شروع 

اقدامات جدید را اعالم نکرده است.
جک هریس، نماینده پارلمان از حزب 
نئودمکرات خطاب به پارلمان کانادا 
گفت: » این اتفاق برای مردمی که در 
شمال زندگی می کنند جدید نیست. 
مردم منطقه اینوایت با عدم اعتماد از 
جانب پلیس ســواره سلطنتی کانادا 

زندگی می کنند. 
ما ۱50 ســال است که شاهد قوانین 
تبعیض آمیز پلیس سواره سلطنتی 
کانادا علیه مردم بومی هستیم و یک 
اتفاق چشمگیر برای تغییر آن باید به 

وقوع بپیوندد. 
ما باید همانند یک بحران با آن برخورد 
کنیم و یک راه حل بر مبنای بحران 
برای این نژادپرســتی سیستماتیک 

پیدا کنیم.«

زنان، برنده اصلی اشتغال غیرحضوری
مداد- به گزارش ســی تی وی، گزارش مرکز آمار کانادا، موارد جالبی را درباره 
اشــتغال غیرحضوری و افزایش قابل توجه آمار آن طی دوره همه گیری نشان 
می دهد. همه گیری کووید-۱۹ سبب شد بسیاری از کارفرمایان تدابیری برای 
انجام تکالیف شغلی کارکنان خود در منازل شان اتخاذ کنند. گزارش مرکز آمار 
کانادا نشان می دهد که سه دســته اصلی یعنی زنان، افراد دارای درآمد باال و 
نیز افراد دارای ســطح تحصیالت باال بیشتر از بقیه از شانس کار غیرحضوری 

برخوردارند و احتمال اخراج آنها از شغل شان نیز کمتر است.
حدود 40 درصد از کانادایی ها شــغلی دارند که می توانند از خانه انجام دهند. 
مطالعــه صورت گرفتــه در ماه مارس نشــان می داد که تعداد افراد شــاغل 
غیرحضوری در کشــور از ۱4 درصد به حدود ۳۹ درصد افزایش یافته اســت. 
ترکیب جنسیتی این آمار نشان می دهد که زنان شانس بیشتری برای این نوع 
از اشتغال دارند. حدود 50 درصد از زنان مجرد شاغل، شغلی دارند که می توانند 
آن را در خانه هم انجام دهند، در حالی که این میزان برای مردان مجرد شاغل 
فقط یک سوم است. همچنین 62 درصد از زنان در خانواده هایی دو درآمده )زن 
و شوهر شاغل( می توانند تکالیف شغلی خود را در منزل انجام دهند، حال آنکه 

این میزان برای مردان ۳8 درصد است.

درخواست پائین کشیدن مجسمه
 اولین نخست وزیر کانادا در مونترال

مداد- بــه گــزارش گلوبــال نیوز، 
درخواستی مکتوب با امضای تعدادی 
از شهروندان مونترالی در حال تنظیم 
است که در آن از شهرداری خواسته 
شده مجسمه جان مک دانلد را پائین 

بکشد.
جــان الکســاندر مک دانلــد اولین 
نخست وزیر کانادا بود که نقش مهمی 
در شکل گیری ساختار نوین حکومتی 
کشور داشــت. او را بنیانگذار مدارس 
ویژه بومیان کانادا می دانند که با هدف 
تغییر زبان و فرهنگ آنها تاسیس شد 
و خاطــرات تلخــی را در تاریخ ثبت 
کرد. مک دانلد را عامل نسل کشــی 
گسترده بومیان نیز می دانند. مجسمه 
این سیاســتمدار کانادایی بارها طی 
ســال های اخیر مورد خرابکاری قرار 
گرفته و برای نمونــه، روی آن رنگ  
پاشیده شده و یا شعارهایی بر رویش 

نوشته شده است.
گفتنی اســت طی چنــد روز اخیر، 
اقداماتی در چندین شــهر دنیا علیه 
مجسمه چهره های برجسته در زمینه 

نژادپرستی به انجام رسیده است. 
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قرارداد ۱05 میلیون دالری ارتش کانادا 
با بمباردیه

مداد- به گزارش سی بی سی، دولت فدرال قراردادی ۱05 میلیون دالری را 
برای خرید دو جت چلنجر از شرکت بمباردیه امضاء کرد. این دو جت قرار 
است در اختیار ارتش کانادا قرار گیرد تا جایگزین دو هواپیمای قدیمی تر 
شود. ارتش چندی پیش اعالم کرده بود که دو فروند از هواپیماهایش به 
خاطر فناوری قدیمی ممکن است به زودی با مشکل روبرو شوند. به همین 
دلیل، دولت فدرال ســفارش خرید ایــن دو جت چلنجر 650 اس را به 
شرکت کبکی بمباردیه داده است. این دو هواپیما تابستان امسال تحویل 
ارتش می شود. گفتنی است شرکت بمباردیه چندی پیش اعالم کرد که 
به خاطر کاهش شدید تقاضا برای هواپیماهای مسافربری، مجبور به اخراج 

2500 نفر از نیروهایش شده است.

بریتیش  آموزشی  مسئوالن  ایرونیا- 
کلمبیا با توجه به آمار اندک مبتالیان 
کووید ۱۹ در ســطح استان تصمیم 
خود برای بازگشایی مدارس را از این 
هفته اجرایی کردند ولی همانطور که 
انتظار مــی رفت با تمام تدابیر اتخاذ 
شده و تضمین های شفاهی مسئوالن 
بهداشتی استان ، تنها یک سوم دانش 

آموزان در کالسها حاضر شده اند.
اتحادیــه معلمان مــدارس عمومی 
اســتان هم در بیانیه جداگانه ای به 
اعضای خود در مورد کم خطر بودن 
بازگشــایی مدارس تضمین داده بود 
ولی بنــا به گــزارش وزارت آموزش 
استان ، ۱0 درصد از معلمین بخاطر 
کوویــد ۱۹ از حضور در کالســهای 
درس عذرخواســته اند. طبق قانون 
معلمیــن در صورتی کــه از فرزند 
خود مراقبت می کنند و یا سیســتم 
ایمنی بدنشان دچار مشکل است و یا 
معذوریت پزشکی دارند می توانند از 

حضور در کالسها سرباز بزنند.
حضور در کالسهای درس برای مدت 
یک ماه بــه صورت داوطلبانه خواهد 
بود و می توانــد تمرین خوبی برای 
بازگشــایی سرتاسری مدارس در ماه 
سپتامبر باشد. مدارس در ماه سپتامبر 
بــا ترکیبی از کالســهای آن الین و 
حضــوری ادامه می یابنــد تا به این 
ترتیب از تجمع در کالسها ومحوطه 

مدرسه جلوگیری شود.
راب فلمینــگ وزیر آموزش اســتان 
در این مورد گفــت :» ما باید به این 
سیستم ادامه دهیم تا زمانی که همه 

با وجود آمار پایین کووید۱۹، 
تنها یک سوم دانش آموزان بریتیش کلمبیا به کالس های درس بازگشتند گزارش تکان دهنده از 

کارگران مهاجر کشاورزی کبک

توصیه های جدید وزارت مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا 
برای متقاضیان کسب اقامت دائم 

ایرانیــان کانادا- مهاجــرت به کانادا 
طی دوره پاندمی ممکن اســت برای 
ســاکنان دائم جدید چالش برانگیز 
باشد و بســیاری از مهاجران مایلند 
بدانند دولت برای رســیدگی به این 

مشکل چه کرده است.
و  پناهجویــی  مهاجــرت،  وزارت 
شهروندی کانادا توصیه هایی را برای 
متقاضیان کسب اقامت دائم که قصد 
داشــتند طی ماه های آتی به کانادا 
بیایند، و احتماال برنامه هایشان تحت 
تاثیر پاندمی قرار گرفته است منتشر 

کرده که در زیر معرفی شده اند.
  

ورود مقیمان دائم جدید ادامه خواهد 
یافت

در حال حاضر دریافت درخواســت 
جدید برای اقامت دائم ادامه دارد.

پرونــده هایی که نقص مدارک دارند 
نگه داری شده و طی ۹0 روز بازبینی 

خواهند شد.
با این حــال اگر مدرکی وجود ندارد، 
باید در یک نامه توضیح داده شــود 
که ویروس کرونا چگونه باعث شــده 
است که فرد نتواند این مدرک را تهیه 
کند. وجود ایــن نامه توضیحی الزم 
اســت و باعث میشود که درخواست 
۹0 روز دیگر دوباره بررســی شــود. 
بــه ترتیب  درخواســت های جدید 

دریافت شان بررسی خواهند شد.
عــدم ارائه توضیح در مــورد چرایی 
ناقص بــودن درخواســت، یا ناقض 
بودن درخواســت بــه دالیلی به جز 
کوویــد-۱۹، ممکن اســت باعث رد 

شدن درخواست شود.
متقاضیان اصلی که در کانادا هستند، 
اما فرد وابســته شان در خارج کشور 

اســت، همچنان پرونده شان بررسی 
خواهد شــد، اما ممکن است تاخیر 
داشته باشد. با این حال، اگر وابستگان 
متقاضی اصلی که در خارج از کشور 
هستند، نتوانند سفر کنند، به متقاضی 
اصلی نیز اقامت دائم داده نخواهد شد.

هنگامی که سفر دوباره ممکن شود، 
مراحل بعدی بــه متقاضیان اطالع 

رسانی خواهد شد.
متقاضیــان اقامت دائــم که تاییدیه 
 Confirmation of دائــم  اقامــت 
Permanent Residence -CoPR

 Permanent یا ویزای اقامت دائــم
دارنــد  را   Resident Visa -PRV
اما نمیتوانند قبل از رســیدن موعد 
مشــخص شده ســفر کنند، باید به 

وزارت مهاجرت اطالع دهند.
در این صورت براساس شرایط خاص 
فرد به پرونده او رسیدگی خواهد شد. 
افرادی کــه CoPR یا PRV معتبر 
دارنــد و نمیتوانند یــا نمیخواهند 
که ســفر کنند باید طــی یک نامه 
شرایطشــان را بــه وزارت مهاجرت 
اطالع دهند تا به پرونده شان افزوده 

شود. همچنین باید یک یادآوری در 
مــورد تاریخ منقضی شــدن مدرک 
نیز درون آن وجود داشــته باشد. اگر 
متقاضی بتواند تا قبل از زمان منقضی 
شدن CoPR یا PRV به کانادا سفر 
کند، بــه آنها توصیه میشــود که از 

مدارک فعلیشان استفاده کنند.
افــرادی که CoPR یا PRV شــان 
منقضی شــده اســت و بــه وزارت 
مهاجــرت از قبل اطــالع داده اند، 
پرونــده شــان دوباره طــی ۹0 روز 

بررسی خواهد شد.
 

بازگشایی تقاضاها

هنگامی که متقاضی از طریق وبسایت 
به وزارت مهاجــرت اطالع دهد که 
میتواند سفر کند، مشــروط به این 
که متقاضی و اعضــای خانواده اش، 
چه قصد همراهی داشته باشند، چه 
نداشته باشــند، معاینات پزشکی و 
بررسی ســوابق را برای مهاجرت را 
بگذراند و پاســپورت معتبر داشــته 
باشــند، میتوان پرونده فرد را دوباره 

باز کرد.
اگر دوره 60 روزه گذشــته اســت و 
متقاضی همچنان به وزارت مهاجرت 
خبر نــداده اســت که نمــی تواند 
ســفر کند، باید یک بند دیگر نیز به 

درخواست اضافه شود. 
از زمان آغاز پاندمی وزارت مهاجرت 
اعالم کرده اســت که رســیدگی به 
پرونده های در حال پــردازش را به 
علت نقض مــدارک متوقف نخواهد 
کرد، و با افزایش انعظاف پذیری تالش 
کرده تا به افراد با ملیت های مختلف 

کمک کند.

یک گروه حامی حقوق کارگران مهاجر 
در کانادا با انتشار گزارشی تکان دهنده 
از شرایط کاری غیرانسانی، اسفناک 
و خطرناک کارگرانــی که در بخش 
کشاورزی استان انتاریو کار می کنند، 
به شــدت ابراز نگرانــی کرد و ضمن 
تاســف از این کــه در روزهای اخیر 
دو کارگر مهاجر این منطقه به علت 
ابتال به کووید۱۹ جان باخته و صدها 
کارگر مهاجر دیگر بــه این بیماری 
مبتال شــده اند، از مقامات استانی و 
فدرال خواست برای بهبود شرایط این 
کارگران هر چــه زودتر اقدامی موثر 

انجام دهند.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، طبق گــزارش تکان دهنده ای 
که »ائتالف حمایت از تغییر شرایط 
کارگران مهاجر« MWAC منتشــر 
کــرده اســت، محرومیــت از غذای 
مناســب، آب گــرم بــرای نظافت، 
نداشتن استراحت کافی و تجهیزات 
حفاظــت فردی تنها چنــد مورد از 
فهرست طوالنی مشکالتی است که 
کارگــران مهاجر بخش کشــاورزی 

انتاریو با آن ها روبرو هستند.
در ایــن گــزارش ائتالف یادشــده 
تصویری تاریک، اسفناک و رقت بار از 
شرایط زندگی و کاری کارگران مهاجر 
کشاورزی در مزارع انتاریو ترسیم کرد. 
طبق همین گزارش نزدیک به شصت 
هزار کارگر مهاجر فصلی در مزارع این 

استان مشغول کار هستند.
MWAC در گــزارش خــود طیف 
گســترده ای از رفتارهای ناشایست، 
تبعض آمیز، توهین آمیز و استثمارگرانه 
با کارگران مهاجر بخش کشــاورزی 
انتاریو را برشمرده و حتی افشا کرده 
که برخــی پیمانکاران و شــرکت ها 
دســتمزد این کارگران را نیز به طور 

کامل نمی دهند.
مدیــر کل MWAC نیز از شــرایط 
کارگــران مهاجر بخش کشــاورزی 
انتاریو و محرومیت ها و مشــکالتی 
کــه به ویــژه در دوره بحران کرونا با 
آن روبرو هستند، به شدت ابراز تاسف 
کرد. وی تصریح کرد به گفته مقامات 
محلی و بهداشت عمومی، دست کم 
یکصد و شصت و چهار کارگر مزارع 
منطقه اســکاتلین واقــع در ناحیه 
نورفلوک به کووید۱۹ مبتال شده اند. 
وی افــزود نزدیک بــه یک چهارم از 
کارگرانی که ائتالف تحت ریاست وی 
با آن ها گفت وگو کرده است، گفته اند 
در دوره قرنطینه هیچ پولی دریافت 
نکرده اند. این در حالی است که طبق 
قواعد و مقرراتی که دولت فدرال برای 
پیمانکاران کارگران خارجی موقت در 
دوره بحران کرونا تعیین کرده است، 
پیمانکاران باید به هر کارگری که به 
علت بحران کووید۱۹ قرنطینه شده 
است، هر هفته دست کم سی ساعت 

حقوق بدهند.

ایرانیان کانادا- تــازه واردان به کانادا 
که قرار است رسما شــهروند کانادا 
شوند و برگزاری مراسم دریافت حق 
شهروندی شان به علت ویروس کرونا 
به تاخیر افتاده اســت ممکن اســت 
بتوانند به صورت مجازی سوگند یاد 
کنند. در بیانیه ای که توســط دولت 
فدرال منتشــر شــده آمده است که 
»رچه سریعتر امکان برگزاری مراسم 
شهروندی به صورت مجازی ممکن 

خواهد شد.«
اولین مراسم های آنالین برای افرادی 
که نیاز مبرمی به شــهروندی کانادا 
دارند، و افرادی که قبال برنامه ریزی 
برای دریافت حق شهروندیشان انجام 
شده بود ولی به علت شیوع ویروس 
کرونا به تعویــق افتاد، برگزار خواهد 

شد.
و  پناهجویــی  مهاجــرت،  وزارت 
شهروندی کانادا در راستای اقدامات 
پیشــگیرانه در مقابل ویروس کرونا، 
حدودا 2 ماه پیش تمامی مراسم های 
دریافت حق شــهروندی را موقتا لغو 
کرد. در آن زمان دولت اعالم کرد که 
»در آینده نزدیک«  برای این برنامه 
ها برنامه ریزی خواهد شد. همچنین 
گفته شد افرادی که وقتشان لغو شده 
است زمان جدیدی دریافت خواهند 

کرد.

اعالم این خبر توسط سازمان مهاجرت 
پیشرفتی مثبت برای مهاجران آتی 
کانادا و افرادی که به علت شــرایط 

پیش آمده در برزخ هستند میباشد.
وزارت مهاجرت اعالم کرده که رخداد 
کسب شهروندی مجازی به گونه ای 
طراحی خواهد شــد تا »از تمامیت 
قانونــی این فراینــد حفاظت کند و 
اهمیت آن را نشان دهد« و به زودی 
نیز برای آن برنامه ریزی خواهد شد. 
اطالعات دیگری راجع به این قضیه 

اعالم نشده است.
افرادی کــه حق شــهروندی کانادا 
را دریافــت میکنند حقوقــی برابر با 
کانادایی ها خواهند داشت. این افراد 
حق رای خواهند داشــت، پاسپورت 
کانادایی دریافت خواهنــد کرد و از 
بسیاری مزایای دیگر نیز بهره خواهند 
برد. از جمله شرایط الزم برای کسب 
حق شهروندی برای افراذ این است که 
بایســتی در ابتدا اقامت دائم کانادا را 
دریافت کنند و طی 5 ســال گذشته 
حداقل ۳ ســال را در کانادا گذرانده 

باشند.
در حــال حاضر بــرای دریافت حق 
شــهروندی باید 6۳0 دالر پرداخت 
کرد، اما حزب لیبرال قول داده است 
تا هزینه های دریافت حق شهروندی 

را رایگان کند.

به زودی مراسم دریافت حق شهروندی
  به صورت آنالین برگزار می شود

گیری ویروس کرونا در این بخش از 
دنیا و بعد در دنیــا از میان برود وما 
واکســن داشته باشــیم. تا آن زمان 
مــا باید آماده مــوج دوم بیماری در 
پاییز باشــیم و نباید اجازه دهیم در 
آن زمان بــار دیگر به عقب برگردیم 
و خانه نشین شــویم. در چند هفته 
گذشته گزارشهای زیادی درباره عدم 
مشــارکت دانش آموزان با کالسهای 
آن الین داشتیم و برای همین است 
که کالسها را به صورت داوطلبانه آغاز 
کردیم چــون در مورد عدم یادگیری 
برخــی از دانش آموزان نگرانی هایی 
وجود داشت . مشکل یادگیری آنالین 
در دانش آموزان کم ســن و سال تر 

بیشتر است .
مارینا میلنر از اساتید دانشگاه یو بی 
سی معتقد است تغییرات ایجاد شده 
در سیستم آموزشــی بخاطر کووید 

۱۹ می تواند فاصلــه دانش آموزانی 
که قبال در یادگیری مشکل داشتند 
را با سایرین بیشتر کند و در بین آنها 

دانش آموزانی که نمی توانند کمکی از 
والدین شان دریافت کنند ، بیشترین 

ضربه را می خورند.



۱515 Issue 1480 Friday June 12, 2020شماره ۱480 جمعه 2۳ خرداد ۱۳۹۹

778-558-8272

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

با بیش از 30 سال تجربه کار در کانادا

2018 & 2019

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

اگر به فکر خرید خانه و یا آپارتمان هستید
اکنون بهترین زمان است!

برای دریافت اطالعات بیشتر و وضعیت بازار امالك با من تماس بگیرید
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کاهش ۱2 درصدی قدرت خرید برای خریداران خانه 
تحت قوانین جدید شرکت امالک و مستغالت کانادا

ایران جــوان- ایوان ســیدال، مدیر 
اجرایــی شــرکت دولتــی امالک و 
مســتغالت کانادا، ظاهرا استاد روش 
کهنه گمراه کردن مشــتری است. او 
چند هفته پیــش در حضور کمیته 
اقتصادی مجلس اعالم کرد شــرکت 
امالک و مســتغالت در حال بررسی 
احتمال افزایش حداقل پیش پرداخت 
برای دریافت وام مسکن از 5 درصد به 

۱0 درصد است. 
این اشاره لرزه ای بر اندام بازار مسکن 
انداخت، بازاری که از پیش هم تحت 
تاثیر پاندمی با افت شــدیدی مواجه 
شــده بود. چنین اتفاقی می توانست 
تقاضا از سوی کسانی که برای اولین 
بار قصد خرید خانه داشتند، را به طور 
جدی به بن بست برســاند، چرا که 
هرچه پس انداز کــرده بودند را باید 
2 برابــر می کردند تا واجد شــرایط 

دریافت وام محسوب شوند.
بنابراین وقتی شرکت این هفته قوانین 
جدید اعطای وام را اعالم کرد و خبری 
از افزایش مبلغ پیش پرداخت نبود، 

همه یک نفس راحت کشیدند. 
اما با اینکه شــاید سیدال استادانه از 
ایــن روش برای جبران افت شــدید 
در بازار مســکن استفاده کرده باشد، 
هنوز قوانین اعالم شده می تواند تاثیر 
زیادی بر خریداران  خانه داشته باشد.
هــر وام با پیش پرداخت کمتر از 20 
درصد باید بیمه شود و برای دریافت 
بیمه، متقاضی باید بدهی کمتری به 
بانک به نســبت قوانین سابق داشته 

باشد. 
تحت قوانین جدید، درصدی که یک 
خانواده از درآمد خود برای پرداخت 
هزینه های خرید خانه از جمله اقساط 
وام هزینه می کند نباید بیشتر از ۳5 
درصد باشد. این در حالیست که قبال 
تا ۳۹ درصد مجاز شــمرده می شد. 
بیشترین ســهم الزم از درآمد خانوار 

برای پرداخت کلیــه بدهی ها نیز از 
44 درصد به 42 درصد کاهش یافته 
است. شــاید اینها تغییرات زیادی به 
نظر نیاید اما در واقع همین تغییرات 
کوچک، قدرت خرید خریداران را ۱2 
درصد کاهش مــی دهد.  یعنی یک 
خانواده با درآمد ســاالنه ۱00 هزار 
دالر و ۱0 درصــد پیــش پرداخت، 
در حــال حاضر می تواند خانه ای به 
ارزش 524۹80 دالر خریداری کند 
در صورتی که با اجرایی شدن قوانین 
جدید، قدرت خریــد این خانواده به 
462860 دالر کاهــش پیدا خواهد 

کرد.
این موضوع باعث شــده بســیاری 
امــالک  از کارشناســان، شــرکت 
و مســتغالت کانــادا را بــه خاطر 
انتخاب زمان نامناســب برای اعمال 
تر اعطای  استانداردهای سختگیرانه 

وام مورد انتقاد قرار دهند.
 CIBC بنجامین تال، اقتصاددان بانک
تخمین می زنــد این قانون 5 درصد 

خریداران خانه را از گردونه شــرایط 
دریافت وام خارج کند.

یــک درصد دیگر هــم از یک قانون 
دیگر ضرر می کنند: شرکت امالک و 
مستغالت حداقل کردیت اسکور الزم 
برای دریافــت وام را از 600 به 680 

افزایش داده است.
تغییر دیگری هم اعمال شده که بعید 
است تاثیر زیادی بر خریداران داشته 
باشــد و آن هــم ممنوعیت دریافت 
وام برای تامیــن پول پیش پرداخت 
است زیرا خریداران اغلب پول پیش 
پرداخــت را از خانــواده خود قرض 
می کنند نه از بانک، و وام دهندگان 
خصوصی را نیز به سادگی نمی توان 

کنترل کرد.
سنیا بوشمنوا کارشــناس اقتصادی 
بانک TD معتقد است سخت کردن 
شــرایط دریافت وام قطعا تا حدودی 
خرید و فروش خانه را کاهش خواهد 
داد. امــا در عــوض، در کوتاه مدت 
موجی از خریــداران را تا پیش از ۱ 

جوالی، تاریخ الزم االجرا شدن قوانین 
جدید، ایجاد خواهد کرد.

خریدارانی  به  همچنین  کارشناسان 
که واجد شــرایط دریافــت بیمه از 
شــرکت امالک و مســتغالت برای 
وام خود نیستند پیشنهاد می کنند 
سراغ دو بیمه کننده خصوصی یعنی 
 Genworth و  Canada Guaranty
Financial بروند. البته فقط شرکت 
امالک و مستغالت است که می تواند 
وام خرید خانه در ساختمان های چند 

واحدی را بیمه کند.
شــری کوپر، اقتصاددان، این حرکت 
شرکت امالک و مستغالت را حرکتی 
تشدیدکننده خواند که در دوران رکود 
بازار مســکن، این بازار را ضعیف تر و 

شکننده تر می کند.
اما ظاهرا اولویت ســیدال حفاظت از 
سیســتم مالی کانادا در برابر انباشت 
بدهــی ها اســت. او در مــاه می به 
نمایندگان مجلس هشــدار داد وام 
گیرندگان پاییز امسال با کوهی از وام 
های به تعویق افتاده مواجه خواهند 
شــد که زمان بازپرداخت شــان فرا 

رسیده است.
 او گفت از هر 5 وام گیرنده، یک نفر 
وام خود را به تعویق انداخته است. با 
این میزان وام پرداخت نشده، حجم 
بدهــی کانادایی ها نســبت به قبل 
افزایش چشمگیری خواهد یافت، به 
طــوری که در پایان ســال، به گفته 
سیدال، آنها به ازای هر ۱ دالر درآمد، 
2.۳0 دالر بدهــی خواهند داشــت. 
این در حالیست که چند سال قبل، 
نســبت بدهی ۱.78 دالر به ازای هر 

دالر درآمد بوده است.
سیدال گفت: وام های معوقه به بدهی 
های خانوار اضافه می شود. و نتیجه 
ترکیب بدهی بیشــتر به خاطر وام، 
کاهش قیمت ملک، و افزایش بیکاری 
عامل مخربی بــرای ثبات اقتصادی 

کانادا در درازمدت خواهد بود.
اما کوپر معتقد اســت این اقدام، بازار 
را بیــش از پیش تحت فشــار قرار 
می دهد. او معتقد اســت این قوانین 
اعتماد به نفس خریدار و فروشــنده 
را از بین می برد، و همین یک عامل 
تاثیر منفی بر چشم انداز بازار مسکن 
را در آینــده نزدیک دارد. کوپر افزود: 
نرخ وام کانادا پایین است و احتماال، 
با وجود فرافکنی های شرکت امالک 
و مستغالت، پایین باقی خواهند ماند. 
بنابراین، به نظر من چنین تغییراتی 
برای محتاط نگه داشــتن سیســتم 

اعطای وام کانادا غیر ضروری است.
منبع: هافینگتون پست

روابط کانادا با چین 
ارزش حفظ شدن ندارد

بــه گزارش گلوب اند میل، حتی پیش از اعالم رای دادگاه عالی بریتیش 
کلمبیا مبنی بر ادامه روند رســیدگی به اســترداد منگ وانژو، از مدیران 
شرکت هواوی، دولت چین نسبت به آثار منفی چنین تصمیمی بر روابط 
خود با کانادا هشدار داده بود. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز خواستار 
آزادی فوری وانژو به منظور جلوگیری از تیره تر شدن روابط دو کشور شد.

اما عجیب اینجاست که در کانادا نیز همین نگرانی ها از تیره شدن روابط 
با چین ابراز می شود. یک روزنامه تیتر می زند که ادامه روند استرداد وانژو 
روابط با چین را تیره می کند و روزنامه دیگری با شکایت می نویسد روابط 

سرد ما با چین، هر روز بدتر می شود. 
اگر نخواهیم این حرف ها را تاریخ مصرف گذشته بنامیم، باید بگوییم نظر 
عجیبی است. در واقع رابطه ای وجود ندارد که بخواهد سرد، تیره، یا خراب 
بشود. شاید در معنای دیپلماتیک با چین رابطه داشته باشیم اما روابط، به 
معنای ارزش ها و منافع مشترک، مدت هاست که بین کانادا و چین وجود 

ندارد هرچند شاید دولت کمی دیر به این نتیجه رسید.
ما چه طور می توانیم با کشــوری رابطه داشته باشیم که برای به کرسی 
نشاندن خواسته خود مردم ما را گروگان می گیرد، به ویژه زمانی که این 
خواســته ها مداخله در یک روند قضایی و مستلزم نقض معاهده کانادا با 
کشوری دیگر است. و کسانی که مانند ادی گلدنبرگ، مشاور پیشین ژان 
کرتین، خواستار تبادل وانژو با دو شهروند کانادایی، مایکل اسپاوور و مایکل 
کووریگ، می شــوند تا رابطه پر ســود با چین حفظ شود، نه تنها ترسو 

هستند که دچار توهم شده اند.
حتی اگر دولت کانادا چنین پیشــنهادی بدهد- همچنان که هنوز وزیر 
دادگستری کانادا می تواند استرداد وانژو را با وجود حکم دادگاه، رد کند- 
هیچ تضمینی نیست که چین مایکل های کانادا را آزاد کند. چرا باید پکن 
به این راحتی کوتاه بیاید وقتی ما تا این حد از خود ضعف نشان می دهیم؟ 
چرا دو شهروند کانادایی را به عنوان برگ برنده نزد خود نگه ندارد وقتی به 

این خوبی باعث عقب نشینی دولت کانادا می شوند؟
به نظر می رسد در حال حاضر منظور از رابطه، اهانت های پی در پی چین 
به قوانین بین الملل، آزادی  و کرامت انسان ها است، در حالی که دولت 
کانادا بدون اینکه هیچ اقدامی صورت دهد به جمالتی ســطحی بسنده 
می کند. ســواالت زیادی در رابطه با چین مطرح است: آیا چین مسئول 
پنهانکاری در مورد شیوع ویروس کرونا در هفته های سرنوشت ساز آغاز 
پاندمی نیست؟ نقش چین در پاندمی بسیار سوال برانگیز است که نخست 

وزیر جاستین ترودو گاهگاهی زیر لب به آن اشاره می کند.
آیا چین قصد دارد در هنگ کنگ ســاز مخالف بزند و با مخالفت آشکار 
توافقنامــه ۱۹۹7 با انگلیس، نیروی پلیس خود را در آن مســتقر کند؟ 
جاســتین ترودو به چین توصیه می کند که اکنون زمان مناسبی برای 
آغاز گفتگوهای سازنده با مردم هنگ کنگ به منظور تنش زدایی از روابط 
است. آیا کانادا باید به توصیه کارشناسان اطالعاتی عمل کرده و در تحریم 
تجهیزات شــبکه 5G ساخت هواوی، شرکتی که نقش آن در جاسوسی 
برای دولت چین اثبات شده است، به متحدانش بپیوندد؟ پاسخ ترودو این 
است که صبور باشید. ما به توصیه های مقامات امنیتی عمل می کنیم و با 
متحدانمان همکاری نزدیک داشته و اقدامات آنها را تحت نظر داریم. یعنی 

همان روندی که در دو سال اخیر از کانادا دیده ایم. 
و اوضاع به همین منوال ادامه پیدا می کند. چین تایوان را تهدید می کند، 
تبت را خفه می کند، بیشتر کشورهای جهان سوم را از طریق پروژه یک 
جاده یک کمربند استعمار می کند، اقلیت های قومی و مذهبی اش را به 
کمپ های بازآموزی می فرســتد، و معترضان و فعاالن سیاسی را تهدید 
می کند، و واکنش کانادا در بهترین حالت چند سرفه کوتاه است تا مبادا 
روابطش با چین تیره شــود. و نتیجه این همه مماشات، طبیعتا قلدرتر 
شــدن زورگوها است. آیا اگر کانادا در مقابل چین بایستد و خودی نشان 
بدهد نتیجه بهتری به دســت خواهد آمد؟ احتماال نه! ما هر روشی را در 
پیش بگیریم احتماال به این زودی ها نخواهیم توانست شهروندان کانادایی 
را از دست چین آزاد کنیم، یا نقش پررنگی در نجات هنگ کنگ یا سایر 
رفتارهای زورگویانه چین داشته باشیم. اما حداقل می توانیم تالش کنیم. 
شاید نتوانیم چین را وادار به تسلیم کنیم اما حداقل نشان می دهیم ما هم 

به سادگی تسلیم نمی شویم و زورگویی چین را نمی پذیریم. 
کارهای زیادی هســت که کانادا به تنهایی و یا با متحدانش قادر به انجام 
آنهاست. رفتارهای قلدرمنشانه چین در کنار نقشی که در شیوع ویروس 
کرونا در جهان داشــت نگاه کشــورهای مختلف به این غول اقتصادی را 
عوض کرده اســت. به طوری که قطع رابطه با چین را کم ضررتر از ادامه 
رابطه با آن ارزیابی می کنند. در چنین شرایطی کانادا می تواند به جای 
ایستادن و تماشا کردن، فعاالنه در تحقیقات درباره نقش چین در پاندمی 
شرکت کند، در مساله هنگ کنگ مداخله کند، و به مخالفان دموکرات 

دولت چین پناهندگی اعطا کند.
ما می توانیم چیــن را تحریم کنیم، نمونه های فراوان نقض قوانین بین 
الملل توسط حکومت این کشور را به نهادهای بین المللی گزارش کنیم، با 
دشمنان چین از جمله هند و ژاپن و کره جنوبی هم پیمان شده و از جنبه 
های دیپلماتیک، تجاری و حتی نظامی از آنها حمایت کنیم. و مهم تر از 
همه، می توانیم با به رسمیت شناختن استقالل تایوان، از عضویت آن در 
شوراهای بین المللی حمایت کنیم. هیچ چیز نمی تواند به این اندازه به 
حکومت چین بفهماند که دوره کرنش جهان در برابر سیاست مطلق چین 
واحد گذشــته است.  ما در شرایطی خطیر قرار گرفته ایم اما دست مان 
برای انتخاب باز است. حال باید تصمیم بگیریم که آیا این اقدامات به رابطه 
ما با چین ضربه می زند؟ اما پیش از آن باید به این سوال پاسخ بدهیم که 

منبع: ایران جوانآیا اصال رابطه معناداری باقی مانده است؟

 اتاوا اعالم کرد: پناهندگان شاغل 
در بخش بهداشت و سالمندان اقامت دائم می گیرند

پرسنل خانه های سالمندان، کارگران 
بخش خانــه داری، ماموران امنیتی و 
کارمندان بخش بهداشــت و درمان 
کانــادا که در انتظــار موافقت اتاوا با 
تقاضای پناهندگی شــان هســتند، 
احتماال به زودی می توانند اقامت دائم 

بگیرند.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، دولت جاســتین تــرودو در 
حال تهیه برنامه ای ویژه برای قانونی 
متقاضیان  مهاجرتی  وضعیت  کردن 
پناهندگی است که از ابتدای بحران 
کووید۱۹ در بخش بهداشت و درمان 

کشور خدمت کرده اند.
طبــق اطالعاتی که رادیــو کانادا به 
دســت آورده است، این تدبیر موقت 
دولت که امــکان اعطای اقامت دائم 
را به متقاضیــان پناهندگی فعال در 
بخش های حســاس و مهم کشــور 
مثل بهداشت و درمان فراهم می کند، 
احتمــاال طی چند هفتــه آینده در 
سرتاسر کشور به اجرا گذاشته خواهد 
شد. شمار افرادی که می توانند برای 
برخورداری از این برنامه اســتثنایی 
دولت فدرال برخوردار شــوند، هنوز 
اما گفته می شود  مشخص نیســت 
چنــد صد و حتی چند هــزار نفر از 
این امتیاز بهره مند خواهند شــد. در 

عین حال آمار نشان می دهد که اکثر 
این متقاضیان پناهندگی در اســتان 
کبک مستقر هستند. چارچوب این 
تدبیر اســتثنایی دولت فدرال اواخر 
روز سه شنبه توسط مارکو مندیسینو 
وزیر مهاجرت کانادا در اختیار کمیته 
مسئول رسیدگی به بحران کووید۱۹ 
در کابینــه قرار گرفــت. اعضای این 
کمیته را اعضای دولت ترودو تشکیل 

می دهند.
طبق توضیحاتی که بیست و ششم 
می گذشته جاســتین ترودو در این 
باره ارائه کرد، وزیر مهاجرت از طرف 
نخست وزیر کانادا ماموریت یافته است 
راهــی برای به قدردانــی از خدمات 
و تالش هــای این گــروه متقاضیان 

پناهندگی پیدا کند.
رادیو کانادا به نسخه ای از طرحی که 
مارکو مندسیسنو به کمیته مسئول 
رســیدگی به بحران کوویــد۱۹ در 
کابینه دولت قرار داده، دسترسی پیدا 
کرده است. دسترسی به این برنامه که 
از آن به عنوان یک »سیاست عمومی 
بــه منظور اعطای اقامــت دائم« یاد 
می شود، در حال حاضر گسترده است 
و فقط به کارگران خانه های سالمندان 
محدود نمی شــود. همــه کارگران 
خارجی با وضعیت اقامتی نامشخص 

که در مدت بحران همه گیری کرونا 
در بخــش بهداشــت و درمان مثل 
بیمارستان ها کار کرده اند، می توانند از 
امتیازات این برنامه بهره مند شوند. در 
این زمینه به ویژه از پرسنل خانه های 
سالمندان، پرسنل بخش خانه داری، 
ماموران امنیتی یا کارگران و کارمندان 

بخش درمان صحبت می شود.
یک منبع آگاه از این پرونده اعالم کرد 
دولت جاستین ترودو تالش می کند 
در اجــرای این برنامه اســتثنایی در 
سرتاســر کشور گشــایش و انسجام 

کافی نشان دهد.
اما متقاضیان پناهندگی که در مدت 
بحــران کرونا در بخش هــای دیگر 
کار کرده انــد، حتی اگر این کارها در 
دوره بحران کرونا اساســی توصیف 
شــده بودند، امکان استفاده از برنامه 
اســتثنایی دولت فــدرال را ندارند. 
همچنیــن آن دســته از متقاضیان 
پناهندگــی کــه درخواســت آن ها 
غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده 
اســت، از این برنامه محروم خواهند 

بود.
در عین حال پیشنهاد وزیر مهاجرت 
کانادا در این زمینه باید برای اجرایی 
شدن توســط کل کابینه جاستین 

ترودو تایید شود.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک
info@addhi.net .......................حقوق بشر

  249-4684  ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال...................516-3007

دانشجویان:کنکوردیا. .............. 848-2424 
کتابخانه نیمــا......................... 485-3652 

موسسه خوئی ..............................  341-2235 

بیمه  اتومبیل
اتو الگانس ................................... 482-4500

بیمه  و مشاور مالی
438-793-9168 ................. ملــک  م. 
علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 

پزشــکی 
آلفامدیک کلینیک. .....................  933-8383   
بنفشه حجازی. .............................. 288-4864  

تاکـسی 
اطلس. ............................................ 485-8585

تبلیغات 
پیوند. .............................................. 996-9692 

ترجمه
نغمه سروران............................  889-8765
438-390-0694 .......... یکتــا  خاطــره 
شهریاربخشی. ............................ 624-5609  

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452
ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  
کردلوئی ...................................... 652-7623
ریاض حق.................................... 362-0382

حمل و نقل 
939-0099 ................................... Panneton

مونتریال. ....................................... 442-8056
المپیک . .......................................... 935-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی. ................................. 737-6363 

رستــوران 
پیتزااطلس ............................... 524-0-524
933-0-933 ..................................... کبابسرا 

کلبه عموجان. ...............  484-8072  
فاروس............................................. 270-8437 
کارتیه.پرس. ................................. 488-6367 
کوپولــی.................................... 989-8580  
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
  999-2482 بیتــا...............................  دکتر 

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 450-676-9550
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
نرگس .............................................. 690-4808  
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 

فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه(. ......................... 481-0671  

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـیزیوتراپی
دنـــــــــا  ............................. 900-3633

فـال
شادی. ............................................ 678-6451  

کــــارواش 
هما. ................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  

کتـابفروشی 
تپش. ................................ 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................ .UNI-TECK

گلفروشی
وحیــد ......................................... 983-1726

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
مایکل منفــرد......................... 656-8178

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444

نازگل فالح . . ....................    697-0225 

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال. ........................ 223-3336

وام مسکن
606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 574-4540

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-3336 
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پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
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نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به 

درد دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپــش، شــاطرعباس، کارتیه پــرس، ماهی 
ســن لوران، عموجــان، کوپلــی:2، فرحت، 
ارز  فتوشــاپ،   ،NDG auto اتوکلیفتــون، 
فایواستار، آپادانا، لوموند، خضر، اف اکس، مارشه 
PA، کلینیک آریــا، آلفامدیک، المیزان، بازار، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور1و2، آدونیس، مارشه افغان،  
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند :  آدونیس،  سمی فروت، پنراسلکت 
شاتوکباب، و... 

سن لوران: آدونیس، سمی فروت 
الوال:  کوه نور، آدونیس، سمی فروت و... 
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استخدام
کلبه عموجان  
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا  ریاحی 

وکیل رسمی دادگستری استان کبک
حقوق تجاری در کانادا 

تاسیس شرکت، قرارداد، 
خریدوفروش شرکت /سهام

حقوق خانواده در کبک
طالق توافقی و غیر توافقی، 

تقسیم اموال، فرزندان

Tel.: 514-953-3570

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

با مشارکت خود،کامیونیتی ایرانیان

 در تقویت آن بکوشیم!

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص و مشاغل کوچک 
ثبت شرکت و دفترداری 

حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیازمندی های  

info@paivand.ca

CLASSIFIEDS

استخـــدام
 Panneton & Panneton شرکت
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال 
و همچنین راننده با حقوق مناسب

 استخدام می کند. 
در صورت تمایل با شماره تلفن های

 514939009    و   5145721356    )پیمان( 
info@pannetonpanneton.com   ویا ایمیل

تماس بگیرید. 

اطالعات آگهی خود را به 
نشانی زیر ایمیل کنید: 

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

Little Hollywood presents 

ANIMAL FARCE
A Comedy Film by 

Nader Dowlatshahi

فیلمی کمدی از نادر دولشتاهی 
)با الهام از قلعه حیوانات(

در یوتیوب، در 12 قسمت 
<< به زبان انگلیسی  

استخـــدام 
Sam The Handyman

به چند نفر  برای کار در 
امور نصب  فورا  نیازمندیم.  
در ابتدا بصورت پاره وقت، 

تمام وقت 
We are hiring interested individuals 
as Handyman assistant.
Full time/Part time/On call.
Experience is an asset, but not necessary. 
(training will be provided).
Positions available immediately.
Please send application at:
https://sam-thehandyman.com/career/
And send CV to:  info@sam-thehandyman.com

استخدام
به یک نفر ظرفشوی 

و کمک آشپز
• باتجربه  •

برای کار در رستوران 
کبابسرا نیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933

از آنجا كه 
بيمارستان هاي 
بزرگ ظرفيت 
راه  اندازي تخت 
جديد ندارند 
و گسترش 
تخت هاي 
روانپزشكي 
منجر به حذف 
تخت هاي 
عمومي بستري 
آنها مي شود، 
لذا كمتر 
بيمارستاني 
تن به اين كار 
مي دهد، اما 
به هر حال 
انجام اين 
مصوبه ضروري 
است و وزارت 
بهداشت در 
سال 91 امتياز 
اعتباربخشي 
بيمارستان هايي 
را كه 10درصد 
تخت هاي خود 
را به بخش 
روانپزشكي 
اختصاص نداده 
باشند كاهش 
خواهد داد
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 افقي:
1 - علم تشريح- الهه

2- از آف��ات درخت��ان ميوه دار- بعد 
از قهر- س��ومين ش��هر وسيع استان 

گيالن
3- كش��وري در آفريق��ا- آراس��ته و 

منظم- توبه كننده
4- پرنده اي خ��وش آواز- حرف ندا- 

سمت راست- خاك گور
5- مظه��ر س��بكي- خوار ك��ردن و 

توهين- كشور قذافي
6- شماره به ظاهر بدشگون- اكنون- 

مكان
7- توبره و انبان- منسوب به آخرت- 

گلخن حمام
پس��تاندار  س��اكت-  اقيان��وس   -8

نقب زن- معرب نرگس
9- فرزندزاده- دختر پادش��اه- طبق 
اصل سي وهش��تم هر گونه ش��كنجه 
براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع... 

است
10- همراه آش��غال- حالتي از ماده- 

چرم اعال
11- تأسيس كننده- آزمايش- مردود

12- نازيدن و باليدن- فرض- باغ وحش 
بيگانه- انديشه

13- اه��ل هند- مرك��ز مراكش- عضو 
گوش

14- ن��ام هيتل��ر- ديوانگ��ي- موزيك 
نظامي

15- مجموع پول و ش��به پول اس��ت- 
زودباور

 عمودي:
1 - زائوترس��ان- قهرم��ان لي��گ برت��ر 
فوتبال ايران در سال قبل كه اين روزها 

نيز نتايج خوبي كسب مي كند
ن������ي-  بيش�����ه زار   -2
جوانم��ردي- نهري پرآب يا 
كه  دست س��اخت  و  خشك 
در قديم گرداگرد شهري يا 

لشكرگاهي مي كندند
3- در بن��د اس��ت- رن��گ 

زغال- رفوزه
4- خال��ي- روزهاي عرب- 

اتمسفر- اما
5- قطاع الطري��ق- ج��واب- 

شگرد
6- م��ن و جنابعالي- مقابل 

فراموشي- قشالق
7- س��نگ س��بز قيمت��ي- 
اس��تان همدان-  شهري در 

خواهر
8- ن��ان آبگوش��تي- حيوان عس��لي- 

همين حاال
9- ضرباهن��گ- گ��روه نوازندگاني كه 
با اب��زار گوناگ��ون موس��يقي، قطعات 

موسيقي مي نوازند- آرامگاه فردوسي
10- هزار ميليون- درنده جنگلي- بوي 

ماندگي
11- واحد سطح- بچه- سپاسگزار

12- كوير ايران- وزغ- سمبل – گله
13- فقر و بي چيزي- بالنگ- فالگير

14-  نيك��و روي- پرن��ده كوچ��ك يا 
حشره- داالن

15- كشوري در قاره كهن- بخيل

 افقي:
1 - كاردان فن��ي و داراي تخص��ص 
 SI علم��ي- واح��د توان در دس��تگاه

وات
2- كمد- شاعر منجم- آواره و دربدر

از  پرن��ده اي  آهنگ��ر ش��اهنامه-   -3
رده Apteryx  كه زيس��تگاه آن در 

نيوزلند است- پولدوست
4- تله ماه��ي- تي��ر پيكان��دار- آرام 

خودماني- گوارا
5- نشانه اس��م مصدر- آساني- جمع 

رئيس
6- جملگ��ي، كل- ش��امي- از حروف 

يوناني

7- نوعي جواه��ر- ضد هزينه- كالم 
مغرور

8- خود شخص- واحد- گروه مردم
اط��راف-  و  كناره ه��ا  هي��أت-   -9

زيان ديده
10- ضربه س��ر- دندانس��از- ش��هر 

گيالن
11- رخوت- مخالف- خم بزرگ

12- مؤسسه انتشاراتي- بافنده- نام 
قبيله حاتم- دانه نهانزا

13- مرغابي- تنها- زدني نارفيق
ك��ودك-  چرخ��دار  صندل��ي   -14

چوپان- سماروغ
15- نوعي از آش- به س��لول هايي از 
جانوران پرس��لولي گفته مي شود كه 
داراي دو سري كروموزوم مي باشند و 

يا به اصطالح ديپلوئيد مي باشند
 عمودي:

1 - پائي��ن حوض- كتابي در دو جلد 
از ميرزا ص��ادق وقايع نگار مروزي در 
شرح 20 سال سلطنت فتحعلي شاه

2- آزمون دانشگاه- ظرف- بدكار
3- درودگر- بيمار- يكي از شايع ترين 

شكايت هاي بيماري ها
4- ناگهاني- فرشته- سودن- خوراك 

تقويتي گياه
5- دريغا- رهاي��ي يافتن- مخفف كه 

او
صن��دوق  م��اچ-  منجم��د-  گل   -6

كودكان ملل متحد
نام��ي هرگ��ز فرام��وش  7- چني��ن 
اس��تان  در  ش��هري  نمي ش��ود- 
چهار محال و بختياري- چوب باريك 

ويولن نوازي
8- نش��انه ها و معجزه ها- قس��متي از 

پا- اصيل
9- كارها- مركز استراليا- 

ابزار درو
10- چهار نع��ل- مابين- 

دل آزار كهنه
11- از احشام- توليدكننده- 

ايوان معروف
12- تمام پوش��ش خانه- 
عدد ش��ش عرب- پادشاه 

خوارزمشاهي- سيد
خ��وش-  دس��تخط   -13
دفتر اس��ناد رسمي- شهر 

افغانستان
14- زبان مردم پاكستان- 

جاي روشنايي- قضاوت
ريچ��ارد  از  اث��ري   -15

اوانز)2009(- توگوشي

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4881

یک جدول با دو شرح
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 4882

با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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انتخاب تغذیه در محيط هاي كار متناسب با ميزان تحرك14
 تغذيه در محيط هاي كار بايد متناسب با ميزان تحرك بوده و از تعادل و تنوع 

برخوردار باشد.

13 تقویت عوامل حمایتی منبعث از خانواده12

نگاه

هوا سرد و تاريك بود. بوي وحشت مي آمد. 
»سارا« هراسان و آشفته خود را از خودرو بيرون 
كشيد تا شايد از مهلكه جان سالم به در ببرد. در 

يك لحظه تصوير چهره غم انگيز و نگران دختر 
و پسر خردسالش بر سياهي چشم هايش نقش 

بست. ياد كابوس شب گذشته افتاد، اما فرصتي 
نمانده بود و پيش از آنكه فرصت جبران خطاهاي 
گذشته را داشته باشد، آخرين برگ كتاب زندگي 

صفحه 14 غم انگيزش ورق خورد...

 بهايگزافبهپايانخوشنميارزد
 ماجرايي پيش مي آيد و وقتي تمام مي ش��ود، معمواًل با خيال آس��وده 
مي گوييم: »ش��كر خدا! به خير گذش��ت« واقعًا هم مي گ��ذرد و بعد از آن 

خاطره اي مي شود براي نقل گاه و بي گاه در جمع هاي دوستانه. 
اما اگر كمي واقع بين باشيم، مواقعي هم بوده و هست كه در ظاهر »به 

خير نمي گذرد«.
از س��رگذراندن يك پيشامد گاهي اوقات هزينه سنگيني به دنبال دارد. 
آخر كار، همه امور جفت و جور مي شود. با اين حال در طي اين مسير يك 
كژ فهمي، تصميم نادرس��ت، واكنش نامناسب، اعتماد بي جا و يا هر خبط 

ديگري باعث مي شود داشته اي را از دست بدهيم. 
آنچ��ه بهاي تجرب��ه كردن مي خوانيمش، مي تواند بس��يار ارزش��مندتر 
از آن باش��د كه تصور مي ش��ود. نمونه هايي از اين دس��ت را به تدريج در 
مجموعه هاي تلويزيوني ش��اهد هس��تيم؛ از دست دادن عزيزاني چون پدر 
و مادر، به باد رفتن دارايي كه با زحمت طي س��ال ها به دس��ت آمده بود، 

حرمت هايي كه شكسته مي شود و ... جايگزيني ندارد.
 مي بيني��م ك��ه البته پايان قصه خوش اس��ت و همچنان همه ش��اد و 
راض��ي در كن��ار يكديگر به زندگي ادامه مي دهند، بدون آن كه نش��اني از 

»هزينه« ها به چشم بيايد! 
گرچه براس��اس باوره��ا و اعتقاداتمان آموخته ايم كه در هر خوش��ي و 
ناخوش��ي حكمتي نهفته اس��ت و سختي و آس��اني، همپاي يكديگرند، اما 

نبايد سرانجام تقريبًا خوش را بر هر اتفاق ديگري غالب دانست. 
تأثير اش��تباه هاي خودمان و ديگران باقي مي مان��د، كما اين كه انتظار 
داريم با تالش هاي بعدي اين اثرات را آن گونه كه بايد، هدايت كنيم. شايد 
تا حدي هم موفق باش��يم، اما پايان ماجرا هم هميشه آن قدر نمي ارزد كه 

بتوان به آن تكيه كرد. 
بس��ياري در همين فراز و فرودهاي روزگار، روز گذرانده اند و اگر گوش 
ش��نوا براي تجربيات و چش��م بينا براي عواقب و نتايج آن داش��ته باشيم، 

سود كرده ايم.
 در اكثر موارد هم الزم است از درايت شخصي و البته كمي دورانديشي 
اس��تفاده كنيم؛ فرقي نمي كند جوان و به اصطالح بي تجربه هس��تيم يا از 

مرتبه اي از دنياديدگي، برخوردار. 
معروف اس��ت كه هر كسي صالح كارش را خود بهتر مي داند. از كجا و 
چطور و چرا اين باور به دوران ما رس��يده است، آن جايي اهميت دارد كه 

با ديد مثبت به آن نگاه كنيم. 
سنجيدن پيامدهاي اعمال مان حتي در حد مرزهاي نه چندان گسترده 
همين دنيا، بيش از هر كس برعهده خودمان است، چراكه بهاي درستي يا 

نادرستي اش را هم خود بايد بپردازيم. 
تصميم گيري ه��اي تك بع��دي و واكنش ه��اي عجوالنه را باي��د دوباره 
بازنگري كنيم. شايد براي »ديروز« فكر ديگري داشتيم و طور ديگري شد، 
حاال هم روي »فردا« حسابي باز كنيم كه بهترين نتيجه را برايمان دارد. با 
آن كه فرصت جديد جبران و بازيابي همچون امكان توبه به درگاه خداوند 

همواره مهياست، اما فرصت قبلي ديگر نيست. 
حتي در مقابلش از اندوخته هاي معنوي و مادي مي پردازيم كه بازيابي 
نمي شود. »دوباره« به دست آوردن با »بيشتر« به دست آوردن توان رقابت 

ندارد.

مسير درست را با اعتماد به قلبتان پيدا كنيد
 توكل به خدا نيرويي است كه مي تواند ترس را از بين ببرد شعله عصبانيت را خاموش و 

زيبايي هاي پنهان را  نمايان كند
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Answers Intermediate Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 1

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

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

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

2 4 3 8

6 7

5 8 4

4 1

7 5

2 8

1 6 7

3 5

4 9 2 1

Sudoku #2
2 1 7 4 6 9 5
9 6 1 3 2

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

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

8 3

5 8 7 4

6

6 9 8 1

7 4

8 6 1 9

5

3 2 4 8

1 5

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

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

8 4 3

9 6 1

3

4 7 5

3 7 5 6

5 9 6

3

5 4 9

6 8 5

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

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

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

2 4 8

9 3

9 2 5

1 4

3 8 9 5

6 1

2 5 1

3 4

2 7 8

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

4 9 5 3 2 8
4 7 2 5 8 3

9 2 6 7 8
1 4 9 2 5 7

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

8 7 3 4 5 6 1

8 5

1 9

7 1 6

1 6 9

3 5 1 4

6 8 3

5 6 2

5 4

9 2

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

9 6 3 5 7
1 8 2 4 3 9

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

8

3 7 5

2 9 3

9 6 2

2 4 8 1

6 5 7

4 9 1

1 5 8

2

Sudoku #7
5 9 3 4 2

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

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

7 1 6 8

2 8

3 1

5 2

1 4 8 3

8 7

6 9

2 6

1 9 3 5

Sudoku #8
5 9 1 6 2 8

4 8 7 1 6 3
3 6 7 4 9 1

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

8 3 9 7 2 5

3 4 7

2 9 5

8 5 2

1 8

3 8

4 6

5 2 4

3 7 8

4 6 1

جاستین ترودو روز سه شنبه ۹ژوئن 
در کنفرانــس مطبوعاتی خود اعالم 
کرد دولت فدرال قصد دارد پرداخت 
کمک های اضطراری مخصوص دوره 
کرونا را به آن هایی که حاضر نیستند 
در شــرایط معقول کارهای خود را از 

سربگیرند، قطع کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
دولت فدرال نیز در یک الیحه جدید 
که قرار است امروز ۹ژوئن به مجلس 
عوام ارائه شــود، مجــازات جریمه و 
حبس بــرای آن هایی در نظر گرفته 
است که با دور زدن قوانین و مقررات 
و بــه طــور غیرقانونــی کمک های 

اضطراری دریافت می کنند.
طبــق اطالعاتی که رادیــو کانادا به 
دســت آورده است، به موجب الیحه 
یادشــده این افراد دیگر کمک های 
اضطراری فدرال را دریافت نخواهند 

کرد:
- کســی که حاضر نشود در شرایط 
معقول درخواســت پیمانکار خود را 

برای از سرگیری کسب وکارش قبول 
کند.

- کســی که حاضر نیست در شرایط 
معقول و در حالی کــه امکان انجام 
کاری را برای گذران زندگی خود دارد، 

از انجام آن خودداری کند.
- کسی که از قبول یک پیشنهاد کار 
معقول آن هم در شرایطی که می تواند 

آن را انجام دهد، خودداری نماید.
این اقدام دولت جاســتین ترودو در 
واقع واکنش اتاوا به انتقاداتی اســت 
که برخــی در خصــوص چارچوب 
کمک های اضطراری فدرال و سهولت 
بیش از حــد شــرایط دریافت این 

کمک ها مطرح کرده اند. 
منتقــدان می گویند ایــن کمک ها 
می توانــد نقشــی بازدارنــده در از 
سرگیری کسب وکارها و رونق گرفتن 
دوباره اقتصاد کشــور داشــته باشد 
چرا کــه ماندن در خانــه و دریافت 
کمک هــای مالی دولــت راحت تر از 

رفتن سر کار است.

قطع کمک های مالی اضطراری
 دوران کرونا برای بعضی افراد

با نزدیک شدن به پایان برنامه یارانه های اضطراری، 
قدم بعدی دولت برای حمایت از بیکار شدگان چه خواهد بود؟

ایران جوان- به گزارش گلوبال نیوز، 
ســواالت زیادی درباره برنامه دولت 
برای حمایــت از افرادی کــه بر اثر 
پاندمی بیکار شــده اند، پس از پایان 
یافتن 4 ماه کمــک حمایتی تحت 
عنوان CERB، وجود دارد. بر اساس 
این برنامه حمایتی که از 6 آوریل آغاز 
شــد، متقاضیان با ثبت نام در سایت 
می توانند ماهانه 2000 دالر دریافت 
کنند. این برنامه برای فاصله بین ۱5 
مارچ تا اول اکتبر قابل دسترسی است 
اما هر متقاضی تنها 4 ماه می تواند از 
این تسهیالت استفاده کند. در حالی 
که پایان اولین 4 ماه، اول جوالی فرا 
می رســد، تحلیلگران و کارشناسان 
این سوال را مطرح می کنند که قدم 
بعدی دولــت برای حمایت از افرادی 
که هنوز به کمک نیاز دارند چیست. 
آنها همچنین توصیه ها و پیشنهاداتی 

را برای دولت مطرح کرده اند.
با پایان یافتن 4 ماه اول برای بخش 
زیادی از متقاضیان در اول جوالی و 
اول آگوســت، افراد واجد شرایط می 
توانند تقاضای خود را به بیمه بیکاری 
منتقل کنند هرچند بیمه بیکاری به 
اندازه CERB دست و دلبازانه نیست. 
اما مشکل اصلی اینجاست که بسیاری 
از افراد شــرایط الزم اقدام برای بیمه 

بیــکاری را ندارند، زیــرا مثال تعداد 
ساعات کار مورد نیاز را در سابقه خود 
نداشته و یا خود-اشتغال هستند که 
در این صورت نیز بیمه بیکاری شامل 
حال آنها نمی شود. دولت هنوز درباره 
وضعیت این افراد پس از پایان کمک 
های 4 ماهه، که کارشناســان آن را 
یک نگرانی جدی توصیف می کنند، 

اظهار نظری نکرده است.

بر اســاس اعــالم اداره آمــار کانادا، 
در ماه هــای مــارچ و آوریل حدود ۳ 
میلیون شــغل در کانادا از بین رفته 
است و با وجود اینکه در ماه می، 28۹ 
هزار شغل ایجاد شد، نرخ بیکاری در 
کانادا به رکورد بی سابقه ۱۳.7 درصد 

رسیده است.
به گفته دکتر رابسون، استاد دانشگاه 
کارلتون، نشــانه های بهبود وضعیت 

اقتصادی هنوز بسیار ضعیف است و 
راه درازی در پیش داریــم. او افزود: 
قطعا تا مدتی نمی توانیم وانمود کنیم 
همه چیز به حالت عادی بازگشته در 
حالی که میلیون ها کانادایی کار خود 
را از دست داده و همچنان به کمک 

نیاز دارند.
پیشنهاد کارشناسان برای دولت این 
است که یا برنامه CERB را با اندکی 
تغییرات تمدید کند و یا شرایط بیمه 
بیکاری را به نحوی بازنویســی کند 
که عده بیشــتری را در بر بگیرد. در 
صورت تمدید CERB نیز باید شرایط 
به گونه ای تغییر کند که افراد انگیزه 
خود را برای بازگشت به کار از دست 
ندهند. اینکه کدام گزینه مناسب تر 
باشــد به مدت ادامه بحران و تعداد 
کانادایــی هایی که همچنان نیازمند 
کمک های دولتی هســتند بستگی 
دارد. امــا در مجموع، کارشناســان 
اقتصادی معتقدند دولت باید از این 
فرصت برای به روز کردن سیســتم 
بیمه بیکاری استفاده کند؛ سیستمی 
که به گفته آنهــا در دهه 70 ایجاد 
شده و هیچ سنخیتی با بازار کار امروز، 
نیروی کار زن، عدم ثبات شــغلی و 

سایر شرایط موجود ندارد.
دیوید مک دونالد، اقتصاددان، معتقد 
اســت برای تنظیم سیســتم بیمه 
بیــکاری جدید می تــوان از برنامه 
CERB الگوبرداری کــرد و ویژگی 
هایی مانند شرایط باز، واریز فوری و 
مبلغ کافی را در آن لحاظ کرد. با این 
وجود او فکر می کند با توجه به اینکه 
برای عده زیــادی از متقاضیان تنها 
یک ماه از برنامه CERB باقی مانده، 
گزینه عملی تر برای دولت تمدید این 
برنامه به مدت یک ماه دیگر است، نه 
اینکه در ۳0 روز یک سیســتم بیمه 

جدید را طراحی و اجرا کند. 
طبق تصویب مجلس، دولت می تواند 
ماه های ارائه برنامه CERB را برای 
متقاضیان بســته به صالحدید خود 

تغییر دهد.
رابســون معتقد اســت اگــر دولت 
فکری نکند، در عمل به رشد اقتصاد 
زیرزمینی کمک کرده است. جاستین 
ترودو، نخســت وزیر، پس از حمایت 
احــزاب نئودمکرات و بــالک کبکوا 
از ادامــه برنامــه CERB، گفت: ما 
هم اکنون در حال بررســی شرایط 
تمدید برنامه حمایتی دولت به نحوی 
هستیم که مردم را به بازگشت به کار 
و شرکت ها را به از سرگیری فعالیت 
تشویق کند، اما کسانی را که به دلیل 
پاندمی قادر به بازگشت به کار خود 

نیستند تحت پوشش قرار دهد.

۷۸ میلیارد دالر
برآورد هزینه های دولت فدرال 

در ارتباط با پاندمی

ایران جوان- به گزارش گلوب اند میل 
دولت فدرال سه شنبه گذشته گزارش 
حاوی بــرآورد هزینه های دولت که 
اکثرا در ارتباط با پاندمی می باشد را 
به مجلس ارائه کرد. ژان-ایو دوکلوس، 
وزیــر خزانه داری ایــن هزینه را 87 

میلیارد دالر اعالم نمود. 
اما مشــکل اینجاست که نمایندگان 
مجلس از احــزاب مخالف بیش از 4 
ســاعت برای بحــث و گفتگو درباره 
الیحه پیشــنهادی و تایید آن زمان 
نخواهند داشــت. همانطــور که می 
دانید دولت لیبرال با توافق نمایندگان 
نیودموکرات و حزب ســبز، برگزاری 
جلســات معمول و روزانه مجلس را 
تا 2۱ سپتامبر لغو و در عوض 4 روز 
یا تاریخ مشخص )از جمله ۱7 جون( 
را برای تشکیل جلسه رسمی تعیین 
کــرد. محافظــه کاران و نمایندگان 
حــزب بالک کبکــوا، مخالفت خود 
را با محدود شــدن جلسات رسمی 
مجلس ابــراز کرده انــد و معتقدند 
که این محدودیت امکان بررســی و 
بحث و تبادل نظر درباره هزینه های 
پیشنهادی دولت را از نمایندگان مردم 
سلب کرده است. تیم اوپال، نماینده 
محافظه کار گفت: نمایندگان بایستی 
بتوانند به طور منظم تشکیل جلسه 

داده و هزینــه های دولــت را مورد 
بازبینی و بررســی قرار بدهند. دولت 

بایستی پاسخگو باشد. 
هزینه های پیشنهادی دولت بایستی 
به تایید نمایندگان مجلس برســد. 
مجلس تا به امروز بــا ۳05 میلیارد 
دالر موافقت کرده است. دلیل موافقت 
احزاب مخالف دولت، اضطراری بودن 
وضعیت بــه دلیل پاندمــی و لزوم 
تصویب بسته های حمایتی از مردم و 

بیزنس های متضرر از آن بود. 
کارل ساسویل، سخنگوی خزانه داری 
کانادا می گوید که این بار نیز تنها 6 
میلیارد دالر از 87 میلیارد دالر پیش 
بینی شده هزینه غیر مرتبط با پاندمی 

خواهد بود.

فروش سالح به عربستان توسط کانادا افزایش یافت

پرژن میرور- کانادا در ســال 20۱۹ 
به رغم انتقادات تند نســبت به عدم 
رعایت حقوق بشــر و دستور تعلیق 
هرگونه صادرات به عربستان سعودی، 
در فروش سالح به این کشور رکورد 

شکنی کرده است.
روزنامه گلوب انــد میل در تازه ترین 
گزارش خود آورده است که آمارهای 
تازه منتشر شده نشان می دهند کانادا 
در ســال 20۱۹ نزدیک به ۳ میلیارد 
دالر کانادایــی برابر بــا 2،2 میلیارد 
دالر آمریکایــی تجهیزات نظامی به 
عربستان سعودی فروخته و این رقم 
بیش از دو برابر میزان فروش ســالح 

در سال 20۱8 بوده است.
این میزان از فروش ســالح بخشی از 
معامله تسلیحاتی کانادا با عربستان 
سعودی بوده که ارزش کل آن مبلغ 

۱4،8 میلیارد دالر کانادایی است.
فروش سالح توســط دولت کانادا به 
عربســتان در حالی صــورت گرفته 
اســت که پس از کشته شدن جمال 
خاشقچی روزنامه نگار اهل عربستان 
و کشته شدن غیر نظامیان در جنگ 

یمن توسط نیروهای ائتالف به رهبری 
عربستان، کانادا دستور تعلیق هرگونه 
صادرات به این کشــور را صادر کرد. 
ممنوعیت صدور کاال به عربســتان 
ظاهــراً تاثیری بــر روی قراردادهای 
تجاری از پیش امضاء شــده نداشته 
است. مارک ِکرســتن، معاون بنیاد 
وایامو در گفتگو بــا روزنامه گاردین 
در ایــن زمینه گفته اســت: » من با 
این موضوع که »دستورتعلیق« برای 
دولت کانادا به چه معنی است مشکل 
اساسی دارم، چون به نظر من، وقتی 
بــر روی چیزی دســتور تعلیق قرار 
می دهید، نمی توانید فروش آن کاال را 
افزایش دهید، و این چیزی است که 
دقیقاً اتفاق افتاده اســت.« وی اضافه 
کرده است: » نمی توانم درک کنم که 
چرا دولت کانادا هیچ حرفی درباره آن 
نزده است، مگر اینکه نخواسته باشند 
عموم مردم چیزی درباره این مسئله 
بدانند، چون بسیار وحشتناک به نظر 

می رسد.«
دولــت کانادا بیش از ۳0 سیســتم 
توپخانه با کالیبر بزگ و ۱52 قبضه 

مسلسل سنگین به عربستان فروخته 
است. معامله تسلیحاتی چند میلیارد 
دالری بــا عربســتان در زمان دولت 
محافظــه کار کانادا در ســال 20۱4 
منعقد شــد، اما مفاد این قرارداد در 
زمان دولت کنونی لیبــرال کانادا به 
اجرا درآمده اســت. در زمانی که این 
معاملــه به امضاء رســید، بزرگترین 
قــرارداد صادراتی کانادا در تاریخ این 
کشور به حســاب آمد و کانادا را در 
رده دومیــن صادر کننده ســالح به 

کشورهای منطقه خاورمیانه قرار داد.
گروه های حقوق بشری، کارشناسان 
سیاسی و دانشگاهی از جاستین ترودو 
نخســت وزیر کانادا خواســته بودند 
همانند آلمان وسوئد که قراردادهای 
تســلیحاتی خود با عربستان را پس 
از کشته شدن جمال خاشقچی لغو 
کردند، این قرارداد تسلیحاتی را فسخ 
کند. اما دولت لیبرال کانادا این بحث 
را مطرح کرده بود که در صورت اجرا 
نکردن تعهدات خــود در این قرارداد 
بایــد میلیاردهــا دالر خســارت به 

عربستان بپردازد.
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آیا ارتش ناراضی است
 و ممکن است 

روزی کودتا کند؟

انتقادی دریادار حبیب اهلل  ســخنان 
سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش، 
این روزها جنجالی شده است. او که 
در سلسله مراتب ارتش ایران، پس از 
فرمانده ارتش و جانشین او، نفر سوم 
محســوب می شــود در گفت وگویی 
۹0 دقیقه ای با خبرگزاری جمهوری 
اســالمی )ایرنا( شرکت داشت و ایرنا 
بخش هایی از این گفت وگو را منتشر 

کرد.
بخش هایــی کــه حــاوی انتقادات 
تلویحی دریادار سیاری از فعالیت های 
اقتصادی و سیاسی ســپاه و نادیده 
گرفته شــدن ارتش و نقــش آن در 
جنگ ایران و عراق در صداو سیما بود.

تیزر گفت وگوی دریادار سیاری با ایرنا 
بالفاصله در شبکه های اجتماعی به 
عنوان اظهارات انتقادی یک فرمانده 
ارشــد ارتش مورد توجه قرار گرفت. 
پس از آن ایرنا اقدام به حذف ویدیوی 
کوتاه خود از اظهارات سیاری کرد و 

اصل گفت وگو با او نیز منتشر نشد.
ایرنــا بعدتر گفت که عدم پخش این 
گفت وگو به خواســت روابط عمومی 
ارتــش بوده و روابــط عمومی ارتش 
درباره  قانع کننــده ای  توضیــح  نیز 
این تصمیــم، آن هــم در حالی که 
مصاحبه کننده )ایرنا( و مصاحبه شونده 
)سیاری( مخالف پخش نبودند، ارائه 

نکرد.
مجموعه این کنــش و واکنش ها به 
سؤاالت بسیاری دامن زد و شبکه های 
مختلف اجتماعی و رســانه ای به این 
موضوع پرداختند کــه چرا ویدئوی 
سخنان ســیاری حذف شد؟ و اینکه 
ارتــش و فرماندهان آن از چه چیزی 

ناراضی و ناراحت هستند؟
این نوشــتار تالش می کنــد به این 
ســؤاالت و نیز این موضــوع بپردازد 
که نقش و جایگاه ارتش در معادالت 
کنونــی ایران کجاســت و اصوالً در 
جمهوری اسالمی که با تکرار پدیده 
اعتراضــات بــزرگ مردمــی و ضد 
حکومتی روبه روست ارتش بین مردم 
معترض و حکومت در کجا ایســتاده 

است؟

ارتش از چه چیزی ناراضی است؟

اظهارات دریادار ســیاری نشان داد 
ارتــش از موارد متعدد و مشــخصی 

ناراضی است:

۱. نحوه بازگویی تاریخ جنگ ایران 
و عراق و نادیده گرفته شدن نقش 
ارتش- دریادار ســیاری می گوید در 
بازگویی نقش ارتش در جنگ ایران 
و عراق واقعیت درســت بیان نشده 
است. او به طور خاص و برای مثال به 
موضوع دفاع ۳4 روزه از خرمشهر در 
برابر حمله ارتش عراق در سال ۱۳5۹ 
می پردازد و روی ســریال تلویزیونی 

»کیمیا« دست می گذارد.
در این ســریال ۱۱0 قســمتی که 

ســال ۱۳۹4 از صداو ســیما پخش 
شد، داســتان زندگی یک خانواده در 
خرمشهر قبل از جنگ و حین حمله 
عراق روایت می شود. دریادار سیاری 
که خــود به عنوان یک تکاور دریایی 
از مدافعان خرمشهر در آن روزها بوده 
می گوید در این سریال نقش ارتش در 
دفاع از خرمشهر به کلی نادیده گرفته 
شــده و واقعیات تحریف شده است. 
واقعیات تاریخی نشان می دهد حق 

با او است.
روایت رســمی جمهوری اســالمی 
این اســت که هنگام حمله عراق به 
خرمشــهر در مهر ۱۳5۹، مدافعان 
اصلی شهر، نیروهای سپاه پاسداران 
به فرماندهی محمد جهان آرا، فرمانده 
سپاه خرمشــهر و نیروهای مردمی 
بوده اند. واقعیت تاریخی اما این است 
که به رغم مشــارکت اعضای ســپاه 
خرمشهر و نیروهای مردمی در دفاع 
۳4 روزه از این شــهر، بخش اصلی 
مدافعان خرمشــهر، نیروهای ارتش 
شــامل گردان 700 نفــره تکاوران 
دریایی اعزامی از بوشــهر و تکاوران 
منطقــه ســوم دریایی خرمشــهر، 
گردان ۱5۱ دژ وابســته به لشکر ۹2 
زرهی اهواز با استعداد رسمی ۱۳00 
نفــر، 600 نیروی ژانــدارم اعزامی با 
هواپیماهای سی ۱۳0 ترابری ارتش، 
700 دانشــجوی اعزامی از دانشکده 
افسری تهران که آنها نیز با هواپیماهای 
ترابری سی ۱۳0 به خوزستان اعزام 
شدند و نیز بخش هایی از تیپ قوچان 
از لشــکر 77 خراسان در مراحل بعد 

بودند که در آبادان مستقر شدند.
تکاوران دریایی که با شــروع جنگ 
به خرمشــهر اعزام شــده بودند، به 
فرماندهــی ناخــدا صمــدی بخش 
عمده دفاع خیابانــی و خانه به خانه 
در خرمشــهر را برعهده داشتند و در 
واقع نیروهــای مردمی کنار آنها و با 
هدایت آنها می جنگیدند. سهم آنها در 
این دفاع چنان بوده که در پایان این 
دفاع ۳4 روزه از یگان 700 نفره آنها 
۱0۳ نفر کشــته و 2۹۳ نفر مجروح 
می شــوند. یکــی از آن مجروحــان 
حبیب اهلل ســیاری است که از ناحیه 
شکم به شدت مجروح شده و حاال از 
تحریف واقعیات آن روزهای خرمشهر 

ناراضی است.
یــگان دیگــری از ارتــش که نقش 
آن در بازگویــی دفاع از خرمشــهر 
در رســانه های جمهوری اسالمی و 
مستندســازی های مربوط به جنگ 
جدی تری از تــکاوران نادیده گرفته 
شــده، گردان ۱5۱ دژ نیروی زمینی 
است. این گردان که بخشی از لشکر 
۹2 زرهی اهواز بود، در هنگام شروع 
جنــگ وظیفه حفاظــت از مرزهای 
ایران در استان خوزستان حد فاصل 
شــلمچه تا کوشک را برعهده داشته 
اســت. در واقع راه زمینی اصلی که 
ارتش عراق قصد داشت از طریق آن از 
نقطه مرزی شلمچه به سوی خرمشهر 

پیشروی و آن شهر را تصرف کند در 
محدوده استحفاظی و مأموریت این 

گردان قرار داشت.
مرز ایران و عــراق از زمان حکومت 
شــاه و بعد از قرارداد ۱۹75 بین دو 
کشور دارای یک دژ )نوعی خاکریز و 
استحکامات مرزی( بود که حد فاصل 
نیروهای ایران و عراق کشیده بود. این 
دژ به یک دژ مرکزی و دژهای فرعی 
تقسیم شده بود و مسئولیت دفاع از 
آن بر عهده گــردان ۱5۱ بود که در 
پادگانی به نام پادگان دژ مستقر شده 

بود.
ارتش عراق که در ۳۱ شهریور ۱۳5۹ 
حمله خود را برای اشــغال خرمشهر 
آغاز کــرد با دفاع شــدید نیروهای 
گــردان ۱5۱ روبه رو شــد. این دفاع 
یک ماه تمام و تا ۳0 مهر ادامه یافت. 
گردان دژ که با حمله لشکر سه زرهی 
و تیپ ۳۳ نیــروی مخصوص عراق 
روبه رو شده بود و همزمان با توپخانه 
و نیروی هوایی عــراق گلوله باران و 
بمباران می شــد، ۳0 روز تمام شبانه 
روز در برابــر نیروهای عراقی جنگید 
و از محدوده گسترده نوار مرزی و از 
جمله جاده ۱7 کیلومتری شلمچه به 
خرمشهر دفاع کرد تا مانع ورود ارتش 

عراق به خرمشهر شود.

شدت درگیری گردان دژ با نیروهای 
عراقی در ایــن ۳0 روز چنان بود که 
فقــط در هفته اول جنــگ پنج بار 
فرمانده این گردان به دلیل کشته یا 
مجروح شدن فرمانده تغییر کرد. نام 
آن پنج فرمانده که یکی پس از دیگری 
کشــته یا مجروح شــدند سرهنگ 
جاموسی، سرگرد چهارمحالی، سرگرد 
شــاهان، ســروان کبریایی و ستوان 
گیوتاج بود که این آخرین فرمانده در 
واقع پزشک گردان و افسر وظیفه بود 
که در نبود فرماندهان باالترش مجبور 
شد فرماندهی گردان را برعهده بگیرد. 
در ایــن دفاع ۳0 روزه از ۱۹ افســر 
گردان ۱5۱ دژ، فقط یک افسر زنده 

ماند.

۲. فعالیت های اقتصادی سپاه و منع 
ارتــش از فعالیت اقتصادی- بخش 
دیگری از انتقادات دریادار ســیاری 
در گفت وگو با ایرنــا، ابراز نارضایتی 
او از فعالیت هــای اقتصادی نیروهای 
مسلح است. او می گوید این موضوع به 
صالح نیروهای مسلح نیست و ارتش 
نیز بنابر تدابیری که به آن ابالغ شده 

فعالیت اقتصادی نمی کند.
آیت اهلل خامنه ای، رهبر و فرمانده کل 
نیروهای مسلح در جمهوری اسالمی، 
در سال ۹6 از طریق ستاد کل نیروهای 
مسلح به سپاه و ارتش ابالغ کرد که 
بنگاه های اقتصادی خــود را واگذار 
کنند. اما با وجود دو سال از صدور این 
دستور، واقعیات موجود نشان می دهد 
در حالی که ارتش فعالیت اقتصادی 
عمده ای ندارد ولی ســپاه پاسداران 
اجازه یافته کــه در چارچوب قرارگاه 
فعالیت های  به  اقتصادی خاتم االنبیا 
گسترده و کالن اقتصادی و بنگاه داری 
بپــردازد و قراردادهــای عظیمی با 
بودجه های کالن در حوزه های نفت 
و گاز، پتروشیمی، راهسازی و ساخت 

سد و نیروگاه منعقد کند.
برداشت عمومی این است که سخنان 
دریادار ســیاری متوجه وجود نوعی 
تبعیــض در فعالیت هــای اقتصادی 
بین سپاه و ارتش از طرف حاکمیت 
و نارضایتی فرماندهان ارشد ارتش از 

این موضوع است.

۳. تبعیض بین ارتش و سپاه در مورد 
فعالیت های سیاسی- بخش دیگری 
از انتقادات دریادار سیاری در گفت وگو 
با ایرنا، انتقاد تلویحی و بدون ذکر نام 
او از فعالیت سیاســی ســپاه است. 
دریادار سیاری می گوید »ما )ارتش( 
در سیاست هم دخالت نمی کنیم آیا 
این معنایش این اســت که سیاست 
نمی فهمیم؟ این نیست. ما سیاست 
را خوب می فهیم، تحلیل می کنیم و 
متوجه می شــویم، ولی وارد سیاست 
نمی شویم چون سیاست زدگی برای 

نیروهای مسلح آسیب است«.
نگاهی بــه واقعیات موجود نشــان 
می دهد که ســهم ارتش و سپاه در 
سیاســت نیز کامالً متفاوت است. به 
عنــوان مثال در حالی کــه در دوره 
جدید مجلس شورای اسالمی دست 
کم 24 فرمانده سپاه و بسیج حضور 
دارنــد و رئیس مجلــس و حدود دو 
سوم هیئت رئیســه و افراد میدان دار 
مجلس از فرماندهان ســپاه و بسیج 
سپاه هســتند ولی ارتش در مجلس 
چنین حضوری ندارد و حتی نمی شود 

ارتشی های مجلس را بر شمرد.
از طرف دیگر بســیاری از فرماندهان 
ســپاه در چارچوب جریانات سیاسی 
کشور به بازیگری پرداخته و در ایامی 
مانند انتخابات به ایفای نقش و ابراز 
مواضع می پردازند و به طور خاص از 

منافع و مواضع سپاه دفاع می کنند در 
حالــی که ارتش تقریباً به طور کامل 

از این حوزه کنار گذاشته شده است.

۴. عملکرد دســتگاه های تبلیغاتی 
حکومتی، بویژه صداوسیما- دریادار 
سیاری می گوید صداوسیما پیش از 
این اظهارات یک ســاعته او را حذف 
کرده و پخش نکرده است. او می گوید 
معلوم است چیزی پشت پرده هست. 
حــذف اظهارات ۹0 دقیقــه ای او با 
خبرگــزاری جمهوری اســالمی نیز 
نشــان می دهد که این می تواند یک 
رویه عمومی در دستگاه های تبلیغاتی 
و رسانه ای حکومت درباره ارتش باشد 
و سخنان فرماندهان ارتش نه تنها در 
صداوسیما حتی در خبرگزاری رسمی 

دولت نیز حذف و سانسور می شود.
دریادار سیاری می گوید اگر قرار است 
سپاه فعالیت رسانه ای کند، ما هم در 
ارتش باید این کار را بکنیم. در واقع او 
می گوید چرا صدای ارتش حذف شده 
و اگر قرار اســت حرف های ســپاه از 
رسانه ها پخش شود؟ چرا حرف ارتش 

نباید پخش شود؟
فرماندهان ســپاه در گذشته به طور 
مکــرر در انتقاد از نقــش ارتش در 
ابتدای جنگ گفت وگوهای متعددی 
داشــته اند که از رسانه های حکومتی 
کشور منتشر شده، ولی تجربه حذف 
گفت وگوی دریادار ســیاری نشــان 
می دهد انتقاد متقابل ارتش از سپاه 

تحمل نمی شود.

۵. سهم کمتر ارتش از بودجه نسبت 
به سپاه- آمار بودجه نیروهای مسلح 
ایــران معموالً به صــورت تفکیکی 
منتشر نمی شود اما در همان حد هم 
که منتشر می شــود، نشان می دهد 
بودجه سپاه به طور معمول از بودجه 
ارتش بیشتر است و سهم کمتری از 
توزیع بودجه نیروهای مسلح شامل 
ارتش می شود. به عنوان مثال بررسی 
بودجه سال ۹۹ نیروهای مسلح نشان 
می دهد بودجه سپاه پاسدارن از ۱5 
هزار میلیــارد تومان مصوب ســال 
۱۳۹8 به ۱8 هــزار و ۳۱5 میلیارد 
تومان افزایش پیدا کرده، در حالی که 
بودجه ارتش از ۱0 هزار و 24 میلیارد 
در سال ۹8 به ۱۱ هزار و ۹78میلیارد 

تومان در سال ۹۹ رسیده است.

در واقع بودجه سال ۹۹ سپاه به طور 
رســمی حدود 60 درصــد از بودجه 

ارتش بیشتر است. ضمن اینکه سپاه 
پاسداران بودجه های اضافی بیشتری 
خارج از بودجه رســمی هم دریافت 
می کند. اختصاص 200 میلیون دالر 
به نیروی قدس ســپاه، بعد از کشته 
شدن قاسم سلیمانی، به اسم مقابله 
با آمریکا یا دریافت های بیشتر سپاه از 
صندوق توسعه ملی نسبت به ارتش از 

این نوع است.

۶. سهم پررنگ سپاه و سهم کم رنگ 
ارتش در نهادهای اطالعاتی کشور

ســهم ارتــش و ســپاه در نهادهای 
اطالعاتی کشور نیز بسیار نامتوازن و به 
نفع سپاه است. در حالی که روزگاری 
در ایران رکن دو ارتش مهم ترین نهاد 
اطالعاتی کشور محســوب می شد، 
اکنون مهم ترین نهاد اطالعاتی کشور، 
اطالعات سپاه پاسداران است. این نهاد 
به یکی از مهم ترین بازیگران سیاست 
داخلی کشور تبدیل شــده و ارتش 
تقریباً فقط در حوزه درون ســازمانی 

خود اختیارات اطالعاتی دارد.
اهمیــت این موضوع زمانی بیشــتر 
مشخص می شود که اطالعات سپاه 
در عمــل بــر بســیاری از نهادهای 
غیرنظامی کشور مانند وزارتخانه ها و 
ادارات و شرکت های اقتصادی دولتی 
و دســتگاه های تبلیغاتی و رسانه ای 
اعمــال نفوذ جــدی دارد و ارتش به 
طور تعمدی از این حوزه نیز دور نگاه 

داشته شده است.

۷. مســکوت گذاشتن برخوردهای 
و  ارتش  بــا  انقالبیون  و  انقــالب 
سوءاستفاده از آن علیه ارتش- پس 
از انقالب ۱۳57 اکثر فرماندهان ارشد 
ارتش اعدام و برکنار یا به طور اجباری 
بازنشســته و مجبور به مهاجرت از 
ایران شدند. در واقع شبکه فرماندهی 
ارتش متالشــی شد و اکثریت قریب 
به اتفاق فرماندهان سرهنگ به باالی 

ارتش کنار گذاشته شدند.
آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر کنونی 
اسالمی، حســن روحانی  جمهوری 
رئیس جمهــور کنونــی، و مصطفی 
چمران وزیر دفاع ســال های نخست 
انقالب، در کنار سرلشکر قره نی اولین 
رئیس ستاد کل ارتش از کسانی بودند 
که روند موسوم به »پاکسازی ارتش« 
را در سال های پس از انقالب هدایت 
کردنــد و چمران می گوید اخراج ۱2 
هزار نفر از ارتش را که عمدتاً افسران 
ارشد و میانی بوده اند، شخص او امضا 

کرده است.
از سوی دیگر بنابر تصمیمات رهبران 
انقــالب 57، برخــی قراردادهــای 
تسلیحاتی و رزمایش های ارتش لغو 
شد، مدت خدمت وظیفه سربازان از 
دو سال به یکسال کاهش پیدا کرد، و 
پس از وقایع موسوم به کودتای نوژه 
در تیــر ۱۳5۹ )مخالفان جمهوری 
اســالمی از آن به عنوان قیام افسران 
وطن نــام می برند( شــمار زیادی از 
خلبان هــا، و نیز برخــی فرماندهان 
نیروی زمینی از جمله لشکر ۹2 اهواز 

بازداشت و زندانی شدند.
فرماندهان سپاه معموالً وقتی درباره 
نقش ارتش پس از انقالب و در شروع 
جنــگ صحبت می کنند بــا نادیده 
گرفتن ایــن اقدامات انقالبیون علیه 
ارتــش می گویند »ارتــش به دلیل 
مشــکالت و مســائل پس از انقالب 
آســیب دیده بــود و آمادگی الزم را 
نداشــت«. این عبارات بــا واقعیات 

تاریخی نمی خواند.
عالوه بــر روایت رســمی حکومت 
از اعدام و برکناری افســران، ســایر 
اقداماتی که از ســوی رهبران انقالب 
علیه ارتش انجام شــد، عمداً نادیده 
گرفته می شود و با کلیاتی مانند اینکه 
ارتش آماده نبود و در برابر حمله عراق 

با وجود اینکه همه فرماندهان ارشد ارتش از جمهوری اسالمی انتقاد 
نمی کنند و بســیاری از فرماندهان ارتش را می توان با تعبیر افسر 
حزب اللهی و طرفدار حکومت تعریف کرد و ارتش و فرماندهانش از 
سوی حکومت به شدت رصد و مهار می شوند اما این به آن معنا نیست 
که ارتش به طور بالقوه قادر به اقدام علیه حکومت جمهوری اسالمی 
نیست و در صورت گسترده تر شــدن اعتراضات مردمی همچنان 

بازیگری ساکت و منفعل باقی خواهد ماند.

در سال های اخیر مهم ترین نگرانی جمهوری اسالمی تکرار اعتراضات بزرگ مردمی و شورش های مردمی است که 
از اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور به تنگ آمده اند. وظیفه سرکوب این اعتراضات تاکنون فقط 
به یگان ویژه پاسداران ناجا )در واقع کمیته انقالب اسالمی سابق(، سپاه پاسداران و بسیج سپرده شده، و از ارتش 
برای سرکوب مستقیم معترضان استفاده نشده است. بنابر این نمی توان قضاوت کرد که واکنش ارتش به چنین 
اعتراضاتی در آینده چه خواهد بود و از حکومت تبعیت خواهد کرد یا در صورت فراخوانی به سرکوب از سرکوب 

امتناع می کند و یا حتی در یک سطح فرضی باالتر در کنار مردم معترض می ایستد.
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حمید زرگرزاده

غافلگیر شد مورد انتقاد قرار می گیرد.
در  ارتــش  فرماندهــان  برخــی 
فرصت هایی که به ندرت یافته اند در 
برنامه های تلویزیونی و رسانه ای این 
موضوع را تحریف تاریخ و بی انصافی 
در حق ارتش خوانده و با رد اتهامات 
علیــه ارتش بــه آن پاســخ داده اند 
که از جمله آنها می تــوان به برنامه 
»ســطرهای ناخوانده« در تلویزیون 

ایران اشاره کرد.

فقط  ارتش  فرماندهان  انتقادات  آیا 
منحصر به دریادار سیاری است؟

نگاهــی به ســوابق موجود نشــان 
می دهد، دریادار سیاری تنها فرمانده 
ارشد ارتش نیســت که در سال های 
اخیــر از تبعیض هــای موجود علیه 
ارتش و تحریف نقش ارتش در جنگ 

ایران و عراق انتقاد کرده است.
بر اساس شواهد و مستندات موجود 
دســت کم دو فرمانده نیروی زمینی 
ارتش ایران، یعنی ســرتیپ مسعود 
بختیــاری از طراحــان عملیات های 
ارتش در جنگ و سرتیپ عبدالحسین 
مفید از فرماندهــان اطالعات رزمی 
ارتش در برنامه های تلویزیونی به این 
موضوع و نادیده انگاشته شدن نقش 

ارتش در جنگ انتقاد کرده اند.
در نیروی دریایی نیز عالوه بر دریادار 
سیاری، ناخدا صمدی فرمانده تکاوران 
مدافع خرمشهر از جمله کسانی بوده 
که در مناسبت های مختلف از نادیده 
گفته شدن نقش ارتش و بزرگنمایی 
نقش ســپاه و بسیج در جنگ انتقاد 

کرده است.
در نیروی هوایی نیز شهرام رستمی 
از خلبان های اف ۱4 و رئیس پیشین 
از فرماندهانی  ستاد مشترک ارتش، 
اســت کــه در گفت وگو با حســین 
دهباشــی، تهیه کننده برنامه خشت 
خام، از تبعیض ها علیه ارتش و به نفع 

سپاه انتقاد کرده است.
باالترین انتقاد موجود از سوی ارتش 
نسبت به تبعیض ها و حق کشی هایی 
که علیه آن صورت گرفته استعفای 

سرلشکر شهبازی فرمانده کل ارتش 
در خرداد ۱۳7۹ است. حکومت هرگز 
دلیل استعفای سرلشکر شهبازی را 
که یکی از حزب اللهی ترین افســران 
ارتش به شــمار می رفت و از سوابق 
همکاری نزدیک با آیت اهلل خامنه ای 
در دهه 60 برخوردار بود، اعالم نکرد. 
روایت مشهور آن است که سرلشکر 
شهبازی به دلیل رأی دادن حکومت 
به نفع سپاه در یک دعوای حقوقی با 
ارتش بر سر مالکیت اراضی یک پایگاه 

ارتش در شیراز استعفا کرده است.
شهرام رســتمی رئیس سابق ستاد 
مشــترک ارتش که از جزئیات این 
پرونده مطلع است، گفته هنگامی که 
یک نهاد نظامی )یعنی نیروی هوایی 
سپاه( برای تصرف زمین پایگاه نیروی 
هوایی ارتش به زور متوسل شد، ارتش 
مقاومت کرد زیرا ارتش از فرماندهی 
کل قوا دستور داشت که نباید اجازه 
دهــد هیچکس یک متــر از اراضی 
ارتش را غیرقانونی تصرف کند. شهرام 
رستمی می گوید من جانشین رئیس 
ستاد مشترک ارتش بودم و ستاد کل 
به ارتش اعالم کرد که زمین ها را )به 
سپاه( واگذار کنید و ما اعالم کردیم 
بروید مجوز فرمانده کل قوا بیاورید تا 

اقدام کنیم.
در ادامه این دعوا طبق گفته شهرام 
رستمی، سپاه اقدام به نصب تیربار و 
تیراندازی می کند و یک سرباز هوابرد 
ارتش کشــته می شــود. زمین مورد 
اختالف نیز به سپاه داده شد و طبق 
پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به 
آیت اهلل خامنــه ای، فرمانده وقت کل 
ارتش سرلشکر علی شهبازی، رئیس 
وقت ســتاد مشترک ارتش مصطفی 
ترابی پور، و شهرام رستمی جانشین 
وقت ستاد مشترک، به دادگاه نظامی 
معرفی شــدند و یک حکم تعلیقی 
علیه آنها صادر شــد. شهرام رستمی 
می گوید در مقابــل »دریغ از اینکه 
طرف ما که محمدباقر قالیباف ]رئیس 
کنونی مجلس و فرمانده وقت نیروی 
هوایی سپاه[ بود، حتی احضار شود«.

آیا ممکن اســت ارتش روزی کودتا 
کند؟

آیا ارتــش با این نارضایتی ها ممکن 
اســت در برابر حکومــت جمهوری 
اسالمی و ســپاه قرار بگیرد، از مردم 
معترض دفاع کنــد و روزی ممکن 

است کودتا کند؟
همیشه این سؤال در محافل خبری 
و سیاســی و حتی بین مردم کوچه 
و خیابان وجود داشــته که آیا ارتش 
ممکــن اســت روزی علیه حکومت 
جمهوری اسالمی وارد عمل شود؟ آیا 
ارتش ممکن است از مردم ناراضی و 
معترض حمایت کند و در بربر سپاه و 

جمهوری اسالمی بایستد؟
واقعیت این اســت که پاسخ به این 
سؤاالت آســان نیست. نخست آنکه 
باید این واقعیت را پذیرفت که ارتش 
کنونــی، ارتش جمهوری اســالمی 
ایران اســت. بســیاری از فرماندهان 
ارشد کنونی، پس از انقالب به ارتش 
از کانال های مختلف  پیوســته اند و 
گزینش عبور کرده انــد تا به مراحل 
باال رسیده اند و به حکومت جمهوری 
اســالمی و رهبر آن وفادار هستند. 
به عنوان مثال سرلشکر عبدالرحیم 
موســوی، فرمانده کل ارتش، نه تنها 
بیش از سایر فرماندهان پیشین ارتش 
به طور علنی از مواضع و تصمیمات 
نظام در سیاســت داخلی و خارجی 
دفاع می کند بلکه حتی گفته اســت 
اگر فرمانده ارتش نبود، دوست داشت 

جانشین فرمانده بسیج سپاه باشد.
از طــرف دیگر ارتش یک ســازمان 
بــزرگ عقیدتی سیاســی دارد که 
بــر نگرش های سیاســی و عقیدتی 
فرماندهــان بویژه فرماندهان ارشــد 
نظارت مستمر دارد. در کنار عقیدتی 
سیاسی، یک سازمان بزرگ حفاظت 
اطالعــات هــم در ارتــش و تمام 
واحدهای آن وجود دارد که گرایشات 
سیاســی و تحــرکات و دیدگاه های 
فرماندهــان ارتــش را روزانــه و 24 
ساعته رصد می کند و هرگونه گرایش 

ضدحکومتی را سرکوب می کند.

از دیگــر ســو، جمهوری اســالمی 
دســت کم ۱6 ســرویس اطالعاتی 
وزارت  ماننــد  بــزرگ  و  کوچــک 
اطالعات و اطالعات ســپاه دارد که 
همه شهروندان، مسئوالن، مقامات و 
فرماندهان نیروهای مسلح را زیر نظر 
دارند. عالوه بر این، حفاظت از تهران به 
عنوان مرکز حکومت و مراکز حساس 
و کلیدی جمهوری اسالمی به سپاه 
پاسداران و قرارگاه ثاراهلل سپرده شده 
و ارتش در این مورد سهم جداگانه و 
جدی ندارد. ضمن اینکه مســئولیت 
حفاظت از شخص رهبر نیز برعهده 
سپاه ولی امر، از زیرمجموعه های سپاه 
پاسداران، است و ارتش از این موضوع 

حساس دور نگه داشته شده است.
با وجود تمامی این مسائل اما نمی توان 
این واقعیت را پنهان کرد که ارتش در 
مقایسه با سپاه پاســداران احساس 
تبعیض و نارضایتــی جدی می کند 
و این احســاس نارضایتی روز به روز 
بیشتر می شود، نشانه های علنی تری 
از آن دیــده می شــود و فرماندهان 
بیشتری از ارتش جسارت می کنند و 
نارضایتی خود را بیان می کنند. امری 
که تاکنون و در این حد بی سابقه بوده 
است و اظهارات دریادار سیاری اگرچه 
باالترین انتقاد یک فرمانده ارتش است 
که تاکنون علنی شده، اما محدود به 
او نیســت و حکومت نگران است که 
انتقاداتی از این دست بین فرماندهان 

ارتش بیشتر و علنی تر شود.
گرچــه فرماندهان ارشــد ارتش در 
معدود فرصت هایی که پیدا می کنند 
از ایــن تبعیض ها انتقــاد می کنند، 
اما تردیدی نیســت کــه حاکمیت 
جمهوری اســالمی از علنی شــدن 
انتقادات فرماندهان ارتش در فضای 
عمومی ناخشــنود و ناراضی است و 
درست به همین دلیل جلوی انتشار 
متن کامل ســخنان انتقادی دریادار 

سیاری گرفته شد.
اما این نارضایتی ارتش تا چه زمانی 
قابل کنترل است و آیا با باال گرفتن 
اعتراضات مردمی، ممکن است ارتش 
در کنار مردم معترض علیه حکومت 

قرار بگیرد و یا روزی کودتا کند؟
با وجود اینکه همه فرماندهان ارشد 
ارتش از جمهوری اسالمی انتقاد نمی 
کنند و بسیاری از فرماندهان ارتش را 
می توان با تعبیر افسر حزب اللهی و 
طرفدار حکومت تعریف کرد و ارتش 
و فرماندهانش از ســوی حکومت به 
شدت رصد و مهار می شوند اما این به 
آن معنا نیست که ارتش به طور بالقوه 
قادر به اقدام علیه حکومت جمهوری 
اسالمی نیست و در صورت گسترده تر 
همچنان  مردمی  اعتراضات  شــدن 
بازیگری ساکت و منفعل باقی خواهد 

ماند.
در ســال های اخیر مهم ترین نگرانی 
جمهوری اســالمی تکرار اعتراضات 
بزرگ مردمی و شورش های مردمی 
است که از اوضاع نابسامان اقتصادی 
و اجتماعی و سیاسی کشور به تنگ 
آمده اند. وظیفه سرکوب این اعتراضات 
تاکنون فقط به یگان ویژه پاســداران 
ناجا )در واقع کمیته انقالب اسالمی 
سابق(، سپاه پاسداران و بسیج سپرده 
شده، و از ارتش برای سرکوب مستقیم 

معترضان استفاده نشده است.
بنابر این نمی تــوان قضاوت کرد که 
واکنش ارتش بــه چنین اعتراضاتی 
در آینده چه خواهد بود و از حکومت 
تبعیــت خواهد کرد یــا در صورت 
فراخوانی به سرکوب از سرکوب امتناع 
می کند و یا حتی در یک سطح فرضی 
باالتر در کنار مردم معترض می ایستد.
شاید درســت به دلیل همین تردید 
است که حکومت جمهوری اسالمی 
در برخورد با اعتراضات 78، 88 ، ۹6 
و ۹8 از ارتش برای سرکوب مستقیم 
استفاده نکرد و فقط در اعتراضات آبان 
۹8 به دلیل گستردگی اعتراضات در 
بیش از ۱00 شهر و کمبود نیرو برای 
سرکوب، اقدام به استفاده محدود از 
ارتش بــرای حفاظت از برخی اماکن 
دولتی و آزاد کردن نیروهای بیشتری 
از نیــروی انتظامی برای ســرکوب 

معترضان کرد.
به نظر می رســد حاکمیت جمهوری 
اسالمی نگران است در صورت استفاده 

از ارتــش برای ســرکوب معترضان، 
تمردهایی در برخی واحدهای ارتش 
رخ دهــد و ایــن تمرد بــر روحیه، 
عملکــرد و وفاداری بقیــه نیروهای 
سرکوب کننده از جمله سپاه و بسیج 
و نیروی انتظامی تأثیر منفی بگذارد، 
در توان و اراده ساختار سرکوب خلل 
و تردید ایجاد کند و در نهایت منجر 
به بروز شکاف های گسترده و غیرقابل 

کنترل در نیروهای مسلح شود.
در مورد احتمال کودتای ارتش هم، 
دو عامل را باید به طور همزمان مورد 
توجه قــرار داد؛ اصوالً کودتا در همه 
جای جهان یک امر مخفی ســازمان 
یافته است و تا روزی که رخ ندهد نه 
موافقان و نه مخالفان آن نمی توانند با 
قاطعیت در مورد امکان تحقق یا عدم 
تحقق آن قضاوت کنند. در شــرایط 
کنونی ایران برای پاسخ به این سؤال، 
باید هم به اقدامات ضد کودتا از طرف 
حکومت برای مهار ارتش توجه کرد و 
هم به نارضایتی های موجود در ارتش.
آنچه اقــدام احتمالــی ارتش علیه 
حکومت جمهوری اسالمی را همیشه 
به عنوان یک خطر بالقوه روی ســر 
حکومت نگه داشته، احتمال واکنش 
نشان دادن ارتش به اعتراضات مردمی 
و ضدحکومتی در آینده و خارج شدن 
آن از نقش یک بازیگر ساکت و منفعل 
در صورت گسترده تر شدن اعتراضات 

است.
موضوع دیگر آنکه حکومت جمهوری 
اسالمی این سال ها به طور جدی تری 
با مسئله درگذشت آیت اهلل خامنه ای 
و مدیریت کردن مســئله جانشینی 
او روبه رو و درگیر اســت. سؤال این 
اســت که آیا ارتشی که هم اکنون در 
ایــن معادالت یک بازیگر ســاکت و 
منفعل به نظر می رســد، در صورت 
مرگ آیــت اهلل خامنــه ای و جنگ 
قدرت احتمالی بر ســر جانشینی او 
یا وقوع اعتراضات بزرگ مردمی پس 
از درگذشــت رهبر و تضعیف شدن 
حکومت، همچنان یک بازیگر ساکت 

و منفعل خواهد بود؟
مراد ویسی )رادیو زمانه(
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فروردین: به خاطر تغييراتی که تازگی در زندگی تان ایجاد شــده، طی 
این چند هفته گذشته انتظارات شما اززندگی بيشتر شده است. خيلی خوب 
است که دوباره برای خود اهداف مهم تری را ایجاد کنيد. رویاهای کاذب 
و دورغين به شکست می انجامد، پس تا موقعی که فرصت دارید، واقعيت ها 

و حقایق مربوط به خود را دوباره بررسی کنيد.

اردیبهشت: شــما احساس یک آتشفشــان خاموش را دارید مخصوصا 
اگر فکر می کنيد که بهتر اســت که احساســات عميق تان را زیر خاکستر 
پنهان کنيد. اما اگر می خواهيد از عواقب یک انفجار در امان بمانيد و از آن 
جلوگيری کنيد راهی پيدا کنيد که خود را بيان کنيد به جای اینکه اشتباها 

این احساسات خود را انکار کنيد. 

خرداد : اصال وقت مناســبی برای برنامه ریزی کردن نيست، بنابراین شما 
می کوشــيد که تا جایی که می توانيد خودجوش باشيد. این تاکتيک باید 
خوب کار کند، مگر اینکه شما تصميم به عقب نشينی کردن بگيرید. شما 
می توانيد با تمرکز کردن بر اهدافتان و بی توجه بودن به حرف های دیگران 

از مجادله های بی ثمر دوری کنيد.

تیر: شما فقط خيلی اصرار دارید که فعاليت های یکنواخت روزمره تان را 
تغيير بدهيد، حتی اگر بدانيد این کار بهترین کار مورد عالقه تان نيست. البته 
هيچ کس دیگری نمی تواند برایتان تصميم بگيرد، شما فقط باید نسبت به 
نصيحت ها و پيشــنهادات گوش شنوا داشته باشيد. البته فقط به کسانی که 

قصد کمک کردن بهتان را دارند اعتماد کنيد.

مرداد : این روزها برایتان سخت است که تمرکز داشته باشيد، به خاطر اینکه 
خيلی چيزها توجه شما را به خود جلب کرده اند و کنجکاوی شما سخت 
تحریک شده است. ممکن اســت برایتان امکان آن نباشد که از کنارآنها 
بی توجه بگذرید. بهتراست که به آموختن چيزهای جدید عالقه نشان دهيد 

به جای اینکه همواره در یک مکان ثابت بمانيد و کارهای ثابتی بکنيد.

شهریور : اهداف غير عادی کاری شــما باعــث نااميدی تان می شوند. از 
سوی دیگر شما با استفاده از رویاهایی که برای تمام کردن کارهایتان بهتان 
انگيزه می دهند می توانيد تصویر بســيار روشــنی از آینده خود در ذهنتان 
مجسم کنيد. نگران رسيدن به اهدافی که در ذهنتان تجسم کرده اید نباشيد. 

فقط حرکت کردن در مسيری معمولی برایتان کافی خواهد بود.

مهر :  با وجود اینکه شما تصميم گرفته اید کارهای نيمه کاره زیادی را تمام 
کنيد، اما اگر نتوانستيد تمام انتظارات خود را برآورده کنيد، آرامش خود 
را حفظ کنيد. الزم است بعضی از فعاليتهای خود نه تنها فعالتيهای کاری، 
بلکه برخی از کارهای تکراری روزانه تان را کمتر کرده و وقت خالی داشته 

باشيد. شما بعداً هم می توانيد تعهدات خود را انجام دهيد.

آبان : شــما امروز برای انجام دادن وظایفتان چندین راه در پيش رو دارید 
و این راهها اختيارات زیادی را به شما می دهند، اما شرایط کار کردن برای 
شما سخت تر می شود. اگر یک راه وجود داشته باشد که به وضوح از بقيه 
مهم تر باشد، برای شما ساده تر است، اما تا موقعی شما واقعاً کارتان را شروع 
نکرده اید توضيح دادن اینکه چه مراحلی باید طی شود، کار سختی است. 

آذر : حفظ کردن و مخفی کردن احساســت چيزی جدیدی نيســت، اما 
شما شاید بتوانيد با ارائه دليل راز داری و مخفی کاری خود را منطقی نشان 
بدهيد.شــما ترجيح می دهيد از آنها بخواهيد که نقاط ضعف خود را بيان 
کنند. هم اکنون گوش کردن از حرف زدن آســان تر است، مگر اینکه با 

یک دوست قابل اطمينان باشيد. اما در این مورد هم مواظب باشيد.

دی : حتی اگر از نظر پيشرفت در مسير یکنواخت و ثابتی قرار گرفته اید، 
فراموش نکنيد تا موقعی که کار نکنيد هيچ مزدی دریافت نخواهيد کرد. 
معموالً شما فرد خوش شانسی هستيد و فرصت های زیادی پيش رویتان قرار 
می گيرد، ولی اکنون الزم است بيشتر تالش کنيد. انجام دادن وظایف کاری 

شانس موفقيت شما را افزایش می دهد.

بهمن : به ندرت برای شما پيش آمده که ندانيد چه کاری باید انجام بدهيد، 
اما شما اکنون ترغيب شده اید که بيشتر فعاليتهایتان را فهرست وار بر روی 
کاغذ بياورید. انگيزه های خودتان را بررسی کنيد و مطمئن باشيد که شما 
خودتان را بيش از حد درگير کار نخواهيد کرد، برای اینکه بی برنامه بودن 

به نفع شما نيست.

اسفند :   ایستادگی و مقاومت در برابر موانع بهترین ویژگی است که شما 
دارید و اکنون برایتان مفيد واقع خواهد شد. این ویژگی شما باعث می شود 
یک مرتبه جواب مســئله را پيدا کنيد  و به طور خستگی ناپذیری روی این 
مسئله کار خواهيد کرد. اما باید از اهداف تان آگاه باشيد. برای داشتن کمی 

تفریح کارهای مهم تان را رها نکنيد .
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شاید شما هم یکی از کسانی بوده اید که این 
روزها تصمیم سفر به یک کشـــور اروپایی یا 
جایی غیر از اروپا داشـــته اید اما برای گرفتن 
ویزا با درهای بســـته رو به رو شده اید. به قول 
کســـانی که این روزها برای گرفتن ویزا اقدام 
کرده انـــد، دریافـــت ویزا از ســـفارتخانه های  
کشـــورهای مختلـــف داســـتان دارد و گاهی 
برخـــورد مســـئوالن ســـفارت های مختلف 
باورنکردنی اســـت. از رفتارهای زشـــت و بد 
بگیرید تا داســـتان های مالی، دالل ها هم که 
دیگر بازار سوءاستفاده شـــان حســـابی سکه 
است. خیلی از کســـانی که این روزها از سوی 
ســـفارتخانه های مختلف رد تقاضا یا طبق 
واژه مرســـوم »ریجکت« می شـــوند و جواب 
نـــه می شـــنوند، هیچ دلیـــل منطقـــی را در 
پاسخ ســـفارتخانه های مختلف نمی یابند 
و اینکـــه چرا باید مرزهای خط کشـــی شـــده 
من درآوردی مانعی واقعی برای شان ایجاد 

کند؟ خیلی از کســـانی کـــه این روزهـــا برای 
دریافـــت ویزا جواب نه شـــنیده اند، دلشـــان 
می خواهد دلیل این رفتارها را بدانند. کسانی 
کـــه اغلب بـــرای شـــرکت در کنفرانس های 
علمی یا مسائل درمانی از حق سفر محروم 
شده اند. مگر همواره شعار غرب این نبوده که 
دانشگاه ها و حوزه بهداشت و درمان مشمول 

تحریم نمی شود؟
هدیه 33 ساله یکی از کسانی است که به 
تازگی برای شرکت در یک کنفرانس علمی 
از ســـوی یـــک کشـــور اروپایـــی کم جمعیت 
جواب نـــه شـــنیده. او می گوید: »این کشـــور 
در ایـــران ســـفارتخانه هم نـــدارد بلکه یک 
دفتـــر کنســـولگری دارد. همـــه مدارکـــم را 
ارائـــه دادم و کســـی کـــه مـــدارک را دریافت 
کـــرد ســـؤال های الزم را پرســـید و مـــن هم 
همه را جـــواب دادم. اما بعـــد از چند هفته 
رد تقاضایم آمد. دالیل شـــان بـــرای این رد 
تقاضا آنقدرغیرمنطقی و خنـــده دار  بود که 
نمی دانستم باید چه بگویم. وقتی به کارمند 
کنسولگری اعتراض کردم، با لحن نامناسبی 

جواب داد ایرانی ها باالترین آمار برنگشتن به 
کشور را دارند و کشورهای دیگرحق دارند با ما 

این طور برخورد کنند!
سؤال من از مسئوالن کشور خودم است؛ 
آیا واقعاً یک کشـــور 5 میلیونی حق دارد مرا 
از یک سفر 10 روزه به کشورش که حتماً هم 
بازگشت خواهد داشت محروم کند؟ من در 
اعتراض به این رد شدن بازهم اعتراض دادم 
و این بارهمه مدارکم را با پست بین المللی 
برای سفارتخانه اصلی آن کشور ارسال کردم 
اما بازهـــم جواب رد شـــنیدم. واقعـــاً دلیل 
این رفتارهـــای توهین آمیزســـفارت خانه ها 
را نمی فهمـــم. چـــرا آنهـــا بـــا ما ایـــن گونه 

رفتارمی کنند؟«
یـــک فرصـــت  بـــرای گرفتـــن  ســـعید 
مطالعاتی در آلمان درخواست ویزایش رد 
شـــده و ناصر برای شرکت در یک کنفرانس 
حقوقی در حوزه حقوق معلوالن. تقاضای 
زهـــرا و رضا زوجی که هرســـال بـــرای دیدن 
دخترشان به اتریش سفر می کنند هم امسال 

رد شده؛ بی دلیل و بی منطق.

»مرزها، خط کشـــی های مـــن درآوردی  اند، 
ورنه جهان از آِن همه  مردم بوده و هســـت. 
با این حال اینگونه  اســـت که باید برای گذر از 
این خط  کشی ها، »ویزا« بگیریم. ما جمعی 
از فعاالن مدنی ایران بـــاور داریم برای حل 
مسأله ، نخست باید آن را تعریف کرد و بعد 
با کســـانی که در آن نقش دارند به گفت وگو 
نشست. این ســـایت از این رو راه اندازی شده 
تا با ثبت تجربه های درخواست ویزا در قدم 
نخســـت و پیگیری آنها در قـــدم بعدی، به 

بهبود وضعیت موجود کمک کند.«
 تورج صابری وند، فعـــال مدنی و مؤلف 
کتاب »شکل های بی معنی« یکی از افرادی 
اســـت که ایـــده راه انـــدازی این پویـــش و به 
دنبالـــش ایـــن وب ســـایت را ارائـــه داد. او در 
گفت و گو با ما از تجربه ای می گوید که موجب 
شـــد تا بـــرای راه انـــدازی پویش تـــاش کند: 
»می خواستم برای گرفتن جایزه ام به ایتالیا 
بروم. دقیقاً شـــهریور ماه ســـال گذشـــته بود 
که فهمیدم برای گرفتن وقت ســـفارت باید 
دو میلیون تومان بـــه دالل ها بپردازم خیلی 

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
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2-  زندگی مسالمت آمیز در کنار هم- درجه گرما و سرما- خیط شده
3-  دختر- آوردن- دستگاه پمپاژ

4-  شهر دوچرخه ها- اثری از میرخواند
5-  چهارمین استان پر جمعیت ایران- عدد محاسبه محیط و مساحت دایره- به سیگار 

زنند- ذخیره و پس انداز
6-  فرخندگی- سیلی- پیشکش ها

7-  بهترین نوع اختیار- شهر توریستی جنوب استان اصفهان- خویشاوندی
8-  سرراســـت- ایـــن مکان دیدنـــی الیگودرز یکـــی از مخازن ژنتیکی گل الله در کشـــور 

محسوب می شود- ضربه سر
9-  اصطاحی در عکاسی- در مرتبه دوم قرار دارد- کسب و کار

10-  عامت، ایما- ارجمندی- طور دیگر نشان دادن
11-  عاقل- مفت- طا- مهم ترین شعبه نژاد سفید

12-  قواعد زبان شناسی- پست
13-  چوبدستی پاسبان- نقاش هلندی- بیکاره

14-  واژه آگاهی- گوسفند جنگی- دریانورد بریتانیایی
15-  داور بین المللی کشورمان که 
قضاوت های او تا این مرحله جام 
جهانـــی 2018 عالی بوده اســـت- 

کشوری در خاورمیانه- دندانساز

 عمودي:
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وابوالفضـــل پورعـــرب در فیلم 
به وقـــت خمـــاری )روی پـــرده 

سینما(- شانه نساجی
2-  آمیختگی- ساعی- گلشن، 

بوستان
ــر  ــ همس ــــح-  صحی ــیدن-  ــ چش   -3

کمبوجیه یکم و مادر کوروش بزرگ
4-  کام پرسش- مرکز برنامه ریزی 

و فرماندهی در ارتش- مستقیم
5-  پوشیدگی- مفقود و ناپیدا- 

از جنس پارچه مشبک
6-  کشوری محصور در خشکی 
شـــمای  آفریقـــا-  شـــاخ  در 

خودمانی- بیماری پوستی
7-  درس حساب- فیلمی از محسن 

قرایی- ویتامین گوجه فرنگی
تفـــاوت  ســـرباال-  جـــواب    -8

داشتن- باغ وحش بیگانه
9-  سعی و تکاپو- کمیت کوچک 

نزدیک به صفر- یاقوت زرد
10-  جمله نیش دار و طعنه آمیز 
کوتـــاه- حرف نشـــانه مفعول- 

شهر صیفی جات
11-  ناب- دارای آهنگ یکسان- 

یک دوم هر چیز
12-  یکی، واحد- حنا- جنگ

13-  تیره ای از جانداران- سنگی 
گرانبها- فرد

14-  اوالد بـــادام اســـت... مغـــز 
بادام- نوار و تار- ساز آرشه ای

15-  واحد مساحت- پاسخ بجا 
و موجه
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داستان غم انگیز  ویزا 
آیا اروپا یواشــکی ایران را تحریم علمی و درمانی کرده است؟ 

   افقي:
1 - نوعی بافت زنده گیاهی- پرنده سندباد- بهتان زدن

2-  پرده داخلی مغز- همسر زن- کریم
3-  سرما- عدد ترتیبی برابر هزار هزار- امتحان

4-  جنبیدن- پادشاه ساسانی
5-  روش های نیکو- یازده- پیش شماره مخابراتی- هوای غصه دار

6-  دست دراز کردن- منقار- روا داشتن
7-  میان دهان و معده- جامه زمستان- فوری

8-  فرار حیوان- از مبارزان اصلی میهنی در جنگ استقال ایتالیا بر ضد اتریشی ها- 
ثلث عدد 9

9-  پشتوانه رسمی پول- یک نوع بازی مهیج و فکری- فرمان تیراندازی
10-  شتر مرغ امریکایی- چوب خوشبو- رمان فهیمه رحیمی

11-  شب طوالنی- ساز هفت بند- مخفف اگر- راه و جاده
12-  سرزمین لبنیات- کمیت

13-  ضارب- قرآن را با قرائت درست تاوت کردن- شمیم
14-  وسیله نواختن موسیقی- بستن- مسکن

15-  بارز- از نشانه های بیماری- 
پارچه صاف و براق
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1-  اثـــری از خوان رامون خیمه نز 
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رهتوشه
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مقابل جایز است- کشور آسیایی
4-  از اعـــداد ترتیبی- بی غیرت- 

طلبکار و وام دهنده
5-  مگر- بنیانگذار حکومت ماد- 

سبز مایل به خاکستری
6- از دل انگیزترین مناطق تهران 
در دامنه جنوبـــی توچال- حرف 

نشانه مفعول- بوی خوش
7-  یکـــی از 12 حـــواری مســـیح- 
دولتمـــرد اواخـــر دوره قاجاریه- 

کاهن
8-  ســـایه- از بین رفته و منهدم 

شده- تذکره
9-  غذای پشـــت پـــا- قاطعانه و 
بـــی چون و چـــرا- زیـــاده روی در 

مصرف
10-  خبره- تپه- کشوری بر کرانه 

دریای سرخ
11-  آفریدگار- سرنگهدار- جد

12-  دریـــای نـــاآرام- کـــودک بی 
سرپرست- دست سودن

در  خـــون  لختـــه  تشـــکیل    -13
عـــروق- اســـکلت فلـــزی اصلی 

ماشین- حرف همراهی
14-  بخشـــی از پا- جمـــع رأس- 

سعادتمند
15-  افزودن انگلیسی- فیلمی به 

کارگردانی استیون سودربرگ
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جست و جو کردم و فهمیدم واقعاً راه دیگری 
وجود ندارد. به جای پرداخت آن دو میلیون و 
گرفتن وقت سفارت یک یادداشت سرگشاده 
خطاب به ســـفیر ایتالیا نوشتم و به این روند 
اعتراض کردم. در جوابش جایزه ام را با پست 
برایم فرســـتادند. من هم جایزه را با پســـت 
برای رایزن فرهنگی ســـفارت ایتالیا در ایران 
پروفسور تریتی پس فرستادم و البته خبرش 
را هم منتشـــر کـــردم و درکنـــارش یک نامه 
اعتراضی آناین هم خطاب به آقای ظریف 
منتشر کردم که همان موقع این نامه را 4 یا 5 
هزار نفر امضا کردند و در واکنش به آن وزارت 
خارجـــه بیانیـــه داد و گفت کـــه پیگیر ماجرا 
می شـــود.« او می گوید: »همـــه این تجربه ها 
پیش زمینه ای شد برای راه اندازی سایت ویزا 
استوری. البته شنیده ام با تأسیس شرکت های 
خصوصی خیلی از برخوردهای نامناســـب 
بهتر شده و این شرکت ها خودشان برای وقت 
گرفتن از سفارتخانه ها اقدام می کنند و دیگر 

مردم مجبور نیستند به دالل ها پول بدهند.«
نیما درهمین وب ســـایت از تجربه اش 
نوشـــته: »چند وقت پیـــش تصمیم گرفتم 
ســـفری  همکاســـی هام  از  تـــا  دو  همـــراه 
به فرانســـه و هلند داشـــته باشـــیم. هر ســـه 
دانشجوی دانشگاه تهران. تصمیم گرفتیم 
خودمان برنامه ریزی کنیم و با آژانس نرویم. 
اسفندماه با هزار زحمت تلفنی وقت گرفتیم 
و اواخر فروردین به سفارت رفتیم. مدارکمان 
کامل بـــود. نفری 15 میلیـــون هم به خاطر 
ســـربازی وثیقه گذاشـــتیم ولی درخواست 
ویزایمان بـــه خاطرغیرقابل اعتمـــاد بودن 
هدف سفر رد شـــد. از همه بدترهم برخورد 
کارمنـــد ایرانـــی ســـفارت بـــود. روز تحویـــل 
گذرنامه یک فرم به زبان فرانسوی گذاشت 
روبـــه رویمان و خواســـت امضا کنیم. فرمی 
که دلیل ردی تویش آمده بود. از او خواستیم 
برایمـــان ترجمه کنـــد که با لحنی بشـــدت 
بـــد گفت خودتان ترجمه کنیـــد و اگر فرم را 
هـــم امضا نمی کردیـــم گذرنامه مان را پس 
نمـــی داد. روز مصاحبـــه اولیـــن ســـؤالی که 
پرسیدند این بود که 60 یورو هزینه بررسی را 
دارید یا نه؟ یعنی فقط همان هزینه برایشان 
مهم است، متأســـفانه. خودشان می گویند 
ســـفارت هیچ واســـطه و نماینـــده ای ندارد 
ولی با آنهایی که شخصاً اقدام می کنند این 
طوری برخورد می کنند و اصاً درخواست ها 

را بررسی نمی کنند.«

مهزاد الیاســـی، فعال مدنی هم یکی از 
بانیان پویش حق ســـفر اســـت. او می گوید: 
در  خواهـــرم  بـــودن  بســـتری  »به دلیـــل 
بیمارستانی در لندن احتیاج به ویزای سریع 
انگلیس داشتم. با وجود اعام قبلی سفارت 
انگلیس در راه انـــدازی مجدد بخش ویزای 
تهران، متأسفانه امکان گرفتن وقت قانونی 
از طریق وب ســـایت سفارت انگلیس وجود 
نداشت، تقویم نوبت دهی سایت باز نمی شد 
و من مجبور شـــدم از طریق یک دالل وقت 
ویزا، نوبت بررســـی مدارک بگیرم و مدارک 
خودم را در تهـــران ارائه بدهم. برای گرفتن 
این وقت 350 دالر پرداخـــت کردم. این در 
حالی اســـت که در سایت نوشـــته اند گرفتن 
وقت بررســـی ویزای انگلیس بـــدون هزینه 
اســـت. این اتفاق در فروردیـــن 1396 افتاد و 
من بابت رسیدگی نکردن سفارت انگلیس 
بـــه موضوع وقت ویـــزا و وجـــود غیرقانونی 
واسطه گری و داللی در کشور خودم اعتراض 

دارم.«
 مهزاد که این روزها همچنان پیگیر این 
موضوع اســـت می گوید: »همـــان موقع که 
اعتراض کردیم وزارت خارجه در بیاینه ای به 
اعتراض ما پاسخ داد ماخیلی امیدوار شدیم 
اما ایـــن روزها گویـــی هیچ اهمیتـــی به این 
مسأله نمی دهند. ما برنامه مان این بود که 
همه اعتراض ها را جمع کنیم و ارائه بدهیم. 
به نظر ما ایـــن رویه برخورد ســـفارتخانه ها 
بـــا مـــا حقارت آمیز اســـت و نیازمنـــد چانه 
زنی سیاســـی از ســـوی دولت مان اســـت. ما 
به عنـــوان شـــهروندان این کشـــور اعتراض 
خودمـــان را به این روند نشـــان داده ایم و در 
بیانیـــه وزارت خارجـــه هم آمده بـــود مردم 
شکایت هایشان را گزارش دهند تا این روند 
 پی گیری شـــود و بـــازار داللی ها و بازار ســـیاه 

جمع شود.«
 اگـــر به پویش حق ســـفر داریم مراجعه 
کنید یا همین دور و برخودتان با کســـانی که 
این روزها قصد ســـفر به کشورهای مختلف 
داشته اند، صحبت کنید، حرف های جالبی 
می شـــنوید. آنها نه برای تفریـــح یا ماندن و 
برنگشتن که برای شرکت در کنفرانس های 
علمی یا معالجه بیماری، قصد مســـافرت 
داشته اند. جالب آنکه در مواردی آژانس های 
هواپیمایی خارجی هم در این روند مشارکت 
می کنند و درصورتی که ویزا هم داشته باشید، 

مانع سفر شما می شوند.
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 شایدهمه این تجربیات منفی وخاطرات 
ناخوشایند باعث شده که جمعی از فعاالن 
مدنی ایران تصمیم بگیرند پویشی را با عنوان 
پویش حق ســـفر، تشکیل دهند و در کنار آن 
سایت ویزا استوری )داستان های ویزا( را هم 
راه اندازی کنند تا همه بتوانند تجربه های خود 

را در این سایت نوشته و منتشر کنند و از این 
طریق هم سفارت کشورهای مختلف بتوانند 
این تجربیات را بخوانند و هم وزارت خارجه 
ایران در جریان چنین رفتارها باشد و بتواند در 

قبالشان موضع گیری کند.
 در بخـــش معرفـــی این ســـایت آمده: 

هدیه 33 ساله یکی از کسانی است که به تازگی برای 
شرکت در یک کنفرانس علمی از سوی یک کشور اروپایی 

کم جمعیت جواب نه شنیده. او می گوید: این کشور در 
ایران سفارتخانه هم ندارد بلکه یک دفتر کنسولگری دارد. 
همه مدارکم را ارائه دادم و کسی که مدارک را دریافت کرد 

سوالهای الزم را پرسید و من هم همه را جواب دادم. اما بعد 
از چند هفته رد تقاضایم آمد. دالیل شان برای این رد تقاضا 

آنقدرغیرمنطقی و خنده دارد بود که  نمی دانستم باید چه 
بگویم. واقعا دلیل این رفتارهای توهین آمیزسفارت خانه ها 

را نمی فهمم

شاید شما هم یکی از کسانی بوده اید که این 
روزها تصمیم سفر به یک کشـــور اروپایی یا 
جایی غیر از اروپا داشـــته اید اما برای گرفتن 
ویزا با درهای بســـته رو به رو شده اید. به قول 
کســـانی که این روزها برای گرفتن ویزا اقدام 
کرده انـــد، دریافـــت ویزا از ســـفارتخانه های  
کشـــورهای مختلـــف داســـتان دارد و گاهی 
برخـــورد مســـئوالن ســـفارت های مختلف 
باورنکردنی اســـت. از رفتارهای زشـــت و بد 
بگیرید تا داســـتان های مالی، دالل ها هم که 
دیگر بازار سوءاستفاده شـــان حســـابی سکه 
است. خیلی از کســـانی که این روزها از سوی 
ســـفارتخانه های مختلف رد تقاضا یا طبق 
واژه مرســـوم »ریجکت« می شـــوند و جواب 
نـــه می شـــنوند، هیچ دلیـــل منطقـــی را در 
پاسخ ســـفارتخانه های مختلف نمی یابند 
و اینکـــه چرا باید مرزهای خط کشـــی شـــده 
من درآوردی مانعی واقعی برای شان ایجاد 

کند؟ خیلی از کســـانی کـــه این روزهـــا برای 
دریافـــت ویزا جواب نه شـــنیده اند، دلشـــان 
می خواهد دلیل این رفتارها را بدانند. کسانی 
کـــه اغلب بـــرای شـــرکت در کنفرانس های 
علمی یا مسائل درمانی از حق سفر محروم 
شده اند. مگر همواره شعار غرب این نبوده که 
دانشگاه ها و حوزه بهداشت و درمان مشمول 

تحریم نمی شود؟
هدیه 33 ساله یکی از کسانی است که به 
تازگی برای شرکت در یک کنفرانس علمی 
از ســـوی یـــک کشـــور اروپایـــی کم جمعیت 
جواب نـــه شـــنیده. او می گوید: »این کشـــور 
در ایـــران ســـفارتخانه هم نـــدارد بلکه یک 
دفتـــر کنســـولگری دارد. همـــه مدارکـــم را 
ارائـــه دادم و کســـی کـــه مـــدارک را دریافت 
کـــرد ســـؤال های الزم را پرســـید و مـــن هم 
همه را جـــواب دادم. اما بعـــد از چند هفته 
رد تقاضایم آمد. دالیل شـــان بـــرای این رد 
تقاضا آنقدرغیرمنطقی و خنـــده دار  بود که 
نمی دانستم باید چه بگویم. وقتی به کارمند 
کنسولگری اعتراض کردم، با لحن نامناسبی 

جواب داد ایرانی ها باالترین آمار برنگشتن به 
کشور را دارند و کشورهای دیگرحق دارند با ما 

این طور برخورد کنند!
سؤال من از مسئوالن کشور خودم است؛ 
آیا واقعاً یک کشـــور 5 میلیونی حق دارد مرا 
از یک سفر 10 روزه به کشورش که حتماً هم 
بازگشت خواهد داشت محروم کند؟ من در 
اعتراض به این رد شدن بازهم اعتراض دادم 
و این بارهمه مدارکم را با پست بین المللی 
برای سفارتخانه اصلی آن کشور ارسال کردم 
اما بازهـــم جواب رد شـــنیدم. واقعـــاً دلیل 
این رفتارهـــای توهین آمیزســـفارت خانه ها 
را نمی فهمـــم. چـــرا آنهـــا بـــا ما ایـــن گونه 

رفتارمی کنند؟«
یـــک فرصـــت  بـــرای گرفتـــن  ســـعید 
مطالعاتی در آلمان درخواست ویزایش رد 
شـــده و ناصر برای شرکت در یک کنفرانس 
حقوقی در حوزه حقوق معلوالن. تقاضای 
زهـــرا و رضا زوجی که هرســـال بـــرای دیدن 
دخترشان به اتریش سفر می کنند هم امسال 

رد شده؛ بی دلیل و بی منطق.

»مرزها، خط کشـــی های مـــن درآوردی  اند، 
ورنه جهان از آِن همه  مردم بوده و هســـت. 
با این حال اینگونه  اســـت که باید برای گذر از 
این خط  کشی ها، »ویزا« بگیریم. ما جمعی 
از فعاالن مدنی ایران بـــاور داریم برای حل 
مسأله ، نخست باید آن را تعریف کرد و بعد 
با کســـانی که در آن نقش دارند به گفت وگو 
نشست. این ســـایت از این رو راه اندازی شده 
تا با ثبت تجربه های درخواست ویزا در قدم 
نخســـت و پیگیری آنها در قـــدم بعدی، به 

بهبود وضعیت موجود کمک کند.«
 تورج صابری وند، فعـــال مدنی و مؤلف 
کتاب »شکل های بی معنی« یکی از افرادی 
اســـت که ایـــده راه انـــدازی این پویـــش و به 
دنبالـــش ایـــن وب ســـایت را ارائـــه داد. او در 
گفت و گو با ما از تجربه ای می گوید که موجب 
شـــد تا بـــرای راه انـــدازی پویش تـــاش کند: 
»می خواستم برای گرفتن جایزه ام به ایتالیا 
بروم. دقیقاً شـــهریور ماه ســـال گذشـــته بود 
که فهمیدم برای گرفتن وقت ســـفارت باید 
دو میلیون تومان بـــه دالل ها بپردازم خیلی 

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
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آیا اروپا یواشــکی ایران را تحریم علمی و درمانی کرده است؟ 
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جست و جو کردم و فهمیدم واقعاً راه دیگری 
وجود ندارد. به جای پرداخت آن دو میلیون و 
گرفتن وقت سفارت یک یادداشت سرگشاده 
خطاب به ســـفیر ایتالیا نوشتم و به این روند 
اعتراض کردم. در جوابش جایزه ام را با پست 
برایم فرســـتادند. من هم جایزه را با پســـت 
برای رایزن فرهنگی ســـفارت ایتالیا در ایران 
پروفسور تریتی پس فرستادم و البته خبرش 
را هم منتشـــر کـــردم و درکنـــارش یک نامه 
اعتراضی آناین هم خطاب به آقای ظریف 
منتشر کردم که همان موقع این نامه را 4 یا 5 
هزار نفر امضا کردند و در واکنش به آن وزارت 
خارجـــه بیانیـــه داد و گفت کـــه پیگیر ماجرا 
می شـــود.« او می گوید: »همـــه این تجربه ها 
پیش زمینه ای شد برای راه اندازی سایت ویزا 
استوری. البته شنیده ام با تأسیس شرکت های 
خصوصی خیلی از برخوردهای نامناســـب 
بهتر شده و این شرکت ها خودشان برای وقت 
گرفتن از سفارتخانه ها اقدام می کنند و دیگر 

مردم مجبور نیستند به دالل ها پول بدهند.«
نیما درهمین وب ســـایت از تجربه اش 
نوشـــته: »چند وقت پیـــش تصمیم گرفتم 
ســـفری  همکاســـی هام  از  تـــا  دو  همـــراه 
به فرانســـه و هلند داشـــته باشـــیم. هر ســـه 
دانشجوی دانشگاه تهران. تصمیم گرفتیم 
خودمان برنامه ریزی کنیم و با آژانس نرویم. 
اسفندماه با هزار زحمت تلفنی وقت گرفتیم 
و اواخر فروردین به سفارت رفتیم. مدارکمان 
کامل بـــود. نفری 15 میلیـــون هم به خاطر 
ســـربازی وثیقه گذاشـــتیم ولی درخواست 
ویزایمان بـــه خاطرغیرقابل اعتمـــاد بودن 
هدف سفر رد شـــد. از همه بدترهم برخورد 
کارمنـــد ایرانـــی ســـفارت بـــود. روز تحویـــل 
گذرنامه یک فرم به زبان فرانسوی گذاشت 
روبـــه رویمان و خواســـت امضا کنیم. فرمی 
که دلیل ردی تویش آمده بود. از او خواستیم 
برایمـــان ترجمه کنـــد که با لحنی بشـــدت 
بـــد گفت خودتان ترجمه کنیـــد و اگر فرم را 
هـــم امضا نمی کردیـــم گذرنامه مان را پس 
نمـــی داد. روز مصاحبـــه اولیـــن ســـؤالی که 
پرسیدند این بود که 60 یورو هزینه بررسی را 
دارید یا نه؟ یعنی فقط همان هزینه برایشان 
مهم است، متأســـفانه. خودشان می گویند 
ســـفارت هیچ واســـطه و نماینـــده ای ندارد 
ولی با آنهایی که شخصاً اقدام می کنند این 
طوری برخورد می کنند و اصاً درخواست ها 

را بررسی نمی کنند.«

مهزاد الیاســـی، فعال مدنی هم یکی از 
بانیان پویش حق ســـفر اســـت. او می گوید: 
در  خواهـــرم  بـــودن  بســـتری  »به دلیـــل 
بیمارستانی در لندن احتیاج به ویزای سریع 
انگلیس داشتم. با وجود اعام قبلی سفارت 
انگلیس در راه انـــدازی مجدد بخش ویزای 
تهران، متأسفانه امکان گرفتن وقت قانونی 
از طریق وب ســـایت سفارت انگلیس وجود 
نداشت، تقویم نوبت دهی سایت باز نمی شد 
و من مجبور شـــدم از طریق یک دالل وقت 
ویزا، نوبت بررســـی مدارک بگیرم و مدارک 
خودم را در تهـــران ارائه بدهم. برای گرفتن 
این وقت 350 دالر پرداخـــت کردم. این در 
حالی اســـت که در سایت نوشـــته اند گرفتن 
وقت بررســـی ویزای انگلیس بـــدون هزینه 
اســـت. این اتفاق در فروردیـــن 1396 افتاد و 
من بابت رسیدگی نکردن سفارت انگلیس 
بـــه موضوع وقت ویـــزا و وجـــود غیرقانونی 
واسطه گری و داللی در کشور خودم اعتراض 

دارم.«
 مهزاد که این روزها همچنان پیگیر این 
موضوع اســـت می گوید: »همـــان موقع که 
اعتراض کردیم وزارت خارجه در بیاینه ای به 
اعتراض ما پاسخ داد ماخیلی امیدوار شدیم 
اما ایـــن روزها گویـــی هیچ اهمیتـــی به این 
مسأله نمی دهند. ما برنامه مان این بود که 
همه اعتراض ها را جمع کنیم و ارائه بدهیم. 
به نظر ما ایـــن رویه برخورد ســـفارتخانه ها 
بـــا مـــا حقارت آمیز اســـت و نیازمنـــد چانه 
زنی سیاســـی از ســـوی دولت مان اســـت. ما 
به عنـــوان شـــهروندان این کشـــور اعتراض 
خودمـــان را به این روند نشـــان داده ایم و در 
بیانیـــه وزارت خارجـــه هم آمده بـــود مردم 
شکایت هایشان را گزارش دهند تا این روند 
 پی گیری شـــود و بـــازار داللی ها و بازار ســـیاه 

جمع شود.«
 اگـــر به پویش حق ســـفر داریم مراجعه 
کنید یا همین دور و برخودتان با کســـانی که 
این روزها قصد ســـفر به کشورهای مختلف 
داشته اند، صحبت کنید، حرف های جالبی 
می شـــنوید. آنها نه برای تفریـــح یا ماندن و 
برنگشتن که برای شرکت در کنفرانس های 
علمی یا معالجه بیماری، قصد مســـافرت 
داشته اند. جالب آنکه در مواردی آژانس های 
هواپیمایی خارجی هم در این روند مشارکت 
می کنند و درصورتی که ویزا هم داشته باشید، 

مانع سفر شما می شوند.
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 شایدهمه این تجربیات منفی وخاطرات 
ناخوشایند باعث شده که جمعی از فعاالن 
مدنی ایران تصمیم بگیرند پویشی را با عنوان 
پویش حق ســـفر، تشکیل دهند و در کنار آن 
سایت ویزا استوری )داستان های ویزا( را هم 
راه اندازی کنند تا همه بتوانند تجربه های خود 

را در این سایت نوشته و منتشر کنند و از این 
طریق هم سفارت کشورهای مختلف بتوانند 
این تجربیات را بخوانند و هم وزارت خارجه 
ایران در جریان چنین رفتارها باشد و بتواند در 

قبالشان موضع گیری کند.
 در بخـــش معرفـــی این ســـایت آمده: 

هدیه 33 ساله یکی از کسانی است که به تازگی برای 
شرکت در یک کنفرانس علمی از سوی یک کشور اروپایی 

کم جمعیت جواب نه شنیده. او می گوید: این کشور در 
ایران سفارتخانه هم ندارد بلکه یک دفتر کنسولگری دارد. 
همه مدارکم را ارائه دادم و کسی که مدارک را دریافت کرد 

سوالهای الزم را پرسید و من هم همه را جواب دادم. اما بعد 
از چند هفته رد تقاضایم آمد. دالیل شان برای این رد تقاضا 

آنقدرغیرمنطقی و خنده دارد بود که  نمی دانستم باید چه 
بگویم. واقعا دلیل این رفتارهای توهین آمیزسفارت خانه ها 

را نمی فهمم

شاید شما هم یکی از کسانی بوده اید که این 
روزها تصمیم سفر به یک کشـــور اروپایی یا 
جایی غیر از اروپا داشـــته اید اما برای گرفتن 
ویزا با درهای بســـته رو به رو شده اید. به قول 
کســـانی که این روزها برای گرفتن ویزا اقدام 
کرده انـــد، دریافـــت ویزا از ســـفارتخانه های  
کشـــورهای مختلـــف داســـتان دارد و گاهی 
برخـــورد مســـئوالن ســـفارت های مختلف 
باورنکردنی اســـت. از رفتارهای زشـــت و بد 
بگیرید تا داســـتان های مالی، دالل ها هم که 
دیگر بازار سوءاستفاده شـــان حســـابی سکه 
است. خیلی از کســـانی که این روزها از سوی 
ســـفارتخانه های مختلف رد تقاضا یا طبق 
واژه مرســـوم »ریجکت« می شـــوند و جواب 
نـــه می شـــنوند، هیچ دلیـــل منطقـــی را در 
پاسخ ســـفارتخانه های مختلف نمی یابند 
و اینکـــه چرا باید مرزهای خط کشـــی شـــده 
من درآوردی مانعی واقعی برای شان ایجاد 

کند؟ خیلی از کســـانی کـــه این روزهـــا برای 
دریافـــت ویزا جواب نه شـــنیده اند، دلشـــان 
می خواهد دلیل این رفتارها را بدانند. کسانی 
کـــه اغلب بـــرای شـــرکت در کنفرانس های 
علمی یا مسائل درمانی از حق سفر محروم 
شده اند. مگر همواره شعار غرب این نبوده که 
دانشگاه ها و حوزه بهداشت و درمان مشمول 

تحریم نمی شود؟
هدیه 33 ساله یکی از کسانی است که به 
تازگی برای شرکت در یک کنفرانس علمی 
از ســـوی یـــک کشـــور اروپایـــی کم جمعیت 
جواب نـــه شـــنیده. او می گوید: »این کشـــور 
در ایـــران ســـفارتخانه هم نـــدارد بلکه یک 
دفتـــر کنســـولگری دارد. همـــه مدارکـــم را 
ارائـــه دادم و کســـی کـــه مـــدارک را دریافت 
کـــرد ســـؤال های الزم را پرســـید و مـــن هم 
همه را جـــواب دادم. اما بعـــد از چند هفته 
رد تقاضایم آمد. دالیل شـــان بـــرای این رد 
تقاضا آنقدرغیرمنطقی و خنـــده دار  بود که 
نمی دانستم باید چه بگویم. وقتی به کارمند 
کنسولگری اعتراض کردم، با لحن نامناسبی 

جواب داد ایرانی ها باالترین آمار برنگشتن به 
کشور را دارند و کشورهای دیگرحق دارند با ما 

این طور برخورد کنند!
سؤال من از مسئوالن کشور خودم است؛ 
آیا واقعاً یک کشـــور 5 میلیونی حق دارد مرا 
از یک سفر 10 روزه به کشورش که حتماً هم 
بازگشت خواهد داشت محروم کند؟ من در 
اعتراض به این رد شدن بازهم اعتراض دادم 
و این بارهمه مدارکم را با پست بین المللی 
برای سفارتخانه اصلی آن کشور ارسال کردم 
اما بازهـــم جواب رد شـــنیدم. واقعـــاً دلیل 
این رفتارهـــای توهین آمیزســـفارت خانه ها 
را نمی فهمـــم. چـــرا آنهـــا بـــا ما ایـــن گونه 

رفتارمی کنند؟«
یـــک فرصـــت  بـــرای گرفتـــن  ســـعید 
مطالعاتی در آلمان درخواست ویزایش رد 
شـــده و ناصر برای شرکت در یک کنفرانس 
حقوقی در حوزه حقوق معلوالن. تقاضای 
زهـــرا و رضا زوجی که هرســـال بـــرای دیدن 
دخترشان به اتریش سفر می کنند هم امسال 

رد شده؛ بی دلیل و بی منطق.

»مرزها، خط کشـــی های مـــن درآوردی  اند، 
ورنه جهان از آِن همه  مردم بوده و هســـت. 
با این حال اینگونه  اســـت که باید برای گذر از 
این خط  کشی ها، »ویزا« بگیریم. ما جمعی 
از فعاالن مدنی ایران بـــاور داریم برای حل 
مسأله ، نخست باید آن را تعریف کرد و بعد 
با کســـانی که در آن نقش دارند به گفت وگو 
نشست. این ســـایت از این رو راه اندازی شده 
تا با ثبت تجربه های درخواست ویزا در قدم 
نخســـت و پیگیری آنها در قـــدم بعدی، به 

بهبود وضعیت موجود کمک کند.«
 تورج صابری وند، فعـــال مدنی و مؤلف 
کتاب »شکل های بی معنی« یکی از افرادی 
اســـت که ایـــده راه انـــدازی این پویـــش و به 
دنبالـــش ایـــن وب ســـایت را ارائـــه داد. او در 
گفت و گو با ما از تجربه ای می گوید که موجب 
شـــد تا بـــرای راه انـــدازی پویش تـــاش کند: 
»می خواستم برای گرفتن جایزه ام به ایتالیا 
بروم. دقیقاً شـــهریور ماه ســـال گذشـــته بود 
که فهمیدم برای گرفتن وقت ســـفارت باید 
دو میلیون تومان بـــه دالل ها بپردازم خیلی 

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 - قابله- بین ساعد و بازو- خط خوش

2-  زندگی مسالمت آمیز در کنار هم- درجه گرما و سرما- خیط شده
3-  دختر- آوردن- دستگاه پمپاژ

4-  شهر دوچرخه ها- اثری از میرخواند
5-  چهارمین استان پر جمعیت ایران- عدد محاسبه محیط و مساحت دایره- به سیگار 

زنند- ذخیره و پس انداز
6-  فرخندگی- سیلی- پیشکش ها

7-  بهترین نوع اختیار- شهر توریستی جنوب استان اصفهان- خویشاوندی
8-  سرراســـت- ایـــن مکان دیدنـــی الیگودرز یکـــی از مخازن ژنتیکی گل الله در کشـــور 

محسوب می شود- ضربه سر
9-  اصطاحی در عکاسی- در مرتبه دوم قرار دارد- کسب و کار

10-  عامت، ایما- ارجمندی- طور دیگر نشان دادن
11-  عاقل- مفت- طا- مهم ترین شعبه نژاد سفید

12-  قواعد زبان شناسی- پست
13-  چوبدستی پاسبان- نقاش هلندی- بیکاره

14-  واژه آگاهی- گوسفند جنگی- دریانورد بریتانیایی
15-  داور بین المللی کشورمان که 
قضاوت های او تا این مرحله جام 
جهانـــی 2018 عالی بوده اســـت- 

کشوری در خاورمیانه- دندانساز

 عمودي:
پورســـرخ  پوریـــا  همبـــازی    -1
وابوالفضـــل پورعـــرب در فیلم 
به وقـــت خمـــاری )روی پـــرده 

سینما(- شانه نساجی
2-  آمیختگی- ساعی- گلشن، 

بوستان
ــر  ــ همس ــــح-  صحی ــیدن-  ــ چش   -3

کمبوجیه یکم و مادر کوروش بزرگ
4-  کام پرسش- مرکز برنامه ریزی 

و فرماندهی در ارتش- مستقیم
5-  پوشیدگی- مفقود و ناپیدا- 

از جنس پارچه مشبک
6-  کشوری محصور در خشکی 
شـــمای  آفریقـــا-  شـــاخ  در 

خودمانی- بیماری پوستی
7-  درس حساب- فیلمی از محسن 

قرایی- ویتامین گوجه فرنگی
تفـــاوت  ســـرباال-  جـــواب    -8

داشتن- باغ وحش بیگانه
9-  سعی و تکاپو- کمیت کوچک 

نزدیک به صفر- یاقوت زرد
10-  جمله نیش دار و طعنه آمیز 
کوتـــاه- حرف نشـــانه مفعول- 

شهر صیفی جات
11-  ناب- دارای آهنگ یکسان- 

یک دوم هر چیز
12-  یکی، واحد- حنا- جنگ

13-  تیره ای از جانداران- سنگی 
گرانبها- فرد

14-  اوالد بـــادام اســـت... مغـــز 
بادام- نوار و تار- ساز آرشه ای

15-  واحد مساحت- پاسخ بجا 
و موجه

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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داستان غم انگیز  ویزا 
آیا اروپا یواشــکی ایران را تحریم علمی و درمانی کرده است؟ 

   افقي:
1 - نوعی بافت زنده گیاهی- پرنده سندباد- بهتان زدن

2-  پرده داخلی مغز- همسر زن- کریم
3-  سرما- عدد ترتیبی برابر هزار هزار- امتحان

4-  جنبیدن- پادشاه ساسانی
5-  روش های نیکو- یازده- پیش شماره مخابراتی- هوای غصه دار

6-  دست دراز کردن- منقار- روا داشتن
7-  میان دهان و معده- جامه زمستان- فوری

8-  فرار حیوان- از مبارزان اصلی میهنی در جنگ استقال ایتالیا بر ضد اتریشی ها- 
ثلث عدد 9

9-  پشتوانه رسمی پول- یک نوع بازی مهیج و فکری- فرمان تیراندازی
10-  شتر مرغ امریکایی- چوب خوشبو- رمان فهیمه رحیمی

11-  شب طوالنی- ساز هفت بند- مخفف اگر- راه و جاده
12-  سرزمین لبنیات- کمیت

13-  ضارب- قرآن را با قرائت درست تاوت کردن- شمیم
14-  وسیله نواختن موسیقی- بستن- مسکن

15-  بارز- از نشانه های بیماری- 
پارچه صاف و براق

 عمودي:
1-  اثـــری از خوان رامون خیمه نز 

اسپانیایی- دشنام دادن
انـــدوه-  وحشـــت-  2- مثلـــث 

رهتوشه
3-  انـــدک- در اصطـــاح فقـــه 

مقابل جایز است- کشور آسیایی
4-  از اعـــداد ترتیبی- بی غیرت- 

طلبکار و وام دهنده
5-  مگر- بنیانگذار حکومت ماد- 

سبز مایل به خاکستری
6- از دل انگیزترین مناطق تهران 
در دامنه جنوبـــی توچال- حرف 

نشانه مفعول- بوی خوش
7-  یکـــی از 12 حـــواری مســـیح- 
دولتمـــرد اواخـــر دوره قاجاریه- 

کاهن
8-  ســـایه- از بین رفته و منهدم 

شده- تذکره
9-  غذای پشـــت پـــا- قاطعانه و 
بـــی چون و چـــرا- زیـــاده روی در 

مصرف
10-  خبره- تپه- کشوری بر کرانه 

دریای سرخ
11-  آفریدگار- سرنگهدار- جد

12-  دریـــای نـــاآرام- کـــودک بی 
سرپرست- دست سودن

در  خـــون  لختـــه  تشـــکیل    -13
عـــروق- اســـکلت فلـــزی اصلی 

ماشین- حرف همراهی
14-  بخشـــی از پا- جمـــع رأس- 

سعادتمند
15-  افزودن انگلیسی- فیلمی به 

کارگردانی استیون سودربرگ

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس
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جست و جو کردم و فهمیدم واقعاً راه دیگری 
وجود ندارد. به جای پرداخت آن دو میلیون و 
گرفتن وقت سفارت یک یادداشت سرگشاده 
خطاب به ســـفیر ایتالیا نوشتم و به این روند 
اعتراض کردم. در جوابش جایزه ام را با پست 
برایم فرســـتادند. من هم جایزه را با پســـت 
برای رایزن فرهنگی ســـفارت ایتالیا در ایران 
پروفسور تریتی پس فرستادم و البته خبرش 
را هم منتشـــر کـــردم و درکنـــارش یک نامه 
اعتراضی آناین هم خطاب به آقای ظریف 
منتشر کردم که همان موقع این نامه را 4 یا 5 
هزار نفر امضا کردند و در واکنش به آن وزارت 
خارجـــه بیانیـــه داد و گفت کـــه پیگیر ماجرا 
می شـــود.« او می گوید: »همـــه این تجربه ها 
پیش زمینه ای شد برای راه اندازی سایت ویزا 
استوری. البته شنیده ام با تأسیس شرکت های 
خصوصی خیلی از برخوردهای نامناســـب 
بهتر شده و این شرکت ها خودشان برای وقت 
گرفتن از سفارتخانه ها اقدام می کنند و دیگر 

مردم مجبور نیستند به دالل ها پول بدهند.«
نیما درهمین وب ســـایت از تجربه اش 
نوشـــته: »چند وقت پیـــش تصمیم گرفتم 
ســـفری  همکاســـی هام  از  تـــا  دو  همـــراه 
به فرانســـه و هلند داشـــته باشـــیم. هر ســـه 
دانشجوی دانشگاه تهران. تصمیم گرفتیم 
خودمان برنامه ریزی کنیم و با آژانس نرویم. 
اسفندماه با هزار زحمت تلفنی وقت گرفتیم 
و اواخر فروردین به سفارت رفتیم. مدارکمان 
کامل بـــود. نفری 15 میلیـــون هم به خاطر 
ســـربازی وثیقه گذاشـــتیم ولی درخواست 
ویزایمان بـــه خاطرغیرقابل اعتمـــاد بودن 
هدف سفر رد شـــد. از همه بدترهم برخورد 
کارمنـــد ایرانـــی ســـفارت بـــود. روز تحویـــل 
گذرنامه یک فرم به زبان فرانسوی گذاشت 
روبـــه رویمان و خواســـت امضا کنیم. فرمی 
که دلیل ردی تویش آمده بود. از او خواستیم 
برایمـــان ترجمه کنـــد که با لحنی بشـــدت 
بـــد گفت خودتان ترجمه کنیـــد و اگر فرم را 
هـــم امضا نمی کردیـــم گذرنامه مان را پس 
نمـــی داد. روز مصاحبـــه اولیـــن ســـؤالی که 
پرسیدند این بود که 60 یورو هزینه بررسی را 
دارید یا نه؟ یعنی فقط همان هزینه برایشان 
مهم است، متأســـفانه. خودشان می گویند 
ســـفارت هیچ واســـطه و نماینـــده ای ندارد 
ولی با آنهایی که شخصاً اقدام می کنند این 
طوری برخورد می کنند و اصاً درخواست ها 

را بررسی نمی کنند.«

مهزاد الیاســـی، فعال مدنی هم یکی از 
بانیان پویش حق ســـفر اســـت. او می گوید: 
در  خواهـــرم  بـــودن  بســـتری  »به دلیـــل 
بیمارستانی در لندن احتیاج به ویزای سریع 
انگلیس داشتم. با وجود اعام قبلی سفارت 
انگلیس در راه انـــدازی مجدد بخش ویزای 
تهران، متأسفانه امکان گرفتن وقت قانونی 
از طریق وب ســـایت سفارت انگلیس وجود 
نداشت، تقویم نوبت دهی سایت باز نمی شد 
و من مجبور شـــدم از طریق یک دالل وقت 
ویزا، نوبت بررســـی مدارک بگیرم و مدارک 
خودم را در تهـــران ارائه بدهم. برای گرفتن 
این وقت 350 دالر پرداخـــت کردم. این در 
حالی اســـت که در سایت نوشـــته اند گرفتن 
وقت بررســـی ویزای انگلیس بـــدون هزینه 
اســـت. این اتفاق در فروردیـــن 1396 افتاد و 
من بابت رسیدگی نکردن سفارت انگلیس 
بـــه موضوع وقت ویـــزا و وجـــود غیرقانونی 
واسطه گری و داللی در کشور خودم اعتراض 

دارم.«
 مهزاد که این روزها همچنان پیگیر این 
موضوع اســـت می گوید: »همـــان موقع که 
اعتراض کردیم وزارت خارجه در بیاینه ای به 
اعتراض ما پاسخ داد ماخیلی امیدوار شدیم 
اما ایـــن روزها گویـــی هیچ اهمیتـــی به این 
مسأله نمی دهند. ما برنامه مان این بود که 
همه اعتراض ها را جمع کنیم و ارائه بدهیم. 
به نظر ما ایـــن رویه برخورد ســـفارتخانه ها 
بـــا مـــا حقارت آمیز اســـت و نیازمنـــد چانه 
زنی سیاســـی از ســـوی دولت مان اســـت. ما 
به عنـــوان شـــهروندان این کشـــور اعتراض 
خودمـــان را به این روند نشـــان داده ایم و در 
بیانیـــه وزارت خارجـــه هم آمده بـــود مردم 
شکایت هایشان را گزارش دهند تا این روند 
 پی گیری شـــود و بـــازار داللی ها و بازار ســـیاه 

جمع شود.«
 اگـــر به پویش حق ســـفر داریم مراجعه 
کنید یا همین دور و برخودتان با کســـانی که 
این روزها قصد ســـفر به کشورهای مختلف 
داشته اند، صحبت کنید، حرف های جالبی 
می شـــنوید. آنها نه برای تفریـــح یا ماندن و 
برنگشتن که برای شرکت در کنفرانس های 
علمی یا معالجه بیماری، قصد مســـافرت 
داشته اند. جالب آنکه در مواردی آژانس های 
هواپیمایی خارجی هم در این روند مشارکت 
می کنند و درصورتی که ویزا هم داشته باشید، 

مانع سفر شما می شوند.
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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ضرامتهزوریفرصق1

دامادارجمتکوم2

گنردانادوناما3

لاوفراعپابعر4

وزیرگتارجحهب5

لدیزباسابرکا6

هرایمتخلگمامز7

بیانرلاحتفم8

رینمییایورراف9

وچاکسادسافسا10

زرسرادماسهمس11

میمولوگوتتست12

روجنرشیاسیارو13

گنادهمربامنخن14

یدباعراگنهنتکی15
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کیرحتینیبهرجنح1

اونانکشرسزاوج2

ررودبراهمیمرت3

اودسرونمرهون4

یودراهیسورزا5

یتمسوموجتسجم6

برطبوکرادودنه7

یغازانشدماج8

حارجیتوکاکلاد9

قلیسابیمتاری10

شچراوهراریما11

نازنرداراسات12

اریمسنیرتیمسر13

سوردورایزکارم14

یقاحساوبانارای15

 شایدهمه این تجربیات منفی وخاطرات 
ناخوشایند باعث شده که جمعی از فعاالن 
مدنی ایران تصمیم بگیرند پویشی را با عنوان 
پویش حق ســـفر، تشکیل دهند و در کنار آن 
سایت ویزا استوری )داستان های ویزا( را هم 
راه اندازی کنند تا همه بتوانند تجربه های خود 

را در این سایت نوشته و منتشر کنند و از این 
طریق هم سفارت کشورهای مختلف بتوانند 
این تجربیات را بخوانند و هم وزارت خارجه 
ایران در جریان چنین رفتارها باشد و بتواند در 

قبالشان موضع گیری کند.
 در بخـــش معرفـــی این ســـایت آمده: 

هدیه 33 ساله یکی از کسانی است که به تازگی برای 
شرکت در یک کنفرانس علمی از سوی یک کشور اروپایی 

کم جمعیت جواب نه شنیده. او می گوید: این کشور در 
ایران سفارتخانه هم ندارد بلکه یک دفتر کنسولگری دارد. 
همه مدارکم را ارائه دادم و کسی که مدارک را دریافت کرد 

سوالهای الزم را پرسید و من هم همه را جواب دادم. اما بعد 
از چند هفته رد تقاضایم آمد. دالیل شان برای این رد تقاضا 

آنقدرغیرمنطقی و خنده دارد بود که  نمی دانستم باید چه 
بگویم. واقعا دلیل این رفتارهای توهین آمیزسفارت خانه ها 

را نمی فهمم

شاید شما هم یکی از کسانی بوده اید که این 
روزها تصمیم سفر به یک کشـــور اروپایی یا 
جایی غیر از اروپا داشـــته اید اما برای گرفتن 
ویزا با درهای بســـته رو به رو شده اید. به قول 
کســـانی که این روزها برای گرفتن ویزا اقدام 
کرده انـــد، دریافـــت ویزا از ســـفارتخانه های  
کشـــورهای مختلـــف داســـتان دارد و گاهی 
برخـــورد مســـئوالن ســـفارت های مختلف 
باورنکردنی اســـت. از رفتارهای زشـــت و بد 
بگیرید تا داســـتان های مالی، دالل ها هم که 
دیگر بازار سوءاستفاده شـــان حســـابی سکه 
است. خیلی از کســـانی که این روزها از سوی 
ســـفارتخانه های مختلف رد تقاضا یا طبق 
واژه مرســـوم »ریجکت« می شـــوند و جواب 
نـــه می شـــنوند، هیچ دلیـــل منطقـــی را در 
پاسخ ســـفارتخانه های مختلف نمی یابند 
و اینکـــه چرا باید مرزهای خط کشـــی شـــده 
من درآوردی مانعی واقعی برای شان ایجاد 

کند؟ خیلی از کســـانی کـــه این روزهـــا برای 
دریافـــت ویزا جواب نه شـــنیده اند، دلشـــان 
می خواهد دلیل این رفتارها را بدانند. کسانی 
کـــه اغلب بـــرای شـــرکت در کنفرانس های 
علمی یا مسائل درمانی از حق سفر محروم 
شده اند. مگر همواره شعار غرب این نبوده که 
دانشگاه ها و حوزه بهداشت و درمان مشمول 

تحریم نمی شود؟
هدیه 33 ساله یکی از کسانی است که به 
تازگی برای شرکت در یک کنفرانس علمی 
از ســـوی یـــک کشـــور اروپایـــی کم جمعیت 
جواب نـــه شـــنیده. او می گوید: »این کشـــور 
در ایـــران ســـفارتخانه هم نـــدارد بلکه یک 
دفتـــر کنســـولگری دارد. همـــه مدارکـــم را 
ارائـــه دادم و کســـی کـــه مـــدارک را دریافت 
کـــرد ســـؤال های الزم را پرســـید و مـــن هم 
همه را جـــواب دادم. اما بعـــد از چند هفته 
رد تقاضایم آمد. دالیل شـــان بـــرای این رد 
تقاضا آنقدرغیرمنطقی و خنـــده دار  بود که 
نمی دانستم باید چه بگویم. وقتی به کارمند 
کنسولگری اعتراض کردم، با لحن نامناسبی 

جواب داد ایرانی ها باالترین آمار برنگشتن به 
کشور را دارند و کشورهای دیگرحق دارند با ما 

این طور برخورد کنند!
سؤال من از مسئوالن کشور خودم است؛ 
آیا واقعاً یک کشـــور 5 میلیونی حق دارد مرا 
از یک سفر 10 روزه به کشورش که حتماً هم 
بازگشت خواهد داشت محروم کند؟ من در 
اعتراض به این رد شدن بازهم اعتراض دادم 
و این بارهمه مدارکم را با پست بین المللی 
برای سفارتخانه اصلی آن کشور ارسال کردم 
اما بازهـــم جواب رد شـــنیدم. واقعـــاً دلیل 
این رفتارهـــای توهین آمیزســـفارت خانه ها 
را نمی فهمـــم. چـــرا آنهـــا بـــا ما ایـــن گونه 

رفتارمی کنند؟«
یـــک فرصـــت  بـــرای گرفتـــن  ســـعید 
مطالعاتی در آلمان درخواست ویزایش رد 
شـــده و ناصر برای شرکت در یک کنفرانس 
حقوقی در حوزه حقوق معلوالن. تقاضای 
زهـــرا و رضا زوجی که هرســـال بـــرای دیدن 
دخترشان به اتریش سفر می کنند هم امسال 

رد شده؛ بی دلیل و بی منطق.

»مرزها، خط کشـــی های مـــن درآوردی  اند، 
ورنه جهان از آِن همه  مردم بوده و هســـت. 
با این حال اینگونه  اســـت که باید برای گذر از 
این خط  کشی ها، »ویزا« بگیریم. ما جمعی 
از فعاالن مدنی ایران بـــاور داریم برای حل 
مسأله ، نخست باید آن را تعریف کرد و بعد 
با کســـانی که در آن نقش دارند به گفت وگو 
نشست. این ســـایت از این رو راه اندازی شده 
تا با ثبت تجربه های درخواست ویزا در قدم 
نخســـت و پیگیری آنها در قـــدم بعدی، به 

بهبود وضعیت موجود کمک کند.«
 تورج صابری وند، فعـــال مدنی و مؤلف 
کتاب »شکل های بی معنی« یکی از افرادی 
اســـت که ایـــده راه انـــدازی این پویـــش و به 
دنبالـــش ایـــن وب ســـایت را ارائـــه داد. او در 
گفت و گو با ما از تجربه ای می گوید که موجب 
شـــد تا بـــرای راه انـــدازی پویش تـــاش کند: 
»می خواستم برای گرفتن جایزه ام به ایتالیا 
بروم. دقیقاً شـــهریور ماه ســـال گذشـــته بود 
که فهمیدم برای گرفتن وقت ســـفارت باید 
دو میلیون تومان بـــه دالل ها بپردازم خیلی 

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 - قابله- بین ساعد و بازو- خط خوش

2-  زندگی مسالمت آمیز در کنار هم- درجه گرما و سرما- خیط شده
3-  دختر- آوردن- دستگاه پمپاژ

4-  شهر دوچرخه ها- اثری از میرخواند
5-  چهارمین استان پر جمعیت ایران- عدد محاسبه محیط و مساحت دایره- به سیگار 

زنند- ذخیره و پس انداز
6-  فرخندگی- سیلی- پیشکش ها

7-  بهترین نوع اختیار- شهر توریستی جنوب استان اصفهان- خویشاوندی
8-  سرراســـت- ایـــن مکان دیدنـــی الیگودرز یکـــی از مخازن ژنتیکی گل الله در کشـــور 

محسوب می شود- ضربه سر
9-  اصطاحی در عکاسی- در مرتبه دوم قرار دارد- کسب و کار

10-  عامت، ایما- ارجمندی- طور دیگر نشان دادن
11-  عاقل- مفت- طا- مهم ترین شعبه نژاد سفید

12-  قواعد زبان شناسی- پست
13-  چوبدستی پاسبان- نقاش هلندی- بیکاره

14-  واژه آگاهی- گوسفند جنگی- دریانورد بریتانیایی
15-  داور بین المللی کشورمان که 
قضاوت های او تا این مرحله جام 
جهانـــی 2018 عالی بوده اســـت- 

کشوری در خاورمیانه- دندانساز

 عمودي:
پورســـرخ  پوریـــا  همبـــازی    -1
وابوالفضـــل پورعـــرب در فیلم 
به وقـــت خمـــاری )روی پـــرده 

سینما(- شانه نساجی
2-  آمیختگی- ساعی- گلشن، 

بوستان
ــر  ــ همس ــــح-  صحی ــیدن-  ــ چش   -3

کمبوجیه یکم و مادر کوروش بزرگ
4-  کام پرسش- مرکز برنامه ریزی 

و فرماندهی در ارتش- مستقیم
5-  پوشیدگی- مفقود و ناپیدا- 

از جنس پارچه مشبک
6-  کشوری محصور در خشکی 
شـــمای  آفریقـــا-  شـــاخ  در 

خودمانی- بیماری پوستی
7-  درس حساب- فیلمی از محسن 

قرایی- ویتامین گوجه فرنگی
تفـــاوت  ســـرباال-  جـــواب    -8

داشتن- باغ وحش بیگانه
9-  سعی و تکاپو- کمیت کوچک 

نزدیک به صفر- یاقوت زرد
10-  جمله نیش دار و طعنه آمیز 
کوتـــاه- حرف نشـــانه مفعول- 

شهر صیفی جات
11-  ناب- دارای آهنگ یکسان- 

یک دوم هر چیز
12-  یکی، واحد- حنا- جنگ

13-  تیره ای از جانداران- سنگی 
گرانبها- فرد

14-  اوالد بـــادام اســـت... مغـــز 
بادام- نوار و تار- ساز آرشه ای

15-  واحد مساحت- پاسخ بجا 
و موجه

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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داستان غم انگیز  ویزا 
آیا اروپا یواشــکی ایران را تحریم علمی و درمانی کرده است؟ 

   افقي:
1 - نوعی بافت زنده گیاهی- پرنده سندباد- بهتان زدن

2-  پرده داخلی مغز- همسر زن- کریم
3-  سرما- عدد ترتیبی برابر هزار هزار- امتحان

4-  جنبیدن- پادشاه ساسانی
5-  روش های نیکو- یازده- پیش شماره مخابراتی- هوای غصه دار

6-  دست دراز کردن- منقار- روا داشتن
7-  میان دهان و معده- جامه زمستان- فوری

8-  فرار حیوان- از مبارزان اصلی میهنی در جنگ استقال ایتالیا بر ضد اتریشی ها- 
ثلث عدد 9

9-  پشتوانه رسمی پول- یک نوع بازی مهیج و فکری- فرمان تیراندازی
10-  شتر مرغ امریکایی- چوب خوشبو- رمان فهیمه رحیمی

11-  شب طوالنی- ساز هفت بند- مخفف اگر- راه و جاده
12-  سرزمین لبنیات- کمیت

13-  ضارب- قرآن را با قرائت درست تاوت کردن- شمیم
14-  وسیله نواختن موسیقی- بستن- مسکن

15-  بارز- از نشانه های بیماری- 
پارچه صاف و براق

 عمودي:
1-  اثـــری از خوان رامون خیمه نز 

اسپانیایی- دشنام دادن
انـــدوه-  وحشـــت-  2- مثلـــث 

رهتوشه
3-  انـــدک- در اصطـــاح فقـــه 

مقابل جایز است- کشور آسیایی
4-  از اعـــداد ترتیبی- بی غیرت- 

طلبکار و وام دهنده
5-  مگر- بنیانگذار حکومت ماد- 

سبز مایل به خاکستری
6- از دل انگیزترین مناطق تهران 
در دامنه جنوبـــی توچال- حرف 

نشانه مفعول- بوی خوش
7-  یکـــی از 12 حـــواری مســـیح- 
دولتمـــرد اواخـــر دوره قاجاریه- 

کاهن
8-  ســـایه- از بین رفته و منهدم 

شده- تذکره
9-  غذای پشـــت پـــا- قاطعانه و 
بـــی چون و چـــرا- زیـــاده روی در 

مصرف
10-  خبره- تپه- کشوری بر کرانه 

دریای سرخ
11-  آفریدگار- سرنگهدار- جد

12-  دریـــای نـــاآرام- کـــودک بی 
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جست و جو کردم و فهمیدم واقعاً راه دیگری 
وجود ندارد. به جای پرداخت آن دو میلیون و 
گرفتن وقت سفارت یک یادداشت سرگشاده 
خطاب به ســـفیر ایتالیا نوشتم و به این روند 
اعتراض کردم. در جوابش جایزه ام را با پست 
برایم فرســـتادند. من هم جایزه را با پســـت 
برای رایزن فرهنگی ســـفارت ایتالیا در ایران 
پروفسور تریتی پس فرستادم و البته خبرش 
را هم منتشـــر کـــردم و درکنـــارش یک نامه 
اعتراضی آناین هم خطاب به آقای ظریف 
منتشر کردم که همان موقع این نامه را 4 یا 5 
هزار نفر امضا کردند و در واکنش به آن وزارت 
خارجـــه بیانیـــه داد و گفت کـــه پیگیر ماجرا 
می شـــود.« او می گوید: »همـــه این تجربه ها 
پیش زمینه ای شد برای راه اندازی سایت ویزا 
استوری. البته شنیده ام با تأسیس شرکت های 
خصوصی خیلی از برخوردهای نامناســـب 
بهتر شده و این شرکت ها خودشان برای وقت 
گرفتن از سفارتخانه ها اقدام می کنند و دیگر 

مردم مجبور نیستند به دالل ها پول بدهند.«
نیما درهمین وب ســـایت از تجربه اش 
نوشـــته: »چند وقت پیـــش تصمیم گرفتم 
ســـفری  همکاســـی هام  از  تـــا  دو  همـــراه 
به فرانســـه و هلند داشـــته باشـــیم. هر ســـه 
دانشجوی دانشگاه تهران. تصمیم گرفتیم 
خودمان برنامه ریزی کنیم و با آژانس نرویم. 
اسفندماه با هزار زحمت تلفنی وقت گرفتیم 
و اواخر فروردین به سفارت رفتیم. مدارکمان 
کامل بـــود. نفری 15 میلیـــون هم به خاطر 
ســـربازی وثیقه گذاشـــتیم ولی درخواست 
ویزایمان بـــه خاطرغیرقابل اعتمـــاد بودن 
هدف سفر رد شـــد. از همه بدترهم برخورد 
کارمنـــد ایرانـــی ســـفارت بـــود. روز تحویـــل 
گذرنامه یک فرم به زبان فرانسوی گذاشت 
روبـــه رویمان و خواســـت امضا کنیم. فرمی 
که دلیل ردی تویش آمده بود. از او خواستیم 
برایمـــان ترجمه کنـــد که با لحنی بشـــدت 
بـــد گفت خودتان ترجمه کنیـــد و اگر فرم را 
هـــم امضا نمی کردیـــم گذرنامه مان را پس 
نمـــی داد. روز مصاحبـــه اولیـــن ســـؤالی که 
پرسیدند این بود که 60 یورو هزینه بررسی را 
دارید یا نه؟ یعنی فقط همان هزینه برایشان 
مهم است، متأســـفانه. خودشان می گویند 
ســـفارت هیچ واســـطه و نماینـــده ای ندارد 
ولی با آنهایی که شخصاً اقدام می کنند این 
طوری برخورد می کنند و اصاً درخواست ها 

را بررسی نمی کنند.«

مهزاد الیاســـی، فعال مدنی هم یکی از 
بانیان پویش حق ســـفر اســـت. او می گوید: 
در  خواهـــرم  بـــودن  بســـتری  »به دلیـــل 
بیمارستانی در لندن احتیاج به ویزای سریع 
انگلیس داشتم. با وجود اعام قبلی سفارت 
انگلیس در راه انـــدازی مجدد بخش ویزای 
تهران، متأسفانه امکان گرفتن وقت قانونی 
از طریق وب ســـایت سفارت انگلیس وجود 
نداشت، تقویم نوبت دهی سایت باز نمی شد 
و من مجبور شـــدم از طریق یک دالل وقت 
ویزا، نوبت بررســـی مدارک بگیرم و مدارک 
خودم را در تهـــران ارائه بدهم. برای گرفتن 
این وقت 350 دالر پرداخـــت کردم. این در 
حالی اســـت که در سایت نوشـــته اند گرفتن 
وقت بررســـی ویزای انگلیس بـــدون هزینه 
اســـت. این اتفاق در فروردیـــن 1396 افتاد و 
من بابت رسیدگی نکردن سفارت انگلیس 
بـــه موضوع وقت ویـــزا و وجـــود غیرقانونی 
واسطه گری و داللی در کشور خودم اعتراض 

دارم.«
 مهزاد که این روزها همچنان پیگیر این 
موضوع اســـت می گوید: »همـــان موقع که 
اعتراض کردیم وزارت خارجه در بیاینه ای به 
اعتراض ما پاسخ داد ماخیلی امیدوار شدیم 
اما ایـــن روزها گویـــی هیچ اهمیتـــی به این 
مسأله نمی دهند. ما برنامه مان این بود که 
همه اعتراض ها را جمع کنیم و ارائه بدهیم. 
به نظر ما ایـــن رویه برخورد ســـفارتخانه ها 
بـــا مـــا حقارت آمیز اســـت و نیازمنـــد چانه 
زنی سیاســـی از ســـوی دولت مان اســـت. ما 
به عنـــوان شـــهروندان این کشـــور اعتراض 
خودمـــان را به این روند نشـــان داده ایم و در 
بیانیـــه وزارت خارجـــه هم آمده بـــود مردم 
شکایت هایشان را گزارش دهند تا این روند 
 پی گیری شـــود و بـــازار داللی ها و بازار ســـیاه 

جمع شود.«
 اگـــر به پویش حق ســـفر داریم مراجعه 
کنید یا همین دور و برخودتان با کســـانی که 
این روزها قصد ســـفر به کشورهای مختلف 
داشته اند، صحبت کنید، حرف های جالبی 
می شـــنوید. آنها نه برای تفریـــح یا ماندن و 
برنگشتن که برای شرکت در کنفرانس های 
علمی یا معالجه بیماری، قصد مســـافرت 
داشته اند. جالب آنکه در مواردی آژانس های 
هواپیمایی خارجی هم در این روند مشارکت 
می کنند و درصورتی که ویزا هم داشته باشید، 

مانع سفر شما می شوند.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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 شایدهمه این تجربیات منفی وخاطرات 
ناخوشایند باعث شده که جمعی از فعاالن 
مدنی ایران تصمیم بگیرند پویشی را با عنوان 
پویش حق ســـفر، تشکیل دهند و در کنار آن 
سایت ویزا استوری )داستان های ویزا( را هم 
راه اندازی کنند تا همه بتوانند تجربه های خود 

را در این سایت نوشته و منتشر کنند و از این 
طریق هم سفارت کشورهای مختلف بتوانند 
این تجربیات را بخوانند و هم وزارت خارجه 
ایران در جریان چنین رفتارها باشد و بتواند در 

قبالشان موضع گیری کند.
 در بخـــش معرفـــی این ســـایت آمده: 

هدیه 33 ساله یکی از کسانی است که به تازگی برای 
شرکت در یک کنفرانس علمی از سوی یک کشور اروپایی 

کم جمعیت جواب نه شنیده. او می گوید: این کشور در 
ایران سفارتخانه هم ندارد بلکه یک دفتر کنسولگری دارد. 
همه مدارکم را ارائه دادم و کسی که مدارک را دریافت کرد 

سوالهای الزم را پرسید و من هم همه را جواب دادم. اما بعد 
از چند هفته رد تقاضایم آمد. دالیل شان برای این رد تقاضا 

آنقدرغیرمنطقی و خنده دارد بود که  نمی دانستم باید چه 
بگویم. واقعا دلیل این رفتارهای توهین آمیزسفارت خانه ها 

را نمی فهمم

علل تورم، گراني و ناكاميهاي اقتصادي 
گروه بررسي مسائل ايران در پرتو انقالب شاه و 
ملت در پي اجالس هاي اخير خود گزارشي پيرامون 
علل ناكامي هاي اقتصادي، تورم، رواج فســـاد، وضع 
اقتصادي حال و آينده كشـــور تهيه كرده كه عيناً در 

زير مي خوانيد: 
گروه كه اينك جناح ســـوم حزب رستاخيز نيز 
محسوب مي شود، در پايان اين گزارش را محل هائي 
براي مبارزه سريع با تورم و ركود اقتصادي ارائه داده و 
خواستار تشكيل فوري يك كميته مركب از نمايندگان 
دولت، حزب و خود گروه براي بررســـي و تصويب 

آن راه حل ها شده است. 
1ـ اجراي يك برنامه منطقي و بي رحم صرفه جوئي 

در هزينه هاي عمومي 
2ـ تجديد نظر در سياست اعتباري، به منظور كاهش 
از حجم اعتبارات مصرفي به ســـود اعتبارات توليدي 
و انطباق سياست پولي و اعتباري با نوسانان فعاليت 

اقتصادي 
3ـ تجديدنظر فوري در سياست مالياتي از طريق 
اجتناب از افزايش ماليات هاي غيرمستقيم و نرخ خدمات 

و كاالهاي دولتي و حتي كاهش بعضي از  آن ها. 
4ـ انحالل فوري اطاق اصناف. كه يك تاسيس 
اجتماعي ملهم از قوانين بعضي از كشورهاي خارجي 

در قرون شانزدهم و هفده ميالدي است
5ـ لغـــو بعضي مقررات انحصاري در واردات و 
تامين مكانيســـمهاي آزاد اقتصادي در بازار (از قبيل 

سيمان). 
6ـ تعديل حمايت گمركي از بعضي از توليدات 
داخلي، بدون آنكه به سياســـت صنعتي كشور لطمه 

وارد آورد. 
در يك خيابان اهواز چاه نفت فوران كرد 

اهوازـ  خبرنگار اطالعات: دامنه اكتشـــافات 
نفت به مناطق مسكوني اهواز كشيده شد و نخستين 
چاه نفت در يك ناحيه پرجمعيت اهواز به نفت 
رسيد! نخستين چاه كه در ناحيه مسكوني به نفت 
رسيد به شماره 122 حفاري شده و در زمين هاي 
شهرك كورش و قسمت شمالي منطقه مسكوني 
«كوي ملي راه» اهواز قرار دارد. انجمن شهر اهواز 
 نيز به دنبال نامه شركت ملي نفت ايران با واگذاري 
36 هكتار از اراضي فاز سوم و كوي كورش كه در 
اطراف چاه واقع است موافقت كرد. شركت ملي 
نفت ايران قبًال نيز 36 هكتار از اراضي اطراف چاه 

را به تملك خود درآورده بود. 
آزادي انتخابات و استقالل قوه قضائيه 

راديو لندن از دومين جلسه علني «حقوق دانان» 
كه در يك هتل در تهران تشـــكيل شـــد خبر 
مي دهد و اضافه مي كند در اين جلســـه پيش از 
يكصد حقوقدان شركت داشتند و آنها يك «گروه 
سياســـي اعمال فشار براي خواسته هايشان هستند 
و در نامه سرگشاده اي بحضور شاهنشاه خواستار 
استقالل قوه قضائي مي باشند و از حكومت شكايت 
نموده اند.» اساســـنامه اتحاديه حقوقدانان تشكيل 
مي شود از يك سند سياسي پنج صفحه اي كه در 
يـــك جا تصريح مي كند اقتدار قوه مجريه بايد در 
چهارچوبي كه قانون اساســـي ايران تكليف كرده 

است، مقيد و محدود شود. 
با وجوديكه موج تظاهرات خياباني مخالف 
دولت بطور قابل مالحظه اي كمتر شـــده بسياري 
از شـــكايات و نارضائي هاي اخير كه باعث بروز 
اغتشاش شده بود، هنوز باقيستـ  حقوق دانان بار 
ديگر بسراغ مسائل اصلي رفتند و رفع اين نواقص را 
خواستار شده اند. عبداللهي الهيجي يكي از رهبران 
اتحاديه در جلسه عمومي خواستار استقالل عمل 

قضات، و بازگشت به انتخابات آزاد گشت. 
آغاز صدور احكام يك پايه ترفيع كارمندان 

صـــدور احكام يك پايه ترفيع اســـتحقاقي 
كارمندان دولت در وزارتخانه ها و موسسات دولتي 
شروع شد. كارمنداني كه بتازگي ارتقاء گروه يافته اند 
و مـــدت خدمت آنها در گروه جديد هنوز به دو 
ســـال نرسيده است، نيز مشمول گرفتن يك پايه 
ترفيع استحقاقي خواهند شد. حداقل افزايش حقوق 
حاصل از گرفتن يك پايه ترفيع در گروه يك 480 

ريال و در گروه دوازده 2800 ريال است. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 19 تيرماه 1357
 (برابر با 4 شعبان 1398، 10 ژوئيه 1978) نقل شده است. 
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www.iranianshistoryonthisday.com

امروز در تاريخ چهل سال پيش...
كناره گيرى شاه ايران

دهم ژوييه سال 302 ميالدي «نرسي» شاه وقت 
ايران از دودمان ساســـاني پس از اين كه شنيد يك 
واحد از ارتش ايران مورد شـــبيخون رومي ها قرار 
گرفته و متحمل تلفات شده است از فرط اندوه بيمار 
شد و همان روز، پس از 10 سال پادشاهي به سود 
پسرش هرمز كناره گيري كرد، اما هرمز تا روزي كه 

پدر زنده بود عنوان «شاه» بر خود نگذاشت.
مشاجره شاه و اميني بر سر بودجه ارتش

طبق گزارش هايي كه بعدها به صورت پراكنده 
انتشار يافت، در جلسه 19 تيرماه سال 1341  شوراي 
وزيران كه با حضور شاه تشكيل شده بود، دكتر علي 
اميني نخست وزير وقت و شاه بر سر بودجه ارتش 
در برابـــر هم قـــرار گرفتند و داليل يكديگر را در 
اين زمينه با صراحت رد كردند كه از آن در محافل 

پايتخت به عنوان «مشاجره لفظي» ياد شد.
 اين، در حالي بود كه فشـــار مخالفان داخلي 
بر دكتر اميني شـــدت يافته بود و اميني از دريافت 
وام از اروپاييـــان و كمـــك اقتصادي از آمريكا هم 
مأيوس شده بود. معّما در اينجاست كه چرا غرب 
بـــه ويژه آمريكا كه كمك كرده بود اميني روي كار 
آيد و دســـت به اصالحات بزند كه انجام آنها مانع 
گسترش افكار سوسياليستي در ايران شود، به وعده 
كمـــك مالي به او وفا نكرده بودند؟ به عالوه، چرا 
اميني با تقويت بنيه ارتش كه مورد نظر آمريكا بود 

مخالفت مي كرد؟
 ماهواره اى شدن امواج مخابراتى 

دهم جوالي 1962 « تلســـتارـ  1» نخســـتين 
ماهواره مخابراتي به فضا پرتاب شـــد. با قرارگرفتن 
اين ماهواره در مدار زمين، از طريق آن (رِلِه) امواج 
هر فرســـتنده تلويزيوني كه تا آن زمان منحصر به 
پوشـــش منطقه محدودي از ســـطح كره زمين بود 
همانند راديوهاي موج كوتاه به سراسر جهان رسيدند 
و برنامه هاي تلويزيوني نيز جهاني شدند. با جهانى 
شدن برنامه هاى تلويزيونى، از اين زمان از تلويزيون 
بيش از گذشته به صورت يك ابزار پيشبرد سياست 

و جنگ سرد استفاده شده است.

قاب امروز

شيرازـ    عكاسى گردشگران از آثار تاريخى با اعضاى خانواده خود درمسجد وكيل/ عكس از: مونا هوبه فكر
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سفيد  آذري

ننر
وسيه تهيه چاي

نقدها را بود آيا كه عيارى گيرند
تا همه صومعه داران پى كارى گيرند

مصلحت ديد من آن است كه ياران همه كار
بگذارند و خم طره يارى گيرند

خوش گرفتند حريفان سر زلف ساقى
گر فلكشان بگذارد كه قرارى گيرند

قوت بازوى پرهيز به خوبان مفروش سرايه
كه در اين خيل حصارى به سوارى گيرند

يا رب اين بچه تركان چه دليرند به خون
كه به تير مژه هر لحظه شكارى گيرند

رقص بر شعر تر و ناله نى خوش باشد
خاصه رقصى كه در آن دست نگارى گيرند

حافظ ابناى زمان را غم مسكينان نيست
زين ميان گر بتوان به كه كنارى گيرند
حافظ

جدول سودوکو

علل تورم، گراني و ناكاميهاي اقتصادي 
گروه بررسي مسائل ايران در پرتو انقالب شاه و 
ملت در پي اجالس هاي اخير خود گزارشي پيرامون 
علل ناكامي هاي اقتصادي، تورم، رواج فســـاد، وضع 
اقتصادي حال و آينده كشـــور تهيه كرده كه عيناً در 

زير مي خوانيد: 
گروه كه اينك جناح ســـوم حزب رستاخيز نيز 
محسوب مي شود، در پايان اين گزارش را محل هائي 
براي مبارزه سريع با تورم و ركود اقتصادي ارائه داده و 
خواستار تشكيل فوري يك كميته مركب از نمايندگان 
دولت، حزب و خود گروه براي بررســـي و تصويب 

آن راه حل ها شده است. 
1ـ اجراي يك برنامه منطقي و بي رحم صرفه جوئي 

در هزينه هاي عمومي 
2ـ تجديد نظر در سياست اعتباري، به منظور كاهش 
از حجم اعتبارات مصرفي به ســـود اعتبارات توليدي 
و انطباق سياست پولي و اعتباري با نوسانان فعاليت 

اقتصادي 
3ـ تجديدنظر فوري در سياست مالياتي از طريق 
اجتناب از افزايش ماليات هاي غيرمستقيم و نرخ خدمات 

و كاالهاي دولتي و حتي كاهش بعضي از  آن ها. 
4ـ انحالل فوري اطاق اصناف. كه يك تاسيس 
اجتماعي ملهم از قوانين بعضي از كشورهاي خارجي 

در قرون شانزدهم و هفده ميالدي است
5ـ لغـــو بعضي مقررات انحصاري در واردات و 
تامين مكانيســـمهاي آزاد اقتصادي در بازار (از قبيل 

سيمان). 
6ـ تعديل حمايت گمركي از بعضي از توليدات 
داخلي، بدون آنكه به سياســـت صنعتي كشور لطمه 

وارد آورد. 
در يك خيابان اهواز چاه نفت فوران كرد 

اهوازـ  خبرنگار اطالعات: دامنه اكتشـــافات 
نفت به مناطق مسكوني اهواز كشيده شد و نخستين 
چاه نفت در يك ناحيه پرجمعيت اهواز به نفت 
رسيد! نخستين چاه كه در ناحيه مسكوني به نفت 
رسيد به شماره 122 حفاري شده و در زمين هاي 
شهرك كورش و قسمت شمالي منطقه مسكوني 
«كوي ملي راه» اهواز قرار دارد. انجمن شهر اهواز 
 نيز به دنبال نامه شركت ملي نفت ايران با واگذاري 
36 هكتار از اراضي فاز سوم و كوي كورش كه در 
اطراف چاه واقع است موافقت كرد. شركت ملي 
نفت ايران قبًال نيز 36 هكتار از اراضي اطراف چاه 

را به تملك خود درآورده بود. 
آزادي انتخابات و استقالل قوه قضائيه 

راديو لندن از دومين جلسه علني «حقوق دانان» 
كه در يك هتل در تهران تشـــكيل شـــد خبر 
مي دهد و اضافه مي كند در اين جلســـه پيش از 
يكصد حقوقدان شركت داشتند و آنها يك «گروه 
سياســـي اعمال فشار براي خواسته هايشان هستند 
و در نامه سرگشاده اي بحضور شاهنشاه خواستار 
استقالل قوه قضائي مي باشند و از حكومت شكايت 
نموده اند.» اساســـنامه اتحاديه حقوقدانان تشكيل 
مي شود از يك سند سياسي پنج صفحه اي كه در 
يـــك جا تصريح مي كند اقتدار قوه مجريه بايد در 
چهارچوبي كه قانون اساســـي ايران تكليف كرده 

است، مقيد و محدود شود. 
با وجوديكه موج تظاهرات خياباني مخالف 
دولت بطور قابل مالحظه اي كمتر شـــده بسياري 
از شـــكايات و نارضائي هاي اخير كه باعث بروز 
اغتشاش شده بود، هنوز باقيستـ  حقوق دانان بار 
ديگر بسراغ مسائل اصلي رفتند و رفع اين نواقص را 
خواستار شده اند. عبداللهي الهيجي يكي از رهبران 
اتحاديه در جلسه عمومي خواستار استقالل عمل 

قضات، و بازگشت به انتخابات آزاد گشت. 
آغاز صدور احكام يك پايه ترفيع كارمندان 

صـــدور احكام يك پايه ترفيع اســـتحقاقي 
كارمندان دولت در وزارتخانه ها و موسسات دولتي 
شروع شد. كارمنداني كه بتازگي ارتقاء گروه يافته اند 
و مـــدت خدمت آنها در گروه جديد هنوز به دو 
ســـال نرسيده است، نيز مشمول گرفتن يك پايه 
ترفيع استحقاقي خواهند شد. حداقل افزايش حقوق 
حاصل از گرفتن يك پايه ترفيع در گروه يك 480 

ريال و در گروه دوازده 2800 ريال است. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 19 تيرماه 1357
 (برابر با 4 شعبان 1398، 10 ژوئيه 1978) نقل شده است. 
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
كناره گيرى شاه ايران

دهم ژوييه سال 302 ميالدي «نرسي» شاه وقت 
ايران از دودمان ساســـاني پس از اين كه شنيد يك 
واحد از ارتش ايران مورد شـــبيخون رومي ها قرار 
گرفته و متحمل تلفات شده است از فرط اندوه بيمار 
شد و همان روز، پس از 10 سال پادشاهي به سود 
پسرش هرمز كناره گيري كرد، اما هرمز تا روزي كه 

پدر زنده بود عنوان «شاه» بر خود نگذاشت.
مشاجره شاه و اميني بر سر بودجه ارتش

طبق گزارش هايي كه بعدها به صورت پراكنده 
انتشار يافت، در جلسه 19 تيرماه سال 1341  شوراي 
وزيران كه با حضور شاه تشكيل شده بود، دكتر علي 
اميني نخست وزير وقت و شاه بر سر بودجه ارتش 
در برابـــر هم قـــرار گرفتند و داليل يكديگر را در 
اين زمينه با صراحت رد كردند كه از آن در محافل 

پايتخت به عنوان «مشاجره لفظي» ياد شد.
 اين، در حالي بود كه فشـــار مخالفان داخلي 
بر دكتر اميني شـــدت يافته بود و اميني از دريافت 
وام از اروپاييـــان و كمـــك اقتصادي از آمريكا هم 
مأيوس شده بود. معّما در اينجاست كه چرا غرب 
بـــه ويژه آمريكا كه كمك كرده بود اميني روي كار 
آيد و دســـت به اصالحات بزند كه انجام آنها مانع 
گسترش افكار سوسياليستي در ايران شود، به وعده 
كمـــك مالي به او وفا نكرده بودند؟ به عالوه، چرا 
اميني با تقويت بنيه ارتش كه مورد نظر آمريكا بود 

مخالفت مي كرد؟
 ماهواره اى شدن امواج مخابراتى 

دهم جوالي 1962 « تلســـتارـ  1» نخســـتين 
ماهواره مخابراتي به فضا پرتاب شـــد. با قرارگرفتن 
اين ماهواره در مدار زمين، از طريق آن (رِلِه) امواج 
هر فرســـتنده تلويزيوني كه تا آن زمان منحصر به 
پوشـــش منطقه محدودي از ســـطح كره زمين بود 
همانند راديوهاي موج كوتاه به سراسر جهان رسيدند 
و برنامه هاي تلويزيوني نيز جهاني شدند. با جهانى 
شدن برنامه هاى تلويزيونى، از اين زمان از تلويزيون 
بيش از گذشته به صورت يك ابزار پيشبرد سياست 

و جنگ سرد استفاده شده است.

قاب امروز

شيرازـ    عكاسى گردشگران از آثار تاريخى با اعضاى خانواده خود درمسجد وكيل/ عكس از: مونا هوبه فكر
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هر نوع آش 
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ننر
وسيه تهيه چاي

نقدها را بود آيا كه عيارى گيرند
تا همه صومعه داران پى كارى گيرند

مصلحت ديد من آن است كه ياران همه كار
بگذارند و خم طره يارى گيرند

خوش گرفتند حريفان سر زلف ساقى
گر فلكشان بگذارد كه قرارى گيرند

قوت بازوى پرهيز به خوبان مفروش سرايه
كه در اين خيل حصارى به سوارى گيرند

يا رب اين بچه تركان چه دليرند به خون
كه به تير مژه هر لحظه شكارى گيرند

رقص بر شعر تر و ناله نى خوش باشد
خاصه رقصى كه در آن دست نگارى گيرند

حافظ ابناى زمان را غم مسكينان نيست
زين ميان گر بتوان به كه كنارى گيرند
حافظ

فروردین: به خاطر تغییراتی که تازگی در زندگی تان ایجاد شده، طی این چند 
هفته گذشــته انتظارات شما اززندگی بیشتر شده است. خیلی خوب است که 
دوبــاره برای خود اهداف مهم تری را ایجاد کنید. رویاهای کاذب و دورغین به 
شکست می انجامد، پس تا موقعی که فرصت دارید، واقعیت ها و حقایق مربوط 

به خود را دوباره بررسی کنید.

اردیبهشت: شما احساس یــک آتشفشان خاموش را دارید مخصوصا اگر فکر 
می کنید که بهتر اســت که احساسات عمیق تان را زیر خاکستر پنهان کنید. 
اما اگر می خواهید از عواقب یک انفجار در امان بمانید و از آن جلوگیری کنید 
راهی پیدا کنید که خود را بیان کنید به جای اینکه اشتباها این احساسات خود 

را انکار کنید. 

خرداد : اصال وقت مناســبی برای برنامه ریزی کردن نیســت، بنابراین شما 
می کوشید که تا جایی که می توانید خودجوش باشید. این تاکتیک باید خوب 
کار کند، مگر اینکه شما تصمیم به عقب نشینی کردن بگیرید. شما می توانید با 
تمرکز کردن بر اهدافتان و بی توجه بودن به حرف های دیگران از مجادله های 

بی ثمر دوری کنید.

تیر: شما فقط خیلی اصرار دارید که فعالیت های یکنواخت روزمره تان را تغییر 
بدهید، حتی اگر بدانید این کار بهترین کار مورد عالقه تان نیســت. البته هیچ 
کس دیگری نمی تواند برایتان تصمیم بگیرد، شما فقط باید نسبت به نصیحت ها 
و پیشنهادات گوش شنوا داشته باشید. البته فقط به کسانی که قصد کمک کردن 

بهتان را دارند اعتماد کنید.

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

در یک مکان ثابت بمانید و کارهای ثابتی بکنید.

شهریور : اهــداف غیر عادی کاری شما باعث ناامیدی تان می شوند. از سوی 
دیگر شما با استفاده از رویاهایی که برای تمام کردن کارهایتان بهتان انگیزه می 
دهند می توانید تصویر بســیار روشنی از آینده خود در ذهنتان مجسم کنید. 
نگران رســیدن به اهدافی که در ذهنتان تجسم کرده اید نباشید. فقط حرکت 

کردن در مسیری معمولی برایتان کافی خواهد بود.

مهر :  با وجود اینکه شــما تصمیم گرفته اید کارهای نیمه کاره زیادی را تمام 
کنید، اما اگر نتوانستید تمام انتظارات خود را برآورده کنید، آرامش خود را حفظ 
کنید. الزم است بعضی از فعالیتهای خود نه تنها فعالتیهای کاری، بلکه برخی از 
کارهای تکراری روزانه تان را کمتر کرده و وقت خالی داشته باشید. شما بعداً هم 

می توانید تعهدات خود را انجام دهید.

آبان : شما امروز برای انجام دادن وظایفتان چندین راه در پیش رو دارید و این 
راهها اختیارات زیادی را به شما می دهند، اما شرایط کار کردن برای شما سخت 
تر می شود. اگر یک راه وجود داشته باشد که به وضوح از بقیه مهم تر باشد، برای 
شما ساده تر است، اما تا موقعی شما واقعاً کارتان را شروع نکرده اید توضیح دادن 

اینکه چه مراحلی باید طی شود، کار سختی است. 

آذر : حفظ کردن و مخفی کردن احساست چیزی جدیدی نیست، اما شما شاید 
بتوانید با ارائه دلیل راز داری و مخفی کاری خود را منطقی نشــان بدهید.شما 
ترجیــح می دهید از آنها بخواهید که نقاط ضعف خود را بیان کنند. هم اکنون 
گوش کردن از حرف زدن آسان تر است، مگر اینکه با یک دوست قابل اطمینان 

باشید. اما در این مورد هم مواظب باشید.

دی : حتی اگر از نظر پیشــرفت در مســیر یکنواخت و ثابتی قرار گرفته اید، 
فراموش نکنید تا موقعی که کار نکنید هیچ مزدی دریافت نخواهید کرد. معموالً 
شما فرد خوش شانسی هستید و فرصت های زیادی پیش رویتان قرار می گیرد، 
ولی اکنون الزم اســت بیشــتر تالش کنید. انجام دادن وظایف کاری شانس 

موفقیت شما را افزایش می دهد.

بهمن : به ندرت برای شما پیش آمده که ندانید چه کاری باید انجام بدهید، اما 
شما اکنون ترغیب شده اید که بیشتر فعالیتهایتان را فهرست وار بر روی کاغذ 
بیاورید. انگیزه های خودتان را بررســی کنید و مطمئن باشید که شما خودتان 
را بیش از حد درگیر کار نخواهید کرد، برای اینکه بی برنامه بودن به نفع شــما 

نیست.

اسفند :   ایســتادگی و مقاومت در برابــر موانع بهترین ویژگی است که شما 
دارید و اکنون برایتان مفید واقع خواهد شد. این ویژگی شما باعث می شود یک 
مرتبه جواب مسئله را پیدا کنید  و به طور خستگی ناپذیری روی این مسئله کار 
خواهید کرد. اما باید از اهداف تان آگاه باشید. برای داشتن کمی تفریح کارهای 

مهم تان را رها نکنید .
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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 این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنیست 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 زیر نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3737

صرافی دنیا     «نرخ بهتر، سرعت بیشتر»      604-913-2324
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

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

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

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3687
  1- مریم مجیدي-بهشهر

2- مهدي صمدي- آذرشهر
3- حسام الدین علي جاني- مسجدسلیمان

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1- گنج دار افسانه ايـ  اصيل و نجيبـ  چيره 

دستي
2ـ  زادگاه رئيس عليـ  احتمال داشته 

3ـ  شهر مركبات كرمانـ  نشانهـ  ظلمـ  گور 
ـ نوعي شيريني

4ـ  بخشي از لباسـ  بر پشت شتر بجوييدش 
ـ تهمت زننده

5ـ  جمع نكتهـ  تضمين خدمات كاالـ  از توابع 
سيستان و بلوچستان

ــاز  ــانـ  نام ديگر س 6ـ  قورباغه درختيـ  احس
ضربـ  شهري مذهبي نزديك تهران

ــعرـ  دردـ   ــيليـ  فريبـ  مذمت به ش 7ـ  س
من و شما

8ـ  از سازهاي زهيـ  خداشناس
9ـ  كاسه كوچكـ  حكيم يوناني ملقب به معلم 

اولـ  از نيروهاي سه گانه نظامي
10ـ  گياه تلخكـ  نام پسر افراسياب

11ـ  دنبال رو سوزنـ  مادربزرگـ  بيماري تنگي 
نفسـ  حركت به شيوه كرمـ  ماه پنجم ميالدي

ــتيـ  آرزوـ   12ـ  زرداب، صفراـ  كارگر كش
شهري در آلمان

13ـ  ماه هشتمـ  وكيلـ  پيغام
ــيميايي  ــره اي ايرانيـ  عنصري ش 14ـ  جزي
ــكيل  ــه يك صدم هوا را تش ــكل ك و گازي ش

مي دهدـ  لرزنده
ــگ  ــادمانيـ  س ــس ش ــهـ  مجل 15ـ  كاروان

پاچه گيرـ  ننرـ  حرف فاصله
16ـ  از تنقالتـ  بخش كبابي گوشت

17ـ  از گل هاـ  رهين، مديونـ  بي خبر از پياده

 عمودی:
1ـ  عيد اضحيـ  شبانـ  رنگارنگ

2ـ  پول فلزيـ  راننده هواپيما
ــي ام الفباـ   3ـ  رفوزهـ  درخت انگورـ  چمدانـ  حرف س

يك ورق كاغذ
4ـ  فرمانرواييـ  شهري در ايتالياـ  نامناسب

5ـ  جديدـ  باريك بينـ  عالمت
6ـ  گوشت آذريـ  جذابـ  پنهانـ  سايه

7ـ  واحد سطحـ  شيريني كرمانشاهـ  عقيدهـ  از ضمايرـ  اندك
8ـ  كشوري عربيـ  در به در

9ـ  ميل به خوراكـ  خبرچينـ  بي مثل و مانند
10ـ  روپوش زنانهـ  تمرين جنگي

ــايه شماليـ  شهرهاـ  رودي  11ـ  همچنينـ  بدبوـ  همس
در اروپا

12ـ  آزادهـ  خرابـ  روشـ  نت ششم

حرف )ت،و( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

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

حل جدولهای شماره3687 

13ـ  تمام كنندهـ  سرپوش جنگيـ  باني، بنيانگذار
14ـ  رفيق راهـ  طريقهـ  ابابيل

ــعريـ   ــرهـ  ضايع، بيهودهـ  خانه ش ــدانـ  تي 15ـ  خان
نشان جمع

16ـ  رسم كردنـ  بزرگ منشي، عالي طبعي
17ـ  تهنيتـ  جمعهـ  داراي شباهت
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ـ نوعي شيريني

4ـ  بخشي از لباسـ  بر پشت شتر بجوييدش 
ـ تهمت زننده

5ـ  جمع نكتهـ  تضمين خدمات كاالـ  از توابع 
سيستان و بلوچستان

ــاز  ــانـ  نام ديگر س 6ـ  قورباغه درختيـ  احس
ضربـ  شهري مذهبي نزديك تهران

ــعرـ  دردـ   ــيليـ  فريبـ  مذمت به ش 7ـ  س
من و شما

8ـ  از سازهاي زهيـ  خداشناس
9ـ  كاسه كوچكـ  حكيم يوناني ملقب به معلم 

اولـ  از نيروهاي سه گانه نظامي
10ـ  گياه تلخكـ  نام پسر افراسياب

11ـ  دنبال رو سوزنـ  مادربزرگـ  بيماري تنگي 
نفسـ  حركت به شيوه كرمـ  ماه پنجم ميالدي

ــتيـ  آرزوـ   12ـ  زرداب، صفراـ  كارگر كش
شهري در آلمان

13ـ  ماه هشتمـ  وكيلـ  پيغام
ــيميايي  ــره اي ايرانيـ  عنصري ش 14ـ  جزي
ــكيل  ــه يك صدم هوا را تش ــكل ك و گازي ش

مي دهدـ  لرزنده
ــگ  ــادمانيـ  س ــس ش ــهـ  مجل 15ـ  كاروان

پاچه گيرـ  ننرـ  حرف فاصله
16ـ  از تنقالتـ  بخش كبابي گوشت
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 عمودی:
1ـ  عيد اضحيـ  شبانـ  رنگارنگ

2ـ  پول فلزيـ  راننده هواپيما
ــي ام الفباـ   3ـ  رفوزهـ  درخت انگورـ  چمدانـ  حرف س

يك ورق كاغذ
4ـ  فرمانرواييـ  شهري در ايتالياـ  نامناسب

5ـ  جديدـ  باريك بينـ  عالمت
6ـ  گوشت آذريـ  جذابـ  پنهانـ  سايه

7ـ  واحد سطحـ  شيريني كرمانشاهـ  عقيدهـ  از ضمايرـ  اندك
8ـ  كشوري عربيـ  در به در

9ـ  ميل به خوراكـ  خبرچينـ  بي مثل و مانند
10ـ  روپوش زنانهـ  تمرين جنگي

ــايه شماليـ  شهرهاـ  رودي  11ـ  همچنينـ  بدبوـ  همس
در اروپا

12ـ  آزادهـ  خرابـ  روشـ  نت ششم

حرف )ت،و( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
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اسامی برندگان جدول شماره 3687
  1- مریم مجیدي-بهشهر

2- مهدي صمدي- آذرشهر
3- حسام الدین علي جاني- مسجدسلیمان
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افقي:
1- گنج دار افسانه ايـ  اصيل و نجيبـ  چيره 

دستي
2ـ  زادگاه رئيس عليـ  احتمال داشته 

3ـ  شهر مركبات كرمانـ  نشانهـ  ظلمـ  گور 
ـ نوعي شيريني

4ـ  بخشي از لباسـ  بر پشت شتر بجوييدش 
ـ تهمت زننده

5ـ  جمع نكتهـ  تضمين خدمات كاالـ  از توابع 
سيستان و بلوچستان

ــاز  ــانـ  نام ديگر س 6ـ  قورباغه درختيـ  احس
ضربـ  شهري مذهبي نزديك تهران

ــعرـ  دردـ   ــيليـ  فريبـ  مذمت به ش 7ـ  س
من و شما

8ـ  از سازهاي زهيـ  خداشناس
9ـ  كاسه كوچكـ  حكيم يوناني ملقب به معلم 

اولـ  از نيروهاي سه گانه نظامي
10ـ  گياه تلخكـ  نام پسر افراسياب

11ـ  دنبال رو سوزنـ  مادربزرگـ  بيماري تنگي 
نفسـ  حركت به شيوه كرمـ  ماه پنجم ميالدي

ــتيـ  آرزوـ   12ـ  زرداب، صفراـ  كارگر كش
شهري در آلمان

13ـ  ماه هشتمـ  وكيلـ  پيغام
ــيميايي  ــره اي ايرانيـ  عنصري ش 14ـ  جزي
ــكيل  ــه يك صدم هوا را تش ــكل ك و گازي ش

مي دهدـ  لرزنده
ــگ  ــادمانيـ  س ــس ش ــهـ  مجل 15ـ  كاروان

پاچه گيرـ  ننرـ  حرف فاصله
16ـ  از تنقالتـ  بخش كبابي گوشت

17ـ  از گل هاـ  رهين، مديونـ  بي خبر از پياده

 عمودی:
1ـ  عيد اضحيـ  شبانـ  رنگارنگ

2ـ  پول فلزيـ  راننده هواپيما
ــي ام الفباـ   3ـ  رفوزهـ  درخت انگورـ  چمدانـ  حرف س

يك ورق كاغذ
4ـ  فرمانرواييـ  شهري در ايتالياـ  نامناسب

5ـ  جديدـ  باريك بينـ  عالمت
6ـ  گوشت آذريـ  جذابـ  پنهانـ  سايه

7ـ  واحد سطحـ  شيريني كرمانشاهـ  عقيدهـ  از ضمايرـ  اندك
8ـ  كشوري عربيـ  در به در

9ـ  ميل به خوراكـ  خبرچينـ  بي مثل و مانند
10ـ  روپوش زنانهـ  تمرين جنگي

ــايه شماليـ  شهرهاـ  رودي  11ـ  همچنينـ  بدبوـ  همس
در اروپا

12ـ  آزادهـ  خرابـ  روشـ  نت ششم

حرف )ت،و( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

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

حل جدولهای شماره3687 

13ـ  تمام كنندهـ  سرپوش جنگيـ  باني، بنيانگذار
14ـ  رفيق راهـ  طريقهـ  ابابيل

ــعريـ   ــرهـ  ضايع، بيهودهـ  خانه ش ــدانـ  تي 15ـ  خان
نشان جمع

16ـ  رسم كردنـ  بزرگ منشي، عالي طبعي
17ـ  تهنيتـ  جمعهـ  داراي شباهت
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

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

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

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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ـ نوعي شيريني

4ـ  بخشي از لباسـ  بر پشت شتر بجوييدش 
ـ تهمت زننده

5ـ  جمع نكتهـ  تضمين خدمات كاالـ  از توابع 
سيستان و بلوچستان

ــاز  ــانـ  نام ديگر س 6ـ  قورباغه درختيـ  احس
ضربـ  شهري مذهبي نزديك تهران

ــعرـ  دردـ   ــيليـ  فريبـ  مذمت به ش 7ـ  س
من و شما

8ـ  از سازهاي زهيـ  خداشناس
9ـ  كاسه كوچكـ  حكيم يوناني ملقب به معلم 

اولـ  از نيروهاي سه گانه نظامي
10ـ  گياه تلخكـ  نام پسر افراسياب

11ـ  دنبال رو سوزنـ  مادربزرگـ  بيماري تنگي 
نفسـ  حركت به شيوه كرمـ  ماه پنجم ميالدي

ــتيـ  آرزوـ   12ـ  زرداب، صفراـ  كارگر كش
شهري در آلمان

13ـ  ماه هشتمـ  وكيلـ  پيغام
ــيميايي  ــره اي ايرانيـ  عنصري ش 14ـ  جزي
ــكيل  ــه يك صدم هوا را تش ــكل ك و گازي ش

مي دهدـ  لرزنده
ــگ  ــادمانيـ  س ــس ش ــهـ  مجل 15ـ  كاروان

پاچه گيرـ  ننرـ  حرف فاصله
16ـ  از تنقالتـ  بخش كبابي گوشت

17ـ  از گل هاـ  رهين، مديونـ  بي خبر از پياده

 عمودی:
1ـ  عيد اضحيـ  شبانـ  رنگارنگ

2ـ  پول فلزيـ  راننده هواپيما
ــي ام الفباـ   3ـ  رفوزهـ  درخت انگورـ  چمدانـ  حرف س
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10ـ  روپوش زنانهـ  تمرين جنگي

ــايه شماليـ  شهرهاـ  رودي  11ـ  همچنينـ  بدبوـ  همس
در اروپا

12ـ  آزادهـ  خرابـ  روشـ  نت ششم

حرف )ت،و( چه تعداد است؟
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نیست پست سفارشي شود.
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همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

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

حل جدولهای شماره3687 

13ـ  تمام كنندهـ  سرپوش جنگيـ  باني، بنيانگذار
14ـ  رفيق راهـ  طريقهـ  ابابيل

ــعريـ   ــرهـ  ضايع، بيهودهـ  خانه ش ــدانـ  تي 15ـ  خان
نشان جمع

16ـ  رسم كردنـ  بزرگ منشي، عالي طبعي
17ـ  تهنيتـ  جمعهـ  داراي شباهت
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2ـ  زادگاه رئيس عليـ  احتمال داشته 

3ـ  شهر مركبات كرمانـ  نشانهـ  ظلمـ  گور 
ـ نوعي شيريني

4ـ  بخشي از لباسـ  بر پشت شتر بجوييدش 
ـ تهمت زننده

5ـ  جمع نكتهـ  تضمين خدمات كاالـ  از توابع 
سيستان و بلوچستان

ــاز  ــانـ  نام ديگر س 6ـ  قورباغه درختيـ  احس
ضربـ  شهري مذهبي نزديك تهران

ــعرـ  دردـ   ــيليـ  فريبـ  مذمت به ش 7ـ  س
من و شما

8ـ  از سازهاي زهيـ  خداشناس
9ـ  كاسه كوچكـ  حكيم يوناني ملقب به معلم 

اولـ  از نيروهاي سه گانه نظامي
10ـ  گياه تلخكـ  نام پسر افراسياب

11ـ  دنبال رو سوزنـ  مادربزرگـ  بيماري تنگي 
نفسـ  حركت به شيوه كرمـ  ماه پنجم ميالدي

ــتيـ  آرزوـ   12ـ  زرداب، صفراـ  كارگر كش
شهري در آلمان

13ـ  ماه هشتمـ  وكيلـ  پيغام
ــيميايي  ــره اي ايرانيـ  عنصري ش 14ـ  جزي
ــكيل  ــه يك صدم هوا را تش ــكل ك و گازي ش

مي دهدـ  لرزنده
ــگ  ــادمانيـ  س ــس ش ــهـ  مجل 15ـ  كاروان

پاچه گيرـ  ننرـ  حرف فاصله
16ـ  از تنقالتـ  بخش كبابي گوشت

17ـ  از گل هاـ  رهين، مديونـ  بي خبر از پياده

 عمودی:
1ـ  عيد اضحيـ  شبانـ  رنگارنگ

2ـ  پول فلزيـ  راننده هواپيما
ــي ام الفباـ   3ـ  رفوزهـ  درخت انگورـ  چمدانـ  حرف س

يك ورق كاغذ
4ـ  فرمانرواييـ  شهري در ايتالياـ  نامناسب

5ـ  جديدـ  باريك بينـ  عالمت
6ـ  گوشت آذريـ  جذابـ  پنهانـ  سايه

7ـ  واحد سطحـ  شيريني كرمانشاهـ  عقيدهـ  از ضمايرـ  اندك
8ـ  كشوري عربيـ  در به در

9ـ  ميل به خوراكـ  خبرچينـ  بي مثل و مانند
10ـ  روپوش زنانهـ  تمرين جنگي

ــايه شماليـ  شهرهاـ  رودي  11ـ  همچنينـ  بدبوـ  همس
در اروپا

12ـ  آزادهـ  خرابـ  روشـ  نت ششم

حرف )ت،و( چه تعداد است؟
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یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.
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اسامی برندگان جدول شماره 3687
  1- مریم مجیدي-بهشهر

2- مهدي صمدي- آذرشهر
3- حسام الدین علي جاني- مسجدسلیمان

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1- گنج دار افسانه ايـ  اصيل و نجيبـ  چيره 

دستي
2ـ  زادگاه رئيس عليـ  احتمال داشته 

3ـ  شهر مركبات كرمانـ  نشانهـ  ظلمـ  گور 
ـ نوعي شيريني

4ـ  بخشي از لباسـ  بر پشت شتر بجوييدش 
ـ تهمت زننده

5ـ  جمع نكتهـ  تضمين خدمات كاالـ  از توابع 
سيستان و بلوچستان

ــاز  ــانـ  نام ديگر س 6ـ  قورباغه درختيـ  احس
ضربـ  شهري مذهبي نزديك تهران

ــعرـ  دردـ   ــيليـ  فريبـ  مذمت به ش 7ـ  س
من و شما

8ـ  از سازهاي زهيـ  خداشناس
9ـ  كاسه كوچكـ  حكيم يوناني ملقب به معلم 

اولـ  از نيروهاي سه گانه نظامي
10ـ  گياه تلخكـ  نام پسر افراسياب

11ـ  دنبال رو سوزنـ  مادربزرگـ  بيماري تنگي 
نفسـ  حركت به شيوه كرمـ  ماه پنجم ميالدي

ــتيـ  آرزوـ   12ـ  زرداب، صفراـ  كارگر كش
شهري در آلمان

13ـ  ماه هشتمـ  وكيلـ  پيغام
ــيميايي  ــره اي ايرانيـ  عنصري ش 14ـ  جزي
ــكيل  ــه يك صدم هوا را تش ــكل ك و گازي ش

مي دهدـ  لرزنده
ــگ  ــادمانيـ  س ــس ش ــهـ  مجل 15ـ  كاروان

پاچه گيرـ  ننرـ  حرف فاصله
16ـ  از تنقالتـ  بخش كبابي گوشت

17ـ  از گل هاـ  رهين، مديونـ  بي خبر از پياده

 عمودی:
1ـ  عيد اضحيـ  شبانـ  رنگارنگ

2ـ  پول فلزيـ  راننده هواپيما
ــي ام الفباـ   3ـ  رفوزهـ  درخت انگورـ  چمدانـ  حرف س

يك ورق كاغذ
4ـ  فرمانرواييـ  شهري در ايتالياـ  نامناسب

5ـ  جديدـ  باريك بينـ  عالمت
6ـ  گوشت آذريـ  جذابـ  پنهانـ  سايه

7ـ  واحد سطحـ  شيريني كرمانشاهـ  عقيدهـ  از ضمايرـ  اندك
8ـ  كشوري عربيـ  در به در

9ـ  ميل به خوراكـ  خبرچينـ  بي مثل و مانند
10ـ  روپوش زنانهـ  تمرين جنگي

ــايه شماليـ  شهرهاـ  رودي  11ـ  همچنينـ  بدبوـ  همس
در اروپا

12ـ  آزادهـ  خرابـ  روشـ  نت ششم

حرف )ت،و( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

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

حل جدولهای شماره3687 

13ـ  تمام كنندهـ  سرپوش جنگيـ  باني، بنيانگذار
14ـ  رفيق راهـ  طريقهـ  ابابيل

ــعريـ   ــرهـ  ضايع، بيهودهـ  خانه ش ــدانـ  تي 15ـ  خان
نشان جمع

16ـ  رسم كردنـ  بزرگ منشي، عالي طبعي
17ـ  تهنيتـ  جمعهـ  داراي شباهت
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ــعريـ   ــرهـ  ضايع، بيهودهـ  خانه ش ــدانـ  تي 15ـ  خان
نشان جمع

16ـ  رسم كردنـ  بزرگ منشي، عالي طبعي
17ـ  تهنيتـ  جمعهـ  داراي شباهت
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اسامی برندگان جدول شماره 3687
  1- مریم مجیدي-بهشهر

2- مهدي صمدي- آذرشهر
3- حسام الدین علي جاني- مسجدسلیمان

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1- گنج دار افسانه ايـ  اصيل و نجيبـ  چيره 

دستي
2ـ  زادگاه رئيس عليـ  احتمال داشته 

3ـ  شهر مركبات كرمانـ  نشانهـ  ظلمـ  گور 
ـ نوعي شيريني

4ـ  بخشي از لباسـ  بر پشت شتر بجوييدش 
ـ تهمت زننده

5ـ  جمع نكتهـ  تضمين خدمات كاالـ  از توابع 
سيستان و بلوچستان

ــاز  ــانـ  نام ديگر س 6ـ  قورباغه درختيـ  احس
ضربـ  شهري مذهبي نزديك تهران

ــعرـ  دردـ   ــيليـ  فريبـ  مذمت به ش 7ـ  س
من و شما

8ـ  از سازهاي زهيـ  خداشناس
9ـ  كاسه كوچكـ  حكيم يوناني ملقب به معلم 

اولـ  از نيروهاي سه گانه نظامي
10ـ  گياه تلخكـ  نام پسر افراسياب

11ـ  دنبال رو سوزنـ  مادربزرگـ  بيماري تنگي 
نفسـ  حركت به شيوه كرمـ  ماه پنجم ميالدي

ــتيـ  آرزوـ   12ـ  زرداب، صفراـ  كارگر كش
شهري در آلمان

13ـ  ماه هشتمـ  وكيلـ  پيغام
ــيميايي  ــره اي ايرانيـ  عنصري ش 14ـ  جزي
ــكيل  ــه يك صدم هوا را تش ــكل ك و گازي ش

مي دهدـ  لرزنده
ــگ  ــادمانيـ  س ــس ش ــهـ  مجل 15ـ  كاروان

پاچه گيرـ  ننرـ  حرف فاصله
16ـ  از تنقالتـ  بخش كبابي گوشت

17ـ  از گل هاـ  رهين، مديونـ  بي خبر از پياده

 عمودی:
1ـ  عيد اضحيـ  شبانـ  رنگارنگ

2ـ  پول فلزيـ  راننده هواپيما
ــي ام الفباـ   3ـ  رفوزهـ  درخت انگورـ  چمدانـ  حرف س

يك ورق كاغذ
4ـ  فرمانرواييـ  شهري در ايتالياـ  نامناسب

5ـ  جديدـ  باريك بينـ  عالمت
6ـ  گوشت آذريـ  جذابـ  پنهانـ  سايه

7ـ  واحد سطحـ  شيريني كرمانشاهـ  عقيدهـ  از ضمايرـ  اندك
8ـ  كشوري عربيـ  در به در

9ـ  ميل به خوراكـ  خبرچينـ  بي مثل و مانند
10ـ  روپوش زنانهـ  تمرين جنگي

ــايه شماليـ  شهرهاـ  رودي  11ـ  همچنينـ  بدبوـ  همس
در اروپا

12ـ  آزادهـ  خرابـ  روشـ  نت ششم

حرف )ت،و( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

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

این مکان 
 برای آگهی شما  

رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

GARDEN ART & LANDSCAPING

کلیه خدمات فضاى سبز و محوطه سازى

«بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت»

604-992-1821
hbhgardening@gmail.com

کاشت، هرس، چمن زنى،
 قطع درختان،  اصالح فضاى سبز،

 پاور واش، تمیز کردن گاترها و محوطه، 
فنس و دیوارکشى،  پیاده روسازى، محوطه سازى

حمید

«طراحى، اجرا، نگهدارى»

HBH Enterprise Ltd.

اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي 
و اجتماعي و فرهنگی

میتاپ ایرانیان ونکوور

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

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

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

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

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

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

مشتاق حضور گرمتان هستیم.

بنیاد کانادا و ایران 

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

 بتوانند در ارائه برنامه سهمی داشته باشند،.
 برنامه ارائه شده توسط بنیاد کانادا و ایران در اپلیکیشن زوم شامل 

برنامه های متنوع خواهد بود که ازساعت  6 تا 8 بعد از ظهر 
در تاریخ  ۱2ماه جون  با حضور شعرا و هنرمندان شهر همراه

 با  شعر و موسیقی  و آواز خوانی و رقص و قصه گویي می باشد.
از دوستان و اعضاء عالقه مند تقاضا میکنیم که تمایل خود را به حضور در این 

جلسات اعالم فرمایند تا لینک برنامه برای آنها ارسال شود، شرکت 
در این برنامه آزاد و رایگان است، امید دیدارمجازی شما را داریم 

برای اطالعات و ثبت نام با شماره تلفن ۱۹77 800 604  
و ایمیل  admin@cif-bc.com  تماس حاصل فرماید

طرح دوباره یک پرسش کلیدی
مبتالیان بدون عالئم چه اندازه ناقل کرونا هستند؟

اظهــارات اولیه مدیر فنی ســازمان 
جهانی بهداشــت در مــورد میزان و 
احتمال انتقال ویروس کرونای جدید 
توســط بیمارانی که هرگز عالمتی 
ندارند، بازتاب گســترده ای را در پی 
داشته، و در نهایت خود این نهاد را به 
واکنش و ادای توضیحات تازه واداشته 

است.
ماریا فان کرخوفه، همه گیرشناس و 
مدیر امور فنی بهداشت جهانی، روز 
دوشنبه این هفته در جریان نشستی 
بــا خبرنگاران اظهار داشــت »بنا بر 
داده های موجود به نظر می رسد انتقال 
ویروس از مبتالیانی که هرگز عالمت 
ندارنــد به فرد دیگــر، همچنان امر 

نادری باشد«.
افرادی که عالمت ندارند با افرادی که 
هنوز عالئم بیماری را آشکار نکرده اند 
اما به ویروس مبتال شده اند فرق دارند؛ 
در مورد اول بیمار هرگز نشانه ای بروز 
نمی دهد هرچند کروناویروس در بدن 
او وجود دارد. در مورد دوم فرد بیمار 
هنوز احســاس بیماری نمی کند، اما 

نشانه ها در او هویدا خواهند شد.
اظهارات خانم فــان کرخوفه بازتاب 
گســترده ای پیدا کرد. به ویژه از این 
بابت کــه دولت ها در تــالش برای 
بازگشــایی و خروج از محدودیت ها 
هستند و چنین اظهار نظری می تواند 

مهمی  تاثیرات  سیاست گذاری ها  در 
داشته باشد.

بدون عالئم، پیــش از بروز عالئم و 
ابهامات دیگر

اظهــارات مدیر امور فنی ســازمان 
بهداشــت جهانی در مــورد یکی از 
کلیدی تریــن پرســش های موجود 
در مورد میزان شــیوع ویــروس، با 
واکنش ها چشم گیری در جامعه علمی 

و پژوهشگران روبه رو شده است.
بــرای نمونــه دکتر اریــک توپول، 
پژوهشگر و نویســنده آمریکایی، در 

حساب کاربری خود در توئیتر نوشته 
مشــخصی  »به طور  اظهــارات  این 

سردرگمی به بار می آورد«.
دو روز پیش دانشکده بهداشت جهانی 
هاروارد گفته بود »شواهد حاک ست 
افراد بدون عالئــم می توانند ویروس 
کرونای سارس-2 را انتقال دهند… 
حتی برخی شواهد حاکی ست افراد 
بیشترین ویروس را چند روز پیش از 

بروز عالئم انتقال می دهند«.
البته این توضیحات هاروارد به افرادی 
که هرگز عالمتی نشــان نمی دهند 
اشاره مشــخصی ندارد، بلکه بیشتر 
متمرکز بر افرادی ست که در مرحله 

پیش عالئم هســتند و در نهایت هم 
عالمت خواهند داشت.

جرمی فاتس، متخصص امور اضطراری 
از دانشــگاه هاروارد، در توئیتر نوشته 
»از نظر من بیمــاری بدون عالمت 
دقیقا همان دلیلی ست که ما به این 

همه گیری جهانی رسیده ایم«.
بــا این حال دکتر فاتس هم در مورد 
نحوه بازتــاب اظهارات مقام ارشــد 
ســازمان جهانی بهداشت ابراز تردید 
کرده  و گفته احتماال منظور این است 
که این نهاد موارد زیادی از افراد بدون 
عالمت را در روند ردیابی بیماران ثبت 

نکرده است.
این موضوع البته پیشــتر نیز مطرح 
شده بود. در اوایل شیوع بیماری شمار 
کم تری از افراد بدون عالمت تســت 
می شــدند و آن هم معمــوال اتفاقی؛ 
در نتیجه شــمار کمی قابل ردیابی 
بودند. اما اکنون در برخی کشــورها، 
تســت گیری های همگانی در مراکز 
شــیوع ویروس انجام می شــود و به 
همین دلیل نیز آمار و برآوردها ممکن 
اســت در هفته های پیش  رو تصویر 

بهتری ارائه کنند.

تالش برای رفع ابهام از یک پرسش 
کلیدی

روز سه شنبه خود ماریا فان کرخوفه 
در مورد اظهاراتش توضیحات تازه ای 

ارائه کرد.
او گفته برداشــت اولیه از اظهاراتش 
دقیق نبوده: »آن چــه ما برای درک 
بهتر شرایط الزم داریم این است که 
بدانیــم چه شــماری از افراد جامعه 
اساســا عالمت بیماری را هرگز بروز 
نمی دهند. و نیز باید بفهمیم چه شمار 
از این افراد ویروس را به دیگران انتقال 

می دهند«.
برخی برآوردها و گمانه زنی های فعلی 
بهداشت جهانی حاکی ست افراد بیمار 
بیشترین میزان ویروس را در همان 
اوایل هویدا شدن عالئم بیماری ست 

که انتقال می دهند.
برخی پژوهش ها از جمله در آمریکا و 
آلمان گمانه می زنند افرادی که به طور 
خفیف به کووید-۱۹ دچار می شوند 
بین 8 تا ۹ روز قادر به انتقال ویروس 
هستند و هرچه شدت بیماری بیشتر 
باشد، زمان انتقال ویروس به دیگران 

هم طوالنی تر است.
نزدیک به سه هفته پیش مرکز ملی 
بیماری های عفونی سنگاپور تحقیقاتی 
منتشر کرد که گمانه می زند مبتالیان 
تا روز یازدهم پــس از بروز عالمت، 

ویروس را انتقال می دهند.
البتــه ســازمان جهانی بهداشــت 
همچنان در حال جمع آوری اطالعات 
در مورد میزان و شدت انتقال ویروس 

در بیماران مختلف است.
آن طــور که این نهاد می گوید برپایه 
برآوردهــای فعلــی از تحقیقات در 
جوامع مختلف بیــن 6 درصد تا 4۱ 
درصد افــرادی که بــه کرونا مبتال 
می شوند عالمت ندارند. اما این ارقام 

فاصله زیادی با هم دارند.
برخــی برآوردها نیز نشــان می دهد 
بیشــتر افرادی که عالئمــی ندارند، 
جوان ترها و کســانی هستند که به 
بیماری های دیگری دچار نیســتند. 
البته این نتایج نیز عمومی نیست و 

فعال در مراحل اولیه قرار دارد.
خــود ماریا فان کرخوفــه گفته »در 
مقابل هر پرسشــی که ما به پاسخی 
برایش می رسیم، ۱0 پرسش دیگر به 

پاسخ نیاز دارد«.

عوارض بیماری کووید ۱۹،کوتاه یا طوالنی؟
میلیون هــا نفر در سراســر جهان تا 
کنــون از آلودگی ویروس کرونا جان 
ســالم به در بره ادند. پژوهشــگران 
می گویند آلودگی به این ویروس در 
بســیاری از موارد هیچ نشانه ای ندارد 
و شــمار افرادی که تا کنون به کرونا 
آلوده شدند، بسیار باالتر از آمار رسمی 

است.
در کمتر از 20 درصد موارد، آلودگی 
به ویروس کرونا می تواند به بیماری 
کووید ۱۹ منجر شود که  یک بیماری 
عفونی اســت و گاه سخت و سنگین 
اســت. کوید ۱۹ می تواند پیامدهای 

دراز مدتی داشته باشد.
انجمــن مغــز و اعصاب آلمــان از 
جمع آوری اطالعاتــی در مورد تأثیر 
احتمالــی بیماری کوویــد ۱۹ روی 
اعصاب خبر داده است. این اطالعات 
که در چند هفتــه اخیر جمع آوری 
شده، نشان می دهد تعدادی از افرادی 
مبتال به کویــد ۱۹ همزمان گرفتار 

اختالالت شدید عصبی شدند.
این اختالالت آنسفالوپاتی، یا سندروم 
اختالل کلی در کارکرد مغز نام دارد. 
پزشکان آلمانی می گویند این اختالل 
به صــورت بی قراری و ســردرگمی 
بیمار خود را نشان می دهد و عملکرد 
حافظــه او را نیــز احتمــاأل مختل 
می کند. چنین آســیبی پس از ابتال 
به کووید ۱۹ خود را نشان می دهد و 
ممکن است برای مدتی طوالنی ادامه 
پیدا کنند اما هنوز اطالعات کافی در 

مورد آن وجود ندارد.
افزایــش خطر ســکته مغــزی هم 
می تواند یکی دیگر از عوارض طوالنی 
مدت ناشی از ابتال به کوید ۱۹ باشد. 
این بیماری خطر تشکیل لخته های 
خونی را افزایش می دهد. پزشــکان 
آلمانی می گویند این خطر افرادی که 
به نوع خفیف کوید ۱۹ مبتال شدند 
را هم تهدید می کند و بستگی به نوع 
آسیبی دارد که کووید ۱۹ به دستگاه 

عصبی آنها زده است. 

حمــالت صرع  نیــز یکــی دیگر از 
پیامدهای ابتال به کووید ۱۹ اســت 
که نوعی پاسخ ایمنی بدن به عفونت 
ناشی از این بیماری به شمار می رود. 
آیا ممکن است این حمالت ماندگار 
باشــند و فرد به بیماری صرع مبتال 
شــود؟ پیتر برلیت، دبیر کل انجمن 
مغز و اعصاب آلمان به ســایت مجله 
اشپیگل گفته است: »این پیش بینی 
قابل تصور اســت، اما ما هنوز به طور 
قطــع نمی دانیم که چقدر درســت 

است.«
در آلمــان قرار اســت یــک بانک 
اطالعاتــی راه اندازی شــود تا در آن 
اطالعات مرتبط با پیامدهای احتمالی 
بــه کووید ۱۹  ابتال  طوالنی مــدت 
گرد آورده شــود. برلیت در گفتگو با 
اشپیگل تأکید کرده که این بیماری 
جدید برای پزشکان ناشناخته است 
و هنوز اطالعــات اندکی در مورد آن 
وجود دارد. بیماری کوید ۱۹ تعریف 
مشخصی ندارد و به چند صورت خود 

را نشان می دهد.

بیماری خفیف بدون نیاز به بستری 
شدن

ســازمان جهانی بهداشــت جهانی 
می گوید آلودگی به ویروس کرونا در 
80 درصــد موارد خفیف و گاه بدون 
نشانه است. ســرفه و تب شایع ترین 
نشانه های ابتال به این بیماری هستند 
که تنها در نیمی از افراد مبتال دیده 

می شوند.
افراد آلوده به ویــروس کرونا در 4۹ 
درصد موارد دچار ســرفه می شوند و 
در4۱ درصــد موارد تب می کنند. اما 
ســرفه و تب همراه بــا درد بدن گاه 
بسیار شــدید است. این عالئم حدود 
۱0 تــا 2۱ روز پس از آلودگی فرد به 
ویروس کرونا ادامه دارند. بسیاری از 
بیماران پس از یک دوره کوتاه عفونت 
حفیف، به سرعت بهبود پیدا می کنند.

شــماری از بیماران کــه به عفونت 
خفیــف کووید ۱۹ مبتال می شــوند 
از تغییر در حس بویایی و چشــایی 
خــود خبــر می دهند. پزشــکان تا 
کنون اطالعات اندکی در این زمینه 
دارند. متخصص مغز و اعصاب برلیت 
می گوید: »این مشکالت طی دو تا سه 

هفته بعد از بین می رود.«
بــر أســاس اطالعاتی که تــا کنون 
گردآوردی شده، در حدود پنج تا ده 
درصد مــوارد اختالل حس بویایی یا 

چشایی ممکن است طوالنی تر  شود.
براساس آمار سازمان جهانی بهداشت 
در حدود 20 موارد، عفونت ناشــی از 
ابتال به ویروس کرونا آنقدر شــدید 
اســت که بیمار باید در بیمارستان 
بستری شود و تحت معالجه قرار گیرد. 
تعدادی از این بیماران به دلیل تنگی 

نفس به اکسیژن نیاز پیدا می کنند.
در مــوارد اندکی عفونت شــدیدتر 
می شــود و فرد به لوله اکسیژن نیاز 
پیــدا می کند. درمان این دســته از 
بیماران به طور قابل توجهی طوالنی تر 
می شود و حدود ســه تا چهار هفته 
طول می کشــد. افرادی که این دوره 
سخت را پشت سر می گذارند، پس از 
پایان دوره درمان بیمارستانی نیز نیاز 

به مراقبت دارند.
اگــر ریه های فرد مبتال به کووید ۱۹ 
قادر به تأمین اکســیژن نباشند، فرد 
بیمــار در بخش مراقبــت های ویژه 
بستری می شود. در این شرایط بیمار 
به کما مصنوعی برده می شود و یک 
لوله اکســیژن در نای او کار گذاشته 
می  شود که اکسیژن داخل ریه ها پمپ 

می کند.
هرچه زمان اکسیژن  رسانی طوالنی تر 
تنفسی  دســتگاه  شــود،عضله های 
بیشــتر تحلیل می رود. این شرایط 
برای افراد مسن خطرناک است چون 
ماهیچه های تنفسی تحلیل رفته آنها، 
ممکن است هرگز به طور کامل بهبود 

پیدا نکند.
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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

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

درای وال

License, Warranty, Insurance and WCB

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

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

نقاشی ساختمان
انواع پرده

روزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!

www.paivand.com

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

604-949-0201

604-700-۵61۵

۳ 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،
۱400 اسکورفیت، با الندری مجزا و 
ماشین ظرفشویی، نزدیک به ایستگاه 

اتوبوس و مدرسه آماده اجاره
ماهیانه ۱400 دالر+ یک سوم یوتیلیتی 

۱482 604-727-7874
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 صدابرداری

پژواك                     604-464-470۱

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-۹۹0-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-78۱-۹746
پیروز الکتریک        604-765-332۹
رهام الکتریک         778-38۹-76۱5
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-۹84-77۱5
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-35۱3

ترجمه
حسین عندلیب )رسمی(  604-868-۹800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-88۹-5854
فریبرز خشا             604-۹22-4600
سعید حدیدی          604-7۱6-7066
ملک جاه                  604-۹25-04۹0
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
میراندا قرشی          604-7۱5-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-۹۹0-3000
آرش اندرودی )رسمی( 604-365-6۹52
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-۹۹0-720۹

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-۹88-۱070
سلوکی                   778-38۹-76۱5
حافظ                      604-۹84-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-76۱-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-۹۹۹-۱562
آریا                         778-882-0۹36

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-705۹

امین                       604-78۱-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4۹43

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-۹80-7474
توران ایزدی یار       604-734-2۱۱4

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-70۹-۹۱۹۱

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-85۹-0۹85
مرکز خانواده نورت شور      604-۹88-528۱
سازمان موزائیک      604-254-۹626
نورت شور مالتی کالچرال    604-۹88-2۹3۱
واحد بهداشت نورت شور    604-۹83-6700
  604-5۹0-402۱             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8۹86
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-۱650
بنیاد ایران و کانادا    604-6۹6-۱۱2۱
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-۱22۱
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-00۹۹
فرنس و شومینه      604-562-2530
۹۱۱ فرنس، بویلر   604-۹۹6-2727
778-3۱7-۹566          Advantage
مجید                      604-۹6۱-3840
فرزین                    604-5۱2-3783
604-723-0۱7۱     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-83۱2
لوله کشی )نوید(     604-56۱-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-5۱2-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-۹25-6800
تله ویدئو                 604-۹80-6874
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-۹83-۹۱78
پوری فقط خانم ها           604-۹88-2۹۱3
مریم گیسا )تلفنی(   778-۹۹8-۱05۹

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-66۹-6766
پارس                     604-۹88-35۱5
رز مارکت                604-472-004۹
افرا                        604-۹87-7454

کپیالنو مارکت          604-۹7۱-5۹۹۹

قنادی
رکس                      604-۹73-0۱۱۹
گلستان                   604-۹۹0-7767

گل فروشی
گلباران                    604-۹87-۱4۱3

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-8۹3-2275
مهرناز کاووسی      604-77۹-4۱46
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-60۹7
آکادین )ناصر وحیدی(  604-۹80-20۱5

حسابداری صبا        604-46۱-۱66۱
بیژن جمشیدی       604-۹۹0-82۹2
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-35۱-477۱  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-۹8۹-5280

موکت شویی

شاهین                    604-۹45-753۹
رنگین کمان            604-6۱7-7۱64
ونکوور کلینینگ       604-763-34۱5

نشریات
پیوند ونکوور            604-۹2۱-4726
شهروند بی سی       778-300-44۱4
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-27۹-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-۹600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-۱3۱2
الهام معظمی         604-773-02۹8

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-3۱8-50۹0
هاکز )فوتبال(          604-۹36-6464
604-۹۹0-82۹2  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-۹86-5554
داود قوامی              604-56۹-2080
فرشته رحیمی         778-8۹3-2275
سارا دادخواه           778-237-۱44۱
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-۹۹0-720۹

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-۹562
هما یحیوی            604-620-۹5۹8 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیری          604-۹86-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-۹3۱4
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-۹22-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

604-83۹-0244                     )K-12( کپیالنو
مهندس ابریشمی    604-724-45۹2
امتیازی  604-7۱0-۹602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-8۹5-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-۹4۹-020۱ رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-۹04-888۱
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-88۱0 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-877۱ علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-8۱6-8360 )کلیه   Elite
604-727-5۹60 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2۱23 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-8۱7-۹۹33
محمدامین مقدسیان    604-2۱۹-۹744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-۹70-2233
هرکول                   604-3۱8-۱3۹0
پانوراما                  604-200-۱282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-۹2۹-2725
  604-25۹-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-۹0۹۹

   

شیشه اتومبیل
604-460-04۹0    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-5۱8-0078
سعید فاضلی پور     604-5۱2-۱682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-۹88-5556
فریبرز خشا             604-۹22-4600
نیلپر هنرور              604-230-۹767
حسین کاموسی       604-۹86-5005
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
فراستی )گواهی امضا(   604-83۹-۹۹38

کامپیوتر
حمید                       604-506-83۱۹
 778-۹۱8-28۱5  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-۱4۱8  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-7۱5-77۱2
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-۹562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-80۱2        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

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.
۱48۱ 778-۹۱۹-6۳72
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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. 1480

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقی  هما یحیوی

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوی خانوادگی )طالق(
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشی

»به صورت شبانه روزی«

بسته بندی وسایل به صورت تخصصی
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 »افشین«

خدمات مربوط به فضای سبز
و محوطه سازی

طراحی، اجرا، نگهداری فضای سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنی، اصالح خاك، 

پیاده رو سازی، محوطه سازی

منازل مسکونی، مراکز تجاری و اداری

با 20 سال سابقه

604-842-2326 »رامین«

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شما
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
برای لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery


