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PROTECTIVE PROCEDURES IN PLACE

WE WANT TO 
PROTECT  

OUR READERS!
This publication was 

produced with care regarding 
transmission of the virus.

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

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

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

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

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

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

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

The machine folds the newspapers 
and is belt delivered.

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

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

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

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

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

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

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

کارکنان این چاپخانه انجام می شود. «

خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی

» آقای ترودو با فشار به جمهوری اسالمی
 به اجرای عدالت کمک کنید«
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- پیوند در ویرایش نوشته ها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  - نوشته ها و عکس های فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد 
- نظریه های چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های پیوند نیست  - پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور است 

ـ نقل نوشته ها با درج ماخذ آزاد است   - پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با نوشته های چاپ شده است
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هرجمعهمنتشرمیشود

رضاتقیزاده

دکترای محمدجواد ظریف
 در »دور زدن تحریم ها« 

توسط دولت آمریکا باطل شد!

بازداشت الکس ســاب موران سرمایه دار بزرگ کلمبیایی 
عامل پولشــویی برای نیکالس مادورو دیکتاتور ونزوئال و 
واسطه قاچاق نفت بین جمهوری اسالمی و دولت چپگرای 
کاراکاس، ضمن پیامدهای مالی گسترده برای حکومت های 
ایران و ونزوئال، می تواند به شکستن یکی از حلقه های مؤثر 
در اختیار دو طرف برای دور زدن تحریم های آمریکا منجر 

شود.
در ماه آوریل سال گذشته، محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
حکومت تهران طی یکی از دیدار های مکرر ساالنه خود به 
نیویورک، این بار به بهانه شرکت در یکی از گردهمایی هایی 
سیاسی نه چندان با اهمیت )همه جانبه گرایی و دیپلماسی 
برای صلح( طی مصاحبه با خبرگزاری رویترز مدعی شد که 
حکومت متبوع او در » دور زدن تحریم های آمریکا دکترا 

دارد«.
حاال دســتگیری واســطه ثروتمند  کلمبیایی که دارای 
شــرکت های پوششــی متعدد در مکزیک، هنگ کنگ، 
امارات، ترکیه، مالت و ســایر نقاط جهان است و از سوی 
دولت آمریکا به ارتکاب پولشــویی به ارزش ۳5۰ میلیون 
دالر متهم شــده و تحت پیگیرد پلیس بین الملل نیز قرار 
دارد، نشان می دهد که دکترای ادعایی محمدجواد ظریف 
نیز برای دور زدن تحریم ها اعتبار خود را از دست داده و تور 
آمریکا برای شکار قاچاقچیان و مقابله با پولشویی هر روز 

بزرگتر از پیش می شود.
دستگیری الکس ساب هنگام توقف هواپیمای اختصاصی 
او برای ســوخت گیری در راه پرواز از کاراکاس به تهران در 
روز جمعه، ۱2 ژوئن 2۰2۰، در »کیپ وِرد« صورت گرفت. 
»کیپ وِرد« یا »دماغه ســبز« جمهوری کوچکی است با 
جمعیت حدود پانصد هزار نفر واقع در ســواحل شــرقی 

آفریقا، نزدیک سواحل سنگال، در مرکز اقیانوس اطلس.
»کیپ وِرد« همچنین در هفته آخر ماه مه گذشته پذیرای 
دو نفتکش یونانی حامل نفت ایران به مقصد ونزوئال بود که 
با پرچم لیبریه حرکت می کردند و بعد از عبور از مدیترانه 
و پشــت سر گذاشــتن تنگه جبل الطارق و وارد شدن به 
اقیانوس اطلس قصد ورود به دریای کارائیب را داشتند ولی 
با دستور واحد های دریایی آمریکا مجبور به بازگشت از راه 

خود شدند.

توسعهشبکهمشترکقاچاقوپولشویی

حکومت های ایران و ونزوئــال هر دو زیر تحریم های رو به 
افزایش نفتی و بانکی آمریکا، برای دور زدن تحریم ها، شبکه 
بزرگی از شرکت های پوششــی و موسسات مالی متعلق 
به قاچاقچیــان مواد مخدر، تاجــران کاالهای غیرمجاز و 
دومنظوره را به خدمت گرفته و با فروش دارایی های ملی با 
ارزان فروشی و حراج، و البته پرداخت حق داللی سنگین به 

واسطه ها، نیازهای فوری خود را تأمین می کنند.
حکومت چپگرای ونزوئال بــه بهانه تامین نیاز های غذایی 
و ســوخت برای هواداران و نیروهای مســلح، با همکاری 
جمهوری اســالمی و کوبا و کشورهای دیگر مانند ترکیه، 
سوریه، بولیوی، چین و روسیه شبکه بزرگی ایجاد کرده و 
حتی چیدمان تازه دولت مادورو نیز با هدف اداره این شبکه 

صورت می گیرد.
جمهوری اســالمی پس از محدود تر شــدن بازار نفت در 
دریای چین مدتی است که مالت و کشورهای کوچک دیگر 
مانند »کیپ وِرد« را برای انتقال نفت ایران به واسطه ها و 
انتقال کشتی به کشتی محموله ها به دالل های خریدار در 
آب های کمتر تحت نظارت، و همچنین صدور نفت به حوزه 
دریای کارائیب و تحویل آن به ونزوئال مورد ســوء استفاده 

قرار می دهد.
دو کشــوری که مکمل اقتصادی یکدیگر نیستند و زمانی 
نزدیکی سیاسی آنها عقیدتی و فصل مشترک آنها تقابل و 
دشمنی با آمریکا بود، با وجود موانع متعدد و هزینه های غیر 
عادی، زیر چتر مشترک روسیه و چین، همکاری های خود 

را برای بقا به شدت افزایش داده اند.
در ونزوئال وزیر ســوری تبار نفت آن کشــور، طارق زیدان 

العیسمی مداح که بدون داشتن تجربه کافی اخیرا به سمت 
تازه ی خود گمارده شده، با سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
همچنین دولت اردوغان روابط بسیار نزدیکی دارد و همراه 
با وزارت دفاع دولت مادورو کــه او نیز دارای روابط کاری 
بسیار نزدیکی با سپاه پاسداران انقالب اسالمی است، شبکه 
مبادالت کاال، خدمات، پولشویی و طال را سازمان می دهند.
محل بازداشت الکس ســاب یکی از نشانه های نزدیکی و 
همکاری های توسعه یافته  کنونی دو کشور است؛ انتخاب 
کشور کوچک »کیپ وِرد« توسط دالل ثروتمند کلمبیایی 
در راه ســفر از کاراکاس به تهران بــه هیچ وجه تصادفی 
نیســت چنانکه دو کشتی نفتکش متعلق به یونان نیز که 
ماه گذشته قصد حمل نفت ایران به ونزوئال را داشتند بعد 
از برگردانده شدن، در یکی از جزایر آتشفشانی »کیپ وِرد« 
برای مدتی متوقف بودند تا مشکالت تغییر پرچم، نیازهای 

فنی و مقصد بعدی آنها حل شود!

قاچاقوپولشوییسپاهپاسداراندرداخل

در ایران شبکه مبادالت کاال با کشور های آمریکای التین 
را عمدتا سپاه پاســداران انقالب اسالمی و رابط های مورد 
اعتماد آن، و شــماری از چهره های مورد پشتیبانی رهبر 
جمهوری اســالمی و وابســته به نهاد های زیر نظر او اداره 

می کنند.
در وضعیتی که تحریم های آمریکا هنوز شدت نیافته بود 
و دولت روحانی انتظار داشت با تصویب و اجرای هر چهار 
الیحه مربوط به پولشویی از شدت گرفتن فشار های مالی 
دولــت بکاهد، محمدجواد ظریف در ۱۱ ماه نوامبر ســال 
2۰۱8 همزمان با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه 
جمهوری اســالمی، طی مصاحبه ای با »خبر آنالین« به 
گوشه ای از گستره پولشویی در جمهوری اسالمی اعتراف 
کرد و گفت که تنها یک فقره از این نوع معامالت حدود 2،2 

میلیارد دالر بوده است.
در همان هفتــه محمدجواد ظریف در مجلس شــورای 
اسالمی حاضر شد و بدون نام بردن از فرد و یا نهاد خاص، 
صحبت از ده ها میلیارد دال ارقام پولشویی و تجارت ساالنه 

قاچاق در ایران به میان آورد.
مــاه بعــد از آن، بهــزاد نبوی که زمانــی رییس مجلس 
شورای اســالمی بود و اینک خود را در جرگه به اصطالح 
»اصالح طلبان« حکومت قرار داده، یادآور شــد که بالغ بر 
۶۰ درصد از منابع ملی و اقتصاد و تجارت کشور در کنترل 
سپاه پاسداران و سه نهاد زیر فرمان رهبر جمهوری اسالمی 

قرار دارد.
اسحاق جهانگیری معاون اجرایی روحانی نیز در همان سال 
گفت: »کسانی هستند که 22 میلیارد دالر از ذخایر مالی 
کشــور را به استانبول و دبی بردند که این اقدام به کاهش 
قیمت دالر در بازار کمک کند ولی نه قیمت دالر پایین آمد 

و نه پول ها برگشت.«
جواد ظریف در گفتگویی که اخیرا در فضای مجازی بازنشر 
بسیار یافته  اعتراف می کند که بیش از ۳۰ میلیارد دالر از 
دارایی هــای نقدی ایران برای دور زدن تحریم ها در اختیار 

کسانی قرار گرفته و این پول مفقود شده!
در تمام این موارد انگشــت اتهام به سوی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نشانه می رود که سال گذشته از سوی دولت 
آمریکا در فهرست ســازمان های تروریستی قرار گرفت و 
همچنین به سوی رهبر جمهوری اسالمی که در رأس یک 

امپراتوری مالی نشسته است.
محمدجواد ظریف زمانی به صف مبلغان و حامیان پولشویی 
پیوســت و با افتخار مدعی داشتن درجه  دکترا برای دور 
زدن تحریم ها شــد که او را وادار ســاختند، غافل از اینکه 
مقابله جدی تر دولت ترامپ با شــبکه قاچاق و پولشویی 
جمهوری اسالمی و ونزوئال، زودتر از آنچه او تصور میکرد نه 
تنها سپاه و دولت روحانی و دکترای قالبی آنها برای خالف 
کاری، که گریبان شرکای آنها را نیز در آمریکای التین را 

میچسبد.

نرخ تورم در کانادا به منفی۰/۴ درصد رسید

مداد- به گزارش سی بی سی، نرخ تورم 
ساالنه در ماه می به رقم ۰/4- رسید و 
به این ترتیب، برای دومین ماه پیاپی، 
تورم در کانادا منفی بود. دلیل اصلی 
این تورم منفی نیــز کاهش قیمت 
بنزین بوده اســت. در واقع، کاهش 
شدید قیمت بنزین سبب خنثی شدن 
نقش افزایش قیمت سایر محصوالت 

در تورم ماه می شده است.
مرکز آمار کانادا روز چهارشنبه اعالم 
کرد که چهار دســته از محصوالت و 
خدماتی که این مرکــز مورد پایش 
قرار می دهد، در ماه می در مقایســه 
با سطح سال قیمت با کاهش قیمت 
روبرو بودند که حمل ونقل و پوشاک 
از جمله آنهاســت. همچنین قیمت 
متوسط چهار دســته دیگر از جمله 
موادغذایی و مســکن طــی ماه می 

نسبت به سال پیش افزایش یافت.
اما قیمت بنزین، بیشترین تاثیر را بر 
روی این اعداد داشت. قیمت این ماده 
در ماه می 2۰2۰ حدود 2۹/8 درصد 
کمتر از می 2۰۱۹ بود. اگر بنزین را از 
محاسبات تورم ماه می حذف کنیم، 
خواهیم دید که نرخ تورم مثبت ۰/۷ 
می شود. با وجود اینکه همین رقم هم 
چندان قابل توجه نیست، اما حداقل 

در بازه مثبت قرار دارد.
نجامین ریتــزر )اقتصــاددان بانک 
مونتــرال( می گویــد: »پیامدهــای 
اقتصــادی ناشــی از کوویــد-۱۹ و 
تعطیلی گســترده کســب وکارها به 
شدت بر قیمت  محصوالت و خدمات 
در بازار تاثیر می گذارد. این قیمت ها 
با بیشترین میزان افت از زمان بحران 
مالی 2۰۰8 و 2۰۰۹ روبرو شده اند.«

همان طور که گفته شد، قیمت برخی 
از خدمات و محصوالت در مقایسه با 
ماه می سال گذشته با افزایش روبرو 

بودند. این موارد عبارتند از:
بیمه خودرو )۶/4+(

گوشت )۷/8+(

هزینه های بهره وام مسکن )۳/۳+(
غذا در رستوران )2/2+(

همچنین مواردی که در کنار بنزین با 
کاهش قیمت روبرو بودند عبارتند از:

اقامتگاه های مسافرتی )2۱/۳-(
خدمات مخابراتی )۹/5-(

پوشاک زنانه )5/۹-(
برق )4/۶-(

با وجود اینکه نرخ تورم ساالنه در ماه 
می، منفی تر از نرخ مذکور در آوریل 
بود، قیمت بنزین از کف قیمتی آوریل 
باال آمــد و رشــدی ۱۶/۹ درصدی 
نســبت به ماه پیشین داشت. قیمت 
گوشــت، بیمه خــودرو، خودروهای 
تفریحی و نیز عــالت نیز در ماه می 

بیشتر از آوریل بود.
البته روی هم رفته، قیمت بسیاری از 
اقــالم در ماه می با کاهش روبرو بود. 
قیمت پوشاک افتی ۱/8 درصدی را 
تجربه کــرد و به این ترتیب مجموع 
افت صــورت گرفته در دو ماه به رقم 
۷/۶ درصد رسید که بیشترین میزان 
افت در تاریخ آماری این محصول به 

شمار می رود.
قیمت مسکن نیز افتی ۰/۳ درصدی 
داشــت که اصلی تریــن دلیلش هم 
کاهــش ۰/8 درصــدی در قیمــت 
اجاره ها بود که بیشترین افت طی ۷۰ 
سال اخیر است. گفتنی است تدوین 
گزارش هــای تورمی در کانادا در این 
زمینه، از ۷۰ ســال پیش آغاز شــد. 
قیمت خدمــات مخابراتی و مبلمان 
هم به ترتیب 2/4 و ۳/۳ درصد رشد 

روبرو بودند.

تورممنفیتاکی؟

کاهش مداوم قیمت ها را تورم منفی 
می نامنــد. چنین وضعیتی ســبب 
دشــوارتر شــدن بهبــود اقتصادی 

می شود.
به خاطر اثرات گســترده همه گیری 

کوویــد-۱۹، هنــوز بــرای تعیین 
اینکه آیا این تورم منفی قرار اســت 
همچنان ادامه یابد یا خیر، دشــوار 
اســت. اقتصاددانان بر این باورند که 
تشــدید این تورم منفــی می تواند 
دردســرهایی جدی را برای اقتصاد 
کانادا ایجاد کند. از سوی دیگر، برخی 
با تداوم  کارشناســان می گویند که 
بازگشایی اقتصادی و فعالیت دوباره 
کسب وکارها، به زودی شاهد بازگشت 
روند تورمی به حالت عادی و مثبت 

شدن آن خواهیم بود.

تورممنفیچیســتوچراکاهش
قیمتها،پدیدهایناخوشــایندبه

شمارمیرود؟

بــا وجــود اینکه کاهــش قیمت ها 
شــاید در نگاه اول، خبر خوبی برای 
مصرف کننــدگان و مــردم عادی به 
نظر برسد، اما تداوم این تورم منفی، 
اثرات بســیار ناگواری بــر اقتصادی 
به همراه دارد. با منفی شــدن تورم، 
خــود  تصمیــم  مصرف کننــدگان 
برای خریدهای بــزرگ را به تعویق 
می اندازند، به این امید که قیمت ها در 
آینده کاهش بیشتری یابد. اگر تعداد 
زیادی از مردم چنیــن رویکردی را 
دنبال کنند، از سرعت رشد اقتصادی 
به شدت کاسته می شود، زیرا کاهش 
خرید بــه معنای پــول کمتر برای 
شرکت ها، پول کمتر برای استخدام 
نیروی انســانی و افزایش حقوق آنها 
خواهد بود. به همین دلیل است که 
اقتصاددانان و سیاست گذاران پولی و 
بانکی )از جمله بانک مرکزی کانادا( 
ترجیح می دهند کــه یک نرخ تورم 
باثبات و البته مثبت در کشور حاکم 
باشد تا به این ترتیب، استانداردهای 
زندگی بــرای همه افراد، اعم از دارا و 

نیازمند، فراهم باشد.

تورمماهمیدرکاناداباردیگرمنفیشد.باوجوداینکهتداوماینتورممنفیمیتواندبهشدت
بهزیاناقتصادباشد،بازگشاییفعالیتهایاقتصادی،نویدمثبتشدنایننرخدرماههایآینده

رامیدهد.
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 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

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

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from June 2 to 30, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject 
to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless 
otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento LX+ 2.4L AWD (SR75ML)/2020 Sportage LX FWD (SP75AL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX 
IVT (SK843L) with a selling price of $34,912/$27,712/$22,762/$24,812 at 0%/0%/0.99%/0.99% for 84/48/60/60 months for a total number of 84/48/60/60 monthly payments of $416/$577/$389/$424 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$617. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 
Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a 
discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5, Soul (excluding EV models), Sportage and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are 
from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period 
and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a 
cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers are available on vehicles delivered between June 2 and 30, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are 
subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. ΣUVO IntelligenceTM 
is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from 
the day the vehicle was first registered. Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and 
functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please 
refer to your vehicle’s Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

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

کانادا بازنده 
رقابت عضویت در شورای امنیت شد

روز، چهارشــنبه ۱۷ ژوئــن 2۰2۰ 
اعضای مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در یک رای گیری اعضای جدیِد 
غیردائِم شورای امنیت سازمان ملل را 

تعیین کردند.
به گزارش هفته به نقل از شبکه خبری 
سی.بی.سی، نروژ و ایرلند به ترتیب با 
کســب ۱۳۰ و ۱28 رای با قاطعیت 
برنده این رقابت شدند. کانادا با بدست 
آوردن تنها ۱۰8 رای نتوانست به این 
مهم دست یابد. 2۰ رای دیگر نیاز بود 

تا کانادا در این رقابت پیروز شود.
از بین رفتن این فرصت برای نخست 
وزیر کانادا، جاستین ترودو و وزیر امور 
خارجه، فرانســوا فیلیپ شامپاین و 
دیگر مقامات عالی رتبه این کشور که 
کمپین های متعددی برای دستیابی 
به یکی از این دو کرســی شــورای 
امنیت بــه راه انداخته بودند ضربه ی 

سنگینی محسوب می شود.
ترودو طی بیانیه ای اعالم کرد که طی 
این مبارزه ارزش های کانادایی صلح، 
آزادی، دموکراســی و حقوق بشر را 

ترویج داده اند.
او گفت: »ما از کشــورهای دیگر که 
درهای جدید را برای هم کاری برای 

باز  با چالش هــای جهانی  رویارویی 
کردند، چیزهای زیــادی فراگرفتیم 
و تعامــل جدیدی را بنــا نهادیم که 
باعث شــد تا جایگاه کانادا در جهان 
ارتقاء یابد.«ترودو افزود: »این تعامل 
مهم، به تالش های گسترده تر ما برای 
مهم تریــن چالش های  به  پرداختن 
زمان مــا، از جمله شــیوع فراگیر و 

جهانی کووید۱۹ کمک کرده است.«
وزیر خارجه کانادا، فیلیپ شــامپاین 
در  مطبوعاتــی اش  مصاحبــه  طی 
نیویورک در این بــاره گفت: »نتیجه 
انتخابات شورای امنیت چیزی نبود 
که ما انتظارش را داشــتیم اگرچه از 
آغاز هم هیچ تضمینــی برای برنده 
شدن کانادا در این رقابت سخت هم 
وجود نداشت.« او همچنین اشاره کرد 
که این کمپین فرصت های جدیدی را 
برای کانادا در سطح جهان ایجاد کرد 
تا بتواند روابط خود با طرف های مقابل 

را بیش از پیش تقویت کند.
هندوســتان، ایرلند، مکزیک و نروژ 
اعضــای جدیدی هســتند که امروز 
انتخاب شدند و اعضایی را جایگزین 
می کنند که دوره آنها در سال 2۰2۰ 

تمام می شود.

اشاره تلویحی موسوی به گروکشی
 با کانادا بر سر هواپیمای اوکراینی

ایندیپندنت فارسی- عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در کنفرانس 
خبری روز دوشنبه خود به طور تلویحی فاجعه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی 

و از سرگیری خدمات کنسولی کانادا برای ایرانیان را به یکدیگر مرتبط کرد. 
پیش از ایــن در مورد بهره برداری تهران از این فاجعه که منجر به جان باختن 
همه ۱۷۶ سرنشین هواپیمای اوکراینی شد، در پیشبرد مناسبات خود با دیگر 

کشورها گمانه زنی هایی مطرح شده بود.
ایرنا با اشــاره به گفتگوی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی با همتای 
کانادایی خود در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به نقل از موسوی نوشت: 
»متاسفانه کانادایی ها علی رغم ادعایی که دارند و خود را دلسوز ایرانی ها می دانند، 
روند کنسولی برای بسیاری از ایرانی ها را مختل کردند و گفتیم اگر اراده ای باشد 
حاضر به همکاری هستیم تا بخش کنسولی باز و خدمات به ایرانیان ارایه داده 

شود.«
دولت کانادا در ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسالمی 
تعلیق کرد. دولت کانادا به دالیلی همچون تهدید بودن جمهوری اسالمی برای 
صلح و امنیت بین المللی، کمک رســانی به رژیم اســد، تهدید اسرائیل، نقض 
معاهده های مصونیت دیپلمایتک و عدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت در 

توضیح قطع روابط اشاره کرد.
روشن نیست عباس موسوی در برقراری ارتباط بین سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
و بازگشایی بخش کنسولی سفار کانادا برای ایرانیان، چه هدفی را دنبال می کند.

خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی:
 آقای ترودو با فشار به دولت ایران به اجرای عدالت کمک کنید

فاجعــه هوایــی مرگبــار تهــران؛  
خانواده هــای قربانیــان می گوینــد 
اتاوا باید فشــار خود را بر رژیم ایران 
حفظ کند تا مقامات ایران مجبور به 

همکاری شوند.
در حالی که یکصد و شــصت روز از 
سقوط مرگبار پرواز پی.اس۷52 بر اثر 
اصابت موشک بر فراز تهران می گذرد، 
خانواده ها و نزدیکان قربانیان این پرواز 
که 85 نفرشــان شهروند کانادایی یا 
دارنــدگان اقامت دائــم کانادا بودند، 
هنــوز هم نمی دانند کــه چه علل و 
عواملــی موجب ســقوط هواپیمای 
مسافربری شرکت بین المللی اوکراین 
شده و عزیزانشــان را از آن ها گرفته 

است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
خانواده های قربانیان پرواز پی.اس۷52 
یک انجمن تشکیل داده اند تا بتوانند 
با جدیت و هماهنگی بیشتری مبارزه 
خود را بــرای احقاق حقوق و اجرای 
عدالــت درباره این فاجعــه دردناک 

پیگیری کنند.
رژیم ایــران پس از چنــد روز انکار 
مسئولیت خود در سقوط هواپیمای 
اذعان  اوکراینی، سرانجام  مسافربری 
کرد که هواپیمای اوکراین ایرالینز که 
۱۷۶ سرنشین داشت، با یک موشک 
زمین به هوا که به علت اشتباه انسانی 
شلیک شــد، سرنگون شــده و این 

فاجعه شکل گرفته است.
ظاهرا تهران مایل نیست که محتوای 
جعبه های سیاه این پرواز مرگبار فاش 

شود.
حامد اسماعیلیون شهروند ایرانی تبار 
انتاریو که همسرش  کانادایی ساکن 
پریســا و دختــرش ریــرا را در این 
فاجعه از دست داد، به جاستین ترودو 
نخست وزیر کانادا یادآوری کرد که به 
خانواده قربانیان فاجعه هوایی مرگبار 
تهــران قول داده اســت برای اجرای 
عدایت در این فاجعه به آن ها کمک 
کند. ترودو بارهــا در روزهای پس از 
فاجعه هوایی تهران، به خانواده های 
قربانیان قول داد به آن ها کمک کند 
تا پاسخ های قانع کننده ای در رابطه با 

این فاجعه بگیرند.
اســماعیلیون می گوید: »من  حامد 
همسر و دخترم را که همه چیز من 
و همه زندگی ام بودند، از دست دادم. 
من می خواهم عامالن و مقصران این 
فاجعه را بشناسم و جزئیات اتفاقی را 

که افتاده است، بدانم.«
اسماعیلیون مســئوالن رژیم ایران را 
متهم کرد که محل سقوط هواپیمای 
مسافربری اوکراینی را به طور کامل 
پاکسازی کرده تا آثار و شواهد سانحه 

به طور کامل از بیــن برود. به گفته 
اســماعیلیون، مقامــات ایران حتی 
اسباب و وسایل شخصی قربانیان این 
پرواز از جمله پاسپورت ها، تلفن ها یا 
یارانه های همراه آن ها را نیز دزدیده اند، 
تا هیچ گونه آثار و شواهدی که شاید 
برمال کننده علــل واقعی این فاجعه 

باشد، باقی نماند.
اسماعیلیون افزود: »وقتی برای تحویل 
گرفتن جسد همسر و دخترم به تهران 
رفتم، تنها چیزی که از دخترم به من 
تحویل دادند، کارت سالمت او بود که 
آن هم کامال شکســته و از بین رفته 

بود.«
پرواز  قربانیان  خانواده هــای  انجمن 
پی.اس۷52 خواســتار آن است که 
یک تحقیق بین المللی درباره علل و 
عوامل این فاجعه صورت گیرد و کانادا 
و انگلیس نیز در آن مشارکت داشته 

باشند.
این انجمن بین المللی که خانواده های 
نزدیک به یکصد تن از قربانیان فاجعه 
در آن عضویت دارند، تاکید کرد: »اگر 
رژیم ایران همچنــان از همکاری در 
این باره ســر باز زند، باید به موجب 
کنوانسیون مونترال که مربوط مقررات 
حمل و نقل هوایی اســت،  در دیوان 

کیفری بین المللی محاکمه شود.«
قــرار اســت خانواده هــای قربانیان 
کانادایی این فاجعــه هفته آینده با 
فرانســوا فیلیپ شــامپین وزیر امور 

خارجه کانادا دیدار کنند.
اســماعیلیون ضمن ابراز خرسندی 
از این موضوع تاکید کرد: »امیدوارم 
که آقای وزیر خبرهای خوبی برای ما 

داشته باشد.«
اســماعیلیون همچنین خواستار آن 
شــد که جزئیات بیشــتری درباره 
محتوای مذاکرات جاری با تهران در 
اختیار خانواده های قربانیان قرار گیرد 

و برای این مذاکرات یک جدول زمانی 
مشخص شود.

وزیر امور خارجه کانادا فوریه امسال 
تاکید کــرده بود که ایران نه دانش و 
نه تجهیزات الزم را برای رمزگشایی 
و تجزیه و تحلیل اطالعات جعبه های 
سیاه هواپیمای اوکراینی ندارد بنابراین 
الزم اســت که تهران این جعبه ها را 
برای رمزگشایی و بررسی به فرانسه 

تحویل دهد.
تهران مارس گذشــته اعــالم کرد 
جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی را 
در اختیار کیف یا پاریس قرار خواهد 
داد اما هرگز به قول خود در این زمینه 

عمل نکرد.
جواد سلیمانی که یکی دیگر از اعضای 
پرواز  قربانیان  خانواده هــای  انجمن 
مرگبار پی.اس۷52 است، تاکید کرد 
به هیچ وجه نمی توان به مقامات ایران 

اعتماد کرد.

پاسخجاستینترودو

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
سه شنبه ۱۶ژوئن در پاسخ به سوالی 
در این باره، یــادآوری کرد که رالف 
گودیل عضو پیشین کابینه را مامور 
پیگیری این پرونده کرده است. ترودو 
همچنین اعالم کرد که چند روز پیش 
درباره این پرونده با ولودیمیر زلنسکی 
رئیس جمهــور اوکرایــن گفت وگو و 
تبادل نظر کرده است.نخســت وزیر 
کانادا خاطر نشان ساخت: »قرار بود 
اوکراینی  هواپیمای  سیاه  جعبه های 
به زودی به فرانســه فرســتاده شود 
اما مقامات ایــران می گویند به علت 
محدودیت هــای ناشــی از بحــران 
کووید۱۹ فعال نمی توانند این کار را 

انجام دهند.«
ترودو ادامه داد: »ما به اعمال فشار بر 
ایران ادامه می دهیم چرا که ما برای 
خانواده هایی که عزیــزان خود را در 
این فاجعه دردناک از دست داده اند، 
به پاسخ های شــفاف و صحیح نیاز 

داریم.«

گزارش مهم وضعیت اقتصادی کانادا 
هشتم جوالی ارائه می شود

جاســتین ترودو نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه ۱۷ژوئن در کنفرانس 
مطبوعاتی خود اعالم کرد دولت فدرال هشتم ژوئیه تابلویی از وضعیت 

اقتصاد و دارایی های کشور به مجلس عوام ارائه خواهد کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، ترودو تصریح کرد به تدریج که با 
بهبود شرایط بهداشتی در کشور کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی 
از سر گرفته می شود، بسیاری از شهروندان از خود می پرسند که بحران 
کرونا چه شــرایطی برای اقتصاد کانادا به وجود آورده است و در ماه های 
آینده مردم باید منتظر چه چیزی باشــند. وی در عین حال تاکید کرد 
که تابلوی اقتصادی که اتاوا به نمایندگان ارائه خواهد کرد، به روز رسانی 
اقتصادی که احزاب مخالف از جمله حزب محافظه کار از هفته ها پیش با 

هیاهو و اصرار زیاد از دولت خواستار شده اند، نخواهد بود.
ترودو گفت در شــرایط کنونی غیرواقع گرایانه است که دولت فدرال به 
روزرسانی اقتصادی که معموال شامل پیش بینی های بودجه در درازمدت 

است، داشته باشد. 
ترودو گفت: »برای این که بدانیم دولت کانادا از نظر حمایت از شهروندان 
در دوره بحران کرونا چه عملکردی داشته است، می توانیم اقدامات خود را 
با دیگر کشورها در این زمینه مقایسه کنیم. هر چند با این کار نمی توانیم 
پیش بینی های طوالنی مدت داشــته باشــیم اما می توانیم تصویری از 
اتفاقاتی که احتماال در هفته ها یا ماه های آینده منتظر ماست، برای خود 

ترسیم کنیم.«
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 سوءاستفاده های باندهای تبهکاری 
از کمک های مالی دولت کانادا

ابه گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
دارایی  کمیتــه  لــودووار،  اینترنتی 
مجلــس عــوام کانــادا اعــالم کرد 
مجازات های شدیدی که دولت برای 
درخواســت های تقلبــی کمک های 
اضطراری ویژه بحــران کرونا در نظر 
گرفته اســت، برخی افراد دخیل در 
جنایات سازمان یافته و سارقان داده ها 
و اطالعات هویتی را هدف قرار خواهد 
داد کــه از ابتدای بحران کووید۱۹ با 
ارائه مدارک و اطالعات جعلی کمک 
دریافت  ماهانه  اضطراری  هزینه های 

کرده اند.
یکی از کارکنــان اداره مالیات کانادا 
اعالم کرد از زمانی که دولت جاستین 
ترودو کمک هزینه هــای اضطراری 
ماهانــه ویژه بحران کوویــد۱۹ را به 
اجرا گذاشــت، اداره مالیــات کانادا 
درخواســت های تقلبی متعددی در 
رابطه با ایــن کمک ها دریافت کرده 
اســت. به گفته این منبع، عمده این 
درخواســت ها از طرف افــرادی ارائه 
شده است که در فعالیت های جنایی 

سازمان یافته دخیل بوده اند.
تد گالیوان معاون کمیسر برنامه های 
نظارتی اداره مالیات کانادا اعالم کرد 
دســت کم پنج نفر که پیــش از این 
نیز به علت ارتکاب تخلفات مختلف 
پلیس  تحقیقات مشــترک  موضوع 
کانادا و اداره مالیــات کانادا بوده اند، 
در چارچوب مبارزه با سوءاســتفاده 
از کمک هزینه های اضطراری فدرال 
زیر ذره بین قــرار گرفته اند چرا که 
اســناد و شــواهد اولیه حاکی از آن 
اســت که این افراد با ارائه اطالعات 
اضطراری  هویتی جعلی، کمک های 
ویژه دوره بحران کرونا از دولت فدرال 
درخواست کرده اند. اداره مالیات کانادا 
اطالعات و گزارش هایی در خصوص 
تقلب های احتمالــی دریافت کرده و 
در حال حاضر با همکاری ژاندارمری 
سلطنتی کانادا عملیات مشترکی را 
برای پیگرد افراد یا گروه های دخیل 
در این تخلفات آغاز کرده اســت. تد 
گالیــوان در عین حــال تصریح کرد 
که اداره مالیات کانادا از دولت فدرال 
خواستار اختیاراتی شده است تا بتواند 
به طور مستقل عامالن سوءاستفاده و 
تقلب در کمک هزینه های اضطراری 
ویــژه دوره همه گیری کرونا را تحت 

پیگرد قرار دهد.
هفته گذشته لیبرال های کانادا تالش 
کردند با جلب حمایت کلیه احزاب و 
تشکل های مخالف، به سرعت الیحه ای 
را در پارلمان به تصویب برسانند که 
در آن پیگرد قضایی، جریمه مالی و 
مجازات زنــدان برای عامالن تقلب و 
اضطراری  کمک های  از  سوءاستفاده 
دولت فدرال پیش بینی شــده بود اما 
تالش آن ها در این زمینه راه به جایی 

نبرد.
 تــد گالیــوان تصریح کــرد در این 
الیحــه مجازات افــرادی پیش بینی 
شــده اســت که به منظور دریافت 
کمک های اضطراری دولت فدرال، با 
ارائه اطالعــات هویتی جعلی، صدها 
درخواست تقلب آمیز به اداره مالیات 

کانادا ارائه کرده اند.

جاستین ترودو: 
کمک های اضطراری کانادا دو ماه دیگر تمدید شد

پرژن میرور- کمک هــای اضطراری 
دولت کانادا کــه در پی همه گیری 
بیمــاری کوویــد-۱۹ و تعطیلــی 
بخش های بزرگی از اقتصاد این کشور 
و بیکار شدن بســیاری از مردم برای 
جبران هزینه های مالی پرداخت شده 

است، برای دو ماه دیگر تمدید شد.
دولت کانادا برای افرادی که به دلیل 
همه گیری بیماری کووید-۱۹ شغل 
خود را از دســت دادند، مبلغ 2 هزار 
دالر در هر مــاه و به مدت چهار ماه 
پرداخت می کند کــه البته در پایان 
سال باید مالیات این مبالغ دریافتی را 

به دولت پرداخت کنند.
به گزارش شبکه خبری سی بی سی، 
آقای جاســتین ترودو نخست وزیر 
کانادا امروز در کنفرانس خبری خود 
اعالم کرد که کمک های مالی دولت 
برای افرادی که هنوز نتوانسته اند به 
سر کار خود بازگردند به مدت دو ماه 

دیگر تمدید خواهد شد.
آقای تــرودو گفــت: » واقعیت این 
اســت که سه میلیون نفر شغل خود 
را از دست داده اند و اکنون دنبال کار 
می گردند، و حتی بــا اینکه اقتصاد 
ما در حال بازگشــایی اســت، تعداد 
بی شــماری از مردم همچنان بیکار 

هستند و می خواهند کار کنند.«
آقای ترودو اعالم کــرد که دولت به 
دنبال پیدا کردن راهی است که مردم 

را تشویق به بازگشت به کار کند.
وزیر کار کانادا در همین زمینه اعالم 
کرد کــه دریافت کننــدگان کمک 
اضطــراری دولــت در مرحله جدید 
پرداخــت این کمک هــا باید تعهد 
نامه ای را امضاء کنند که دولت بداند 
آنها دنبال کار هســتند و برای پیدا 
کردن شغل با بانک شغلی دولت در 

ارتباط می باشند.
ترودو گفت که اقتصاد کشــور که به 
دلیل تعطیلی های سراسری متوقف 
شــده بود، به تدریــج در حال جان 
گرفتن اســت، اما برای بازگشت به 
دوران قبل از پاندمی به زمان بیشتر 

نیاز می باشد.
تمدیــد پرداخــت CERB، هزینه 
4۳.5۱ میلیارد دالری دولت را به ۶۰ 
میلیارد دالر افزایش خواهد داد. ترودو 
ابراز امیدواری کرد که با بازگشــایی 
بیزنس ها، عده کمتری از مردم برای 

دریافت CERB اقدام کنند. 
خانم کارال کوالتــرو، وزیر کار کانادا 
گفت: » دولت کارفرمایان را تشویق 
می کند تا برای طرح یارانه دستمزد 
درخواســت بدهند، ایــن طرح ۷5 
درصد از حقوق کارکنان را تا حداکثر 

84۷ دالر در هفته پوشش می دهد. 
در سراسر کشــور بیش از 22۳ هزار 
کارفرما برای طرح یارانه دستمزد برای 
تحت پوشش قرار دادن 2،۶ میلیون 
نفر از کارگــران و کارمندان تقاضای 

خود را به دولت ارایه داده اند.«
وی ادامــه داد: » در حالی که کمک 
اضطراری دولت به میلیون ها کانادایی 
کمک می کند تا این دوران سخت را 
پشت ســر بگذارند، اما می دانیم که 
این حمایــت دولتی راه حل طوالنی 
مدت نخواهد بود. ما در حال حرکت 
از مرحله نخســت که از همه مردم 
خواستیم تا در خانه بمانند به سمت 
مرحله ای هستیم که در آن مردم در 
صورت امــکان و اطمینان از برقراری 
امنیت، در حال بازگشــت به سر کار 

خود هستند.«
دانشجویان واجد صالحیت از طریق 
کمک اضطراری دولت ماهیانه ۱25۰ 
دالر دریافت می کنند که در صورتی 
که سرپرست خانواده باشند این مبلغ 
تا 2 هــزار دالر افزایش خواهد یافت. 
این گروه از دانشــجویان باید تعهد 
بدهنــد که  فعاالنه به دنبال شــغل 

می گردند.
اداره مالیات کانادا در وب سایت خود 
یادآور شده که ممکن است از افرادی 
که این کمک های اضطراری دولتی را 
دریافت می کنند اطالعاتی را بخواهد 
که نشــان دهد در طول مدت زمان 
دریافــت این کمک هــای دولتی به 
دنبال کار بوده اند، بنابراین بسیار مهم 
اســت که این گــروه از افراد مدارک 
مستند از فعالیت های کاریابی خود را 
در دســت داشته باشند تا در صورت 

نیاز به اداره مالیات ارایه دهند.

جاگمیت سینگ رهبر حزب اِن دی 
پی کانادا از دولت فدرال درخواســت 
کرده تا کمک های اضطراری دولتی 

برای چهار ماه دیگر تمدید شود.
وی در بیانیــه ای گفتــه اســت: » 
میلیون ها کانادایــی نگران پرداخت 
صورت حساب های خود در تابستان 
امسال هستند. دولت نمی تواند مردم 
را مجــدداً در مــاه اوت در همیــن 
وضعیت امروز قرار دهد. در هفته های 
آتی نیاز به یک برنامه بلند مدت برای 
بیمه بیــکاری داریم تــا از کارگران 
و کارمندانــی کــه نمی توانند به کار 
بازگردنــد و هنوز به کمک نیاز دارند 

حمایت شود.«
َدن آلبا نماینده محافظه کار پارلمان که 
منتقد سیاست های شغلی دولت است 
از دولت فدرال خواســته تا تغییرات 
ســاده ای انجام دهد تا به افرادی که 
واجد صالحیــت دریافت کمک های 

اضطراری نیستند کمک بشود.
وی یادآور شده اســت: » از آنجایی 
که کسب و کارها در حال بازگشایی 
هستند، مردم نباید برای بازگشت به 
کار جریمه بشوند. اما این دقیقاً کاری 
است که طرح لیبرال ها بر اساس آن 
برنامه ریزی شــده اســت. اگر بیش 
از هــزار دالر در ماه درآمد داشــته 
باشــید تمام مزایای خود را از دست 
خواهید داد. به همین دلیل است که 
محافظه کاران از دولت خواسته اند تا 
کمک های اضطراری را انعطاف پذیرتر 
ســازد تا هیچ کس برای بازگشت به 

کار دچار نگرانی نشود.«
افرادی که بیــش از هزار دالر در ماه 
دریافت کنند واجد صالحیت دریافت 
کمک های اضطراری دولتی نخواهند 

شد. محافظه کاران خواستار یک برنامه 
پلکانی هستند تا به مردم اجازه دهد 
همزمان با افزایش ساعات کاری خود 
درصدی از کمک های اضطراری دولت 

را نیز دریافت کنند.
ژان ایو دوکلــوس، وزیر خزانه داری 
کانادا، نیز روز دوشنبه گفت: اوضاع از 
زمان آغاز برنامه CERB تغییر کرده  
و اقتصاد کشور در بسیاری از استان ها 
بازگشــایی شده اســت. بنابراین در 
اعالم رسمی تمدید این برنامه شرایط 
جدیدی برای متقاضیان لحاظ خواهد 
شد که با وضعیت جدید منطبق باشد.
در حالــی کــه حــدود 8 میلیون 
کانادایی برای برنامــه CERB اقدام 
کرده بودند، استقبال بسیار کمتری 
از برنامــه حمایتی دولت برای کمک 
به کارفرمایان در پرداخت دســتمزد 
کارکنان به منظور جلوگیری از تعدیل 
نیرو شد. به همین دلیل دولت بودجه 
تعیین شــده برای این برنامــه را از 
۷۳ میلیارد دالر به 45 میلیارد دالر 
کاهــش داد. تا 8 ژوئــن، تنها ۱۰.5 
میلیــارد دالر تحت ایــن برنامه به 

متقاضیان پرداخت شد.
همچنین تــرودو اعالم کرد ثبت نام  
مجدد برای برنامه CEBA، که حاال 
کشاورزان و مالکان زمین را نیز در بر 
می گیرد، از جمعه این هفته آغاز می 
شود. این برنامه وام هایی تا سقف 4۰ 
هزار دالر، بدون بهره، تا پایان ســال 
2۰22 در اختیار متقاضیان قرار می 
دهد کــه در صــورت بازپرداخت به 
موقع، 25 درصد یا ۱۰ هزار دالر آن 

بخشوده خواهد شد.

اخراج جاگمیت سینگ
 از صحن پارلمان

مداد- به گزارش سی تی وی، جاگمیت سینگ از اقدام خود برای نژادپرست 
خواندن رهبر فراکسیون بالک کبکوا در صحن پارلمان دفاع کرد. 

در جلســه روز چهارشــنبه مجلس عوام کانادا، جاگمیت سینگ )رهبر 
حزب نئودموکرات( طرحی را برای تائید وجود نژادپرســتی ساختاری در 
پلیس سلطنتی ســواره نظام کانادا )RCMP( و درخواست از دولت برای 
بازنگری در بودجه، آموزش  و نیز مسئولیت افسران این نهاد مطرح کرد و 
از نمایندگان خواست به این طرح، با اکثریت آرا رای دهند. در این میان، 
الن ترین با صدای بلند با درخواســت آقای سینگ مخالفت کرد. این امر 
به درگیری لفظی بین این دو نفر انجامید و در نهایت، جاگمیت ســینگ 
عبارت »نژادپرست« را برای آقای ترین به کار برد. رئیس پارلمان نیز این 
اقدام را خالف مقررات تشخیص داد و از آقای سینگ خواست عذرخواهی 
کند. اما با رد این درخواست از سوی رهبر حزب نئودموکرات، او از صحن 

پارلمان اخراج شد.
جاگمیت ســینگ در نشست خبری پس از جلســه پارلمان گفت که از 

گفته اش پشیمان نیست و بر درستی حرف هایش تاکید دارد.
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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

بدهی یک میلیون دالری وزیر خارجه کانادا به بانک چین
پرژن میــرور- وزیر خارجــه کانادا، 
فرانســوا فیلیپ شــمپین بابت دو 
فقــره وام بانکی به مبلغ یک میلیون 
و دویســت هزار دالر به بانک چین 

بدهکار است.
روزنامه گلــوب اند میل گزارش داده 
است که مالکیت این بانک در اختیار 
دولت چین اســت. بر اساس گزارش 
گلــوب اند میل، از ســال 2۰۱5 که 
آقای شمپین به وزارت خارجه کانادا 
منصوب شد، اظهاریه عمومی مربوط 
به منافع شخصی که به کمیسر اخالق 
و رفتار حرفه ای دولت ارایه شده بود از 

اطالع عموم مردم پنهان شده است.
امــا زمانــی که یــک وزیــر مهم و 
ساختاری همانند وزیر امور خارجه و 
یا وزیر بازرگانی در یک دولت باشید، 
گرفتــن وام از یک بانکی که زیر نظر 
یک دولــت خارجی– در اینجا دولت 
چین– اداره می شود و شما را به عنوان 
مهمترین وزیر دولت کانادا به دولت 
کمونیستی چین بدهکار می کند، با 
وام گرفتن افراد عادی جامعه تفاوت 

چشمگیری خواهد داشت.
به گزارش گلوب اند میل، این دو فقره 
وام بانکی برای خرید دو ملک در شهر 
لندن پایتخت انگلستان در سال های 
2۰۰۹ و 2۰۱۳ پیــش از اینکه آقای 
شمپین وارد سیاست بشود و در زمانی 

که در انگلستان مشغول به کار بوده از 
بانک چین دریافت شده است.

آقــای شــمپین گفته اســت که به 
عنوان یک فــرد دارای اقامت موقت 
در انگلستان نمی توانسته از یک بانک 

بریتانیایی وام دریافت کند.
وی اعــالم کرده اســت از آن جایی 
که جزییات مســایل مالی خود را به 
کمیسر اخالق و رفتار حرفه ای دولت 
اظهار داشــته و هیچ مسئله ای را از 

این کمیسیون مخفی نکرده، بنابراین 
خالفی مرتکب نشده است و به عنوان 
یکی از کارکنان دولت مسوؤلیتی بر 

عهده وی نیست.
در ماه دســامبر گذشته هنگامی که 
فرانسوا فیلیپ شمپین به عنوان وزیر 
امور خارجه کانادا انتخاب شــد، یک 
دســتور اجرایی را از طرف جاستین 
ترودو نخســت وزیر کانــادا دریافت 
کرد. در این نامه آقای ترودو به آقای 

شمپین توصیه کرده بود: » ترتیبات 
امور شخصی شما باید به طور دقیق 
تحت نظــارت عمومی باشــد. این 
وظیفه ای اســت که فقط با عملکرد 
ســاده در چهارچوب قانونی به طور 

کامل برطرف نخواهد شد.«
همانطور که از متن نامه آقای ترودو 
به آقای شمپین مشخص است، عمل 
به قانون به معنی بی گناهی نیست. 
در زمانی که روابط بین کانادا و چین 
به کدورت کشیده شد امور شخصی 
آقای شــمپین در معــرض نظارت 

عمومی قرار نگرفت.
بنابر اعالم یکی از ائتالف های حقوق 
بشــری زیر نظر عفو بین الملل، رژیم 
استفاده  توانایی  چین  کمونیســتی 
از تمام اهرم های فشــار برای نفوذ و 
تحت تاثیر قراردادن دیگران، از جمله 
» تهدید و زورگویی « برای ترساندن 
و وادار کردن به سکوت فعاالن حقوق 

بشری در کانادا را در اختیار دارد.
هنگامی که شما بیش از یک میلیون 
دالر به فردی یا موؤسســه ای بدهی 
دارید، امکان نفوذ و ســوء اســتفاده 

همیشه وجود خواهد داشت.
مــارگارت مــک کویگ، اســتادیار 
موؤسسه چین در دانشگاه آلبرتا یکی 
از کارمندان ارشــد دولت اســت که 
۳۷ ســال در اتاوا خدمت کرده. وی 
می گویــد: » در تمام طول عمر خود 
افتضاحی به این بزرگی را به یاد ندارد. 
غیر قابل تصور است که زمانی که با 
دولت چین در حال معامله بوده این 

مسئله در پس ذهن او نبوده باشد.«
بزرگترین نگرانی موجود این است که 
در دولت آقای ترودو هیچ فردی بابت 
ارتباط مالی بین آقای شمپین و بانک 

چین ابراز نگرانی نکرده است.
این یک نوع ایــراد جراحت به خود 
اســت که می تواند به سرعت به یک 
زخــم بــزرگ تبدیل شــود. هر دو 
آپارتمان خریداری شده توسط آقای 
شــمپین در محله های اعیان نشین 
لندن قرار دارند. ارزش متوسط ملک 
در محلــه Shoreditch لنــدن ۱،2 
میلیون دالر و ارزش متوســط ملک 
در محلــه Bayswater حدود 2،5 

میلیون دالر است.
وزیر امور خارجه کانــادا می تواند با 
فروش یکی از این آپارتمان های خود 
در لندن بدهــی بانکی خود به بانک 
چیــن را بپردازد و خــود را از زیر بار 

تعهد به چینی ها رها کند.
باید دید که آیا آقای فرانســوا فیلیپ 
شمپین نشانی از اراده برای رهایی از 
بدهی خود به بانک چین که زیر نظر 
دولت چین اداره می شود دارد یا خیر.

افتتاح چند حساب بانکی جعلی
 به منظور دریافت پول بیشتر از

 یارانه اضطراری دولت
ایرانیان کانادا- یک زن کانادایی پس 
از تالش برای دریافت مقدار بیشتری 
کمک هزینه CERB، اکنون با جریمه 
روبرو شده است. طبق گزارش پلیس 
تورنتو، این زن مونترالی پس از سفر 
به تورنتو برای ایجاد چندین حساب 
بانکی و تقاضای چندین کمک هزینه 
CERB به جرم کالهبرداری دستگیر 

شذ.
در گزارش خبری پلیس تورنتو آمده 
اســت این زن 4۰ ساله قصد داشت 
با ایجاد چندین حســاب، برای افراد 
غیرحقیقی تقاضــای CERB دهد. 
پلیس در تحقیقات خود به چندین 
»هویــت تقلبی« از مظنون دســت 

یافت.
این زن، که مشــخص شد نام واقعی 
وی » کارینا ریل« می باشــد، اکنون 
با چهار اتهام کالهبرداری زیر 5.۰۰۰ 
دالر، جعل سند، جعل هویت، و تملک 

چند هویت روبرو شده است.
پلیس تورنتو از موسسات مالی دولتی 
و خصوصی خواست همیشه گوش به 
زنگ باشند، و حساب های مشکوک را 

به پلیس گزارش دهند.
گرچه، او اولین فردی نیست که تالش 
 CERB کرده تا پول بیشتری از طرح

دریافت کند. در ماه آوریل دو شهروند 
بریتیش کلمبیایی نیز به جرم دزدین 
۳۳.۰۰۰ دالر چک CERB دستگیر 

شدند.
CERB طرح حمایتی دولت برای آن 
دسته از افرادی است که بر اثر پاندمی 

کرونا شغل خود را از دست داده اند.
از تمامی افرادی که اطالعات بیشتری 
در مورد این گونه کالهبردای ها دارند 
درخواســت می شود با پلیس تماس 

بگیرند.
دولت لیبــرال پیش از این لیســت 
مجــازات افرادی که بــرای دریافت 
این کمــک هزینــه 2.۰۰۰ دالری، 
کالهبرداری کرده اند را منتشر کرده 

است.
این لیست شــامل جریمه نقدی تا 
5.۰۰۰ دالر و احتمــال ۶ ماه زندان 

می شود.
تاکنــون تعــدادی از شــهروندان از 
دریافت اشــتباهی این کمک نقدی 
به صــورت تصادفی خبــر داده اند. 
نخســت وزیر، جاستین ترودو، اعالم 
کرد این مجازات شامل حال افرادی 
کــه ناآگاهانه این کمــک را دریافت 

کرده اند، نمی شود.

 در شرایط پرتنش روابط کانادا با چین 
اندرو شی یر رهبر حزب محافظه کار، خواستار شفاف سازی وزیر امور خارجه  شد

اندرو شی یر رهبر حزب محافظه کار، 
در رابطه با دریافت دو وام مســکن از 
یک بانک دولتی چین توسط فرانسوا 
فیلیپ شــامپاین، وزیر امور خارجه 
کانادا در شرایط پرتنش روابط کانادا 

با چین خواستار توضیح شد.
به گــزارش رســانه هدهــد کانادا، 
ســخنگوی وزیر امور خارجه در این 
رابطــه گفت: این وام ها بــر روی دو 
ملک در انگلســتان اســت که قبل 
از ســال 2۰۱5 و ورود شــامپاین به 
سیاســت دریافت شده و ارتباطی به 
مســئولیت فعلی وی ندارد و تاثیری 

نیز بر آن نخواهد داشت.
اندرو شــی یر که پیش از این سابقه 
جســتجو در گذشــته زندگی افراد 
را داشــته و ماجرای مهمانی ســال 
2۰۰۱ تــرودو در لبــاس عالءالدین 
را در انتخابــات ســال 2۰۱۹ مطرح 
کــرده و در مناظــرات انتخاباتی نیز 
تــرودو را متقلب خطــاب کرده بود 
این بــار در یــک کنفرانــس خبری 

باالترین  شامپاین  گفت:  صبحگاهی 
مقام دیپلماتیک کشور است و رهبران 
حزب کمومیست چین می توانند بابت 
۱/2 میلیون دالری بدهی که از وام دو 

ملک وی در لندن باقی مانده بعنوان 
اهرم فشار در روابط پر تنش با کانادا 

استفاده کنند.
وی افــزود: بدهکاری بیــش از یک 

میلیون دالر یک فــرد… یک اهرم 
فشار قوی است.

آدام آســتین، سخنگوی شامپاین، با 
بیان اینکه وقتی وزیر ســال 2۰۱5 
وارد سیاست شدند، به کمیسر اخالق 
از گرفتن این وام در سوابق خودشان 
خبــر داده بودند، بیان کــرد: این دو 
وام مســکن از بانــک مرکزی چین 
)در انگلیس( اخذ شده و تمام بدهی 
دارایی های وزیر نزد کمیســر اخالق 
قرار گرفته و رجســتری آنالین شده 

است.
وی افــزود: هیچ یــک از این وام ها و 
سایر بدهی های کنونی او هیچ تاثیری 
در عملکرد وی )وزیــر امور خارجه( 
بعنوان یک مقام دولتی نداشته است.

این مسئله درپی گزارش گلوبال نیوز 
جنجالی شد و سرزبان ها افتاد، با این 
حال هنوز هیــچ اطالعاتی مبنی بر 
اینکه هدف اندرو شــی یر در شرایط 
کنونی و در ســال 2۰2۰ از بیان این 
موضوع چه بوده اســت، در دسترس 

نیست!
گفتنی است که روابط کانادا از زمانیکه 
پلیس ونکوور منگ وانژو، مدیر ارشد 
هواووی را به درخواســت امریکا در 
دسامبر 2۰۱8 دســتگیر کرد و قرار 
شد او را به امریکا تحویل دهد شروع 
شد و با دستگیری مایکل کووریک و 
مایکل اســپاوور دو کانادایی فعال در 
چیــن در مدت زمان کوتاهی پس از 

دستگیر وی به اوج رسید.
آســتین در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: وقتــی صحبت از چین 
می شــود، اولویت مطلق مــا در این 
رابطه آزادی مایکل کووریک و مایکل 
اســپاوور و سایر کانادایی بازداشتی و 

دربند چین است.
وی افزود: اولویــت وزیر امور خارجه 
در روابط با چین رفاه و حل مشکالت 
این افراد اســت. کانادا معتقد است 
دســتگیری دو کانادایــی در چین 

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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سیاست های مهاجرتی کانادا برای افراد دارای اقامت دائم
پرژن میــرور- مهاجرت به کانادا در 
میانــه بحران همه گیــری بیماری 
کووید-۱۹ برای افرادی که به تازگی 
اقامت دائم خود را دریافت کرده اند و 
می خواهند وارد کانادا بشوند می تواند 

بسیار چالش برانگیز باشد.
و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
را  کانادا دســتورالعملی  پناهندگی 
صادر کرده است تا افرادی که ویزای 
اقامــت دایم کانادا را دریافت کرده و 
در طول ماه های آینده قصد ورود به 
کانادا و اسکان در این کشور را دارند و 
بروز همه گیری ویروس کرونا بر روی 
برنامه های آنها تاثیر گذاشته است، بر 

طبق آن عمل کنند.
در حال حاضر دریافت تقاضانامه های 
اقامــت دائم کانادا همچنــان ادامه 
دارد. بــه پرونده هایی کــه مدارک 
آنها تکمیل نیســت تا ۹۰ روز برای 
ارســال مدارک مورد نیــاز فرصت 
داده می شود. تقاضانامه های تکمیل 
شده درخواست اقامت دائم کانادا بر 
اساس مراحل معمول تحت بررسی 

قرار می گیرند.
عدم ارائه توضیح برای تقاضانامه هایی 
کــه نقــص مــدرک دارنــد و یــا 
تقاضانامه هایی که به دالیلی غیر از 
دالیل مرتبط با همه گیری ویروس 
کرونا تکمیل نشده اند، ممکن است به 

طور کلی مردود شوند.
پرونده هایی کــه متقاضی اصلی در 
حال حاضر داخل کانادا به سر می برد 
ولی افراد وابسته به او بیرون از کانادا 
هستند، همچنان مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت اما احتماالً بررسی این 
پرونده ها با تاخیر روبرو خواهد شد. با 
این حال، اگر افراد وابسته به متقاضی 
اصلی کــه خارج از کانادا هســتند 
نمی توانند به کانادا سفر کنند، برای 
متقاضــی اصلــی کارت اقامت دائم 
صادر نخواهد شد. هر زمانی که امکان 
سفر افراد وابسته به متقاضی اصلی 
فراهم شود، مراحل بعدی پرونده به 

اطالع متقاضی اصلی خواهد رسید.
افرادی که تاییدیــه اقامت دائم و یا 
ویزای اقامت دایم را دریافت کرده اند، 
اگر نمی تواننــد پیش از پایان اعتبار 
درج شــده بر روی ایــن مدارک به 
کانادا ســفر کنند، باید با مراجعه به 
وب ســایت اداره مهاجرت کانادا به 

مقامات کانادایی اطالع بدهند.
به دارندگان این نوع از مدارک توصیه 
شده اســت تا در حد امکان پیش از 
پایان اعتبار این مــدارک وارد کانادا 

بشوند.
پــس از اطــالع دادن بــه وزارت 
مهاجرت، شــهروندی و پناهندگی 
کانادا مبنــی بر عدم توانایی ورود به 

کانادا پیش از به پایان رسیدن اعتبار 
مدارک خود، پرونده این گروه از افراد 

به مدت ۹۰ روز در حالت انتظار قرار 
خواهد گرفت و به محض اینکه فرد 

متقاضی از طریق وب سایت به اداره 
مهاجرت اطالع دهد که می توانند به 
کانادا ســفر کنند، پرونده آنها برای 

تایید مجدد گشوده خواهد شد.
این امر در صورتی خواهد بود که فرد 
متقاضی اصلی و افراد وابســته به او 
معاینات پزشکی و بررسی های امنیتی 
و جنایی را با موفقیت پشــت ســر 
بگذارند و گذرنامه معتبر داشته باشند.
از زمان شــروع همه گیری ویروس 
کرونا، وزارت مهاجرت، شــهروندی و 
پناهندگی کانادا تاکید کرده است که 
تقاضانامه هایی که هم اکنون در حال 
بررسی هســتند را به دلیل نقص در 
مــدارک رد نخواهد کرد و در اجرای 
سیاست های مهاجرتی خود انعطاف 
پذیری قابل مالحظه ای بوجود آورده 

است.

کمیســر براندا الکی که پیشــتر از 
اذعان به وجود نژادپرســتی گسترده 
و فراگیــر در ژاندارمری ســلطنتی 
کانادا خودداری کرده بود، روز جمعه 
۱۳ژوئن به نژادپرستی سیستماتیک 
در پلیس کانادا که جاستین ترودو نیز 
به وجود آن اذعان کرده است، اذعان 

کرد.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، کمیســر الکی پیش از این در 
مصاحبه با سی بی سی تاکید کرده 
بود که نژادپرستی سیستماتیک در 
پلیس کانادا که برخی از آن صحبت 
»پیشــداوری های  بیشتر  می کنند، 
ناآگاهانه« است. این اظهارنظر کمیسر 
الکی واکنش جاســتین ترودو را نیز 

برانگیخت.
این مســئول بلندپایــه پلیس کانادا 

روز جمعه در مصاحبه با رادیو کانادا 
گفت قبــول دارم که در پلیس کانادا 
نیز همانند دیگر سازمان ها و نهادها 
نژادپرستی سیستماتیک وجود دارد. 
وی افزود در طول تاریخ کشــورمان 
برخورد منصفانه و عادالنه ای با بومیان 
و قربانیان نژادپرســتی نشده است و 
امروز نیز همین مشکل در کشور ما 

وجود دارد.

کمیسر الکی تصریح کرد نژادپرستی 
گسترده و سیستماتیک در ساختارهای 
نهادی جامعه ما وجود دارد. این پدیده 
در سیاســت گذاری های، روندهــای 
اداری و رویه هــای کاری بخش های 
مختلف نمایان می شود. این رفتارها 
و برخوردها شاید در نگاه اول خنثی 
به نظر برســد اما در واقــع به زیان 
گروه هایی از جامعه تمام می شــود. 
وی تاکید کرد که پلیس کانادا برای 
برطرف کــردن این معضل با جدیت 

تالش می کند.
کمیسر الکی هشــدار داد آن دسته 
از مامــوران پلیس فدرال که اصول و 
معیارهای بنیادین ژاندارمری سلطنتی 
را رعایت نمی کنند، باید مســئولیت 
اقدامــات خود را برعهــده بگیرند و 

پاسخ گو باشند.

یک فرمانده پلیس فدرال کانادا
 نژادپرستی سیستماتیک در آر.سی.ام.پی را پذیرفت

بررسی سریع تر 
درخواست ویزای کانادا برای دیدار 

اعضای درجه یک خانواده

بر اساس دســتور العمل جدید وزیر 
مهاجــرت کانادا عالوه بــر برخی از 
افرادی که دارای معافیت از ممنوعیت 
سفر به کانادا هســتند، خانواده های 
درجه یک مقیمان و شــهروندان نیز 
می توانند در صورتی که دارای ویزای 
دیدار هستند، وارد کانادا شوند و اگر 
هنوز درخواست مجوز ورود نکرده اند، 
می توانند هم اکنون درخواست خود را 
سابمیت نمایند تا در اسرع وقت مورد 

بررسی قرار گیرد.
دیدار  ویزای  درخواست  بدین ترتیب 
افراد درجه یک شهروندان و مقیمان 
کانادا با سرعت بیشتری مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت تا هر چه سریعتر 

امکان سفر آنان به کانادا مهیا گردد.
این در حالیست که بررسی درخواست 
ویزا هــای موقت به جز درخواســت 
ویزای کار برای کارگران   مورد نیاز در 
دوران کوویــد۱۹ از ماه مارچ تاکنون 
به علــت تعطیلی ســفارتخانه های 
کانادا متوقف بوده اســت. بر اساس 
دستورالعمل رســمی وزیر مهاجرت 
در حــال حاضــر عالوه بر بررســی 
درخواست ویزای کار برای کارگران و 
متخصصین مورد نیاز کانادا در دوران 
پندمیک درخواست ویزای اقوام درجه 
یک مقیمان و شهروندان کانادایی نیز 

بررسی خواهد شد.
بدین ترتیب هم اکنون   تا اول جوالی 
که محدودیت سفر به کانادا معتبر است 
عالوه بر کارگران موقت مورد نیاز در 
دوران کووید۱۹ و خانواده های درجه 
یک مقیمان و شــهروندان کانادایی، 
دارندگان ویــزای کاری و تحصیلی 
که تاییدیه صدور مجوز خود را قبل 
از ۱۶ مــارچ 2۰2۰ دریافت نموده اند 
و یا افرادی که تاییدیه دریافت اقامت 
دائم خود را از ســفارتخانه های کانادا  
 قبل از ۱8 مــارچ دریافت نموده اند، 
می توانند وارد مرزهای کانادا شــوند. 
دولت اول جوالی اعالم خواهد نمود 
که دوره محدودیت ورود مسافرین به 
کانادا ادامه خواهد یافت یا به طور کلی 

برداشته خواهد شد.
بدیهی است در هنگام ورود مسئولیت 
افســران مرزی بر این اســت که از 
لزوم ورود کارگران موقت جهت ارائه 
ســرویس های مورد نیــاز در دوران 
پندمیک و اطمینان از نیاز به اشتغال 
آنان پس از ســپری نمــودن دوران 
قرنطینه بــرای کارفرمایان کانادایی 
تامین گردد. افراد خانواده درجه یک 
درست است که دیگر همانند گذشته 
نیازی به توجیه دلیل و یا لزوم ســفر 
به کانادا ندارند ولی کماکان ملزم به 

اعالم چگونگی اجرای برنامه قرنطینه 
۱4 روزه خود می باشند.

داشــتن ویزای معتبر و یا اجازه ورود 
معتبر بــرای ورود خانواده های درجه 
یک الزامی اســت. آنان کــه دارای 
ویزای توریســتی کانادا هســتند به 
راحتــی می توانند وارد کانادا شــوند 
و آنان که هنوز ویــزای ورود ندارند، 
درخواستشان با سرعت بیشتری مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس 
دســتورالعمل وزیر مهاجرت پروسه 
بررسی درخواســت ویزای توریستی 
اقوام درجه یک به میزان قابل توجهی 
در دوران پندمیــک کاهش خواهد 
یافت. اجرای طرح سرعت بخشیدن 
به بررسی درخواست برای مسافرینی 
که هم اکنــون در لیســت اولویت 
بررسی قرار دارند موجب خواهد شد 
تا متقاضیان با ســرعت ویزای ورود 

خود را دریافت کنند.
الزم به تاکید است که افراد زیر از دید 
وزارت مهاجرت و شهروندی، خانواده 
درجــه یــک محســوب می گردند: 
همسران عرفی و شــرعی، فرزندان 
وابسته، نوه، پدر و مادر و یا پدر و مادر 

ناخوانده، قیم قانونی
هنوز اداره مهاجرت دستورالعملی برای 
انجام پروسه انگشت نگاری افرادی که 
برای نخســتین بار درخواست ویزای 
دیدار می کنند و نیاز به انجام آن دارند 
را ارائه نداده است. اخیرا اعالم شد که 
به منظور تسریع سازی، کارگران مورد 
نیاز در دوران پندمیک در کانادا،   قادر 
خواهند بود پروســه انگشت نگاری را 
در مرز ورودی انجام دهند تا سریع تر 
بتوانند وارد کانادا شوند. در صورت باز 
نشدن سفارتخانه های کانادا و یا مراکز 
ویــزا در خارج از کانادا احتمال انجام 
پروسه انگشــت نگاری افراد خانواده 
درجــه یک در مرزهــای ورودی نیز 

میسر شود.
معصومهعلیمحمدی)هفته(
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جوانان
 فراموش شدگان اصلی 

بحران کووید۱۹
بیمــاری کووید۱۹ عمدتا ســالمت 
و زندگی ســالمندان را هــدف قرار 
داده است اما جوان ترها نیز قربانیان 
غیرمســتقیم این بیماری هســتند. 
جوانان چــه آنهایی که کار می کنند 
و چه آنهایی که درس می خوانند، از 
پیامدها و آسیب های بحران کووید۱۹ 

در امان نخواهند ماند.
زندگــی جوانان به یکبــاره و بدون 
هیچ هشــدار یا اطــالع قبلی دچار 
دگرگونی شد. برای آنهایی که درس 
می خواندند، ناگهان تحصیل متوقف 
شــد و کالس هــای درس اکنون به 
دور از مدارس و دانشــگاه ها و به دور 
از همکالســی  ها به صــورت آنالین 
برگزار می شــود و دوره های آموزشی 
در محیط های کار نیز متوقف یا لغو 

شدند.
مدارس، موسســات آموزش علمی و 
فنی و دانشــگاه ها، خدمات آموزشی 
آنالیــن و کالس های درس از راه دور 
ارائه می کنند اما به گفته   ســاموئل 
ویسیئر اســتاد روانپزشکی دانشگاه 
مک گیل، این کارهــا و این خدمات 
هرگــز جای زندگی دانشــجویی در   
دانشــگاه را نمی گیرد چــرا که اکثر 
تجربیــات مهم آموزش به شــکلی 
فی البداهه در محیط دانشــگاه اتفاق 
می افتد. مالقات با افراد جدید، تالقی 
افکار و اندیشــه  ها که هرگز به ذهن 
دانشــجو خطور نکرده است، رفتن 
به کتابخانه، کشف کتاب های جدید 
و بحــث و گفتگوهای پس از کالس 
درس، همه و همــه جهان جدیدی 

برای دانشجویان خلق می کند.

تاثیرمستقیمبحرانکرونابرزندگی
کارگرانجوان

طبق گزارش اداره آمار کانادا ، یکی از 
آثار مستقیم بحران کووید۱۹ نابودی 
بسیاری از کسب و کارها و مشاغل بود 
و در این میان بیشتر از همه افراد بین 
۱5 تا 24 ســال از این قضیه متضرر 

شدند.
4۷.۳ دهم درصــد جوانان کانادایی 
که یک کار نیمه وقت داشتند، بیکار 

شدند
2۰.۹ درصــد از جوانانی که کار تمام 
وقت داشــتند، کار خود را از دســت 

دادند
در عرصــه جهانی نیــز طبق اعالم 
ســازمان بین المللی کار، از هر شش 
جوان یک نفر کار خود را از دست داد. 
اما حتی آنهایی هم که توانستند شغل 
خود را حفظ کنند، ساعات کاریشان 
محدود شــد به طوری که 4۳ درصد 
از کارگران جوان از آغاز بحران کرونا 
ساعات کاری و در نتیجه درآمدشان 

کاهش یافته است.
اعالم ســازمان  همچنیــن طبــق 
بین المللی کار، تغییرات نرخ بیکاری 
نمی تواند ابعاد واقعی بحران را نشان 
دهد چرا که بخشی از جوانان از بازار 
کار خارج شده اند. این مسئله در مورد 
۱۱ و ۷ درصد جوانــان کانادایی در 
فاصله ماه های فوریه و آوریل ســال 

2۰2۰ صدق می کند.

اماچــراجوانانبیشــترازدیگر
بحران تحتتاثیر جامعه گروههای

کروناقرارگرفتند؟

لوئی فیلیپ بالن اســتاد دانشــکده 
اقتصادی دانشگاه کارلتون می گوید، 

شاید یکی از علل این مسئله آن است 
که آنها امــکان دورکاری ندارند. در 
واقع جوانان بیشتر به شغل هایی در 
بخش خدمات مسکن و رستوران ها 
مشغول کار هستند. این بخش ها به 
شــدت تحت تاثیر بحران کووید۱۹ 
قرار گرفتند. اما جنبه بدتر قضیه این 
است که آثار منفی بحران کرونا بر این 
مشاغل می تواند طوالنی تر و پایدارتر 
از دیگر مشاغل باشد. احتمال زیادی 
وجــود دارد که این کســب و کارها 
نتوانند به این زودی ها به طور کامل 
فعالیت خود را از سر بگیرند بنابراین 
بــه احتمال زیاد تابســتان امســال 
دانشــجویان از مشــاغل این بخش 

محروم خواهند بود.

آثاروپیامدهایدرازمدت

جامعه شناسان نگران آینده این جوانان 
هستند چرا که آنها باید حساس ترین 
دوره عمر خود را در بحبوحه بحران 

کرونا سپری کنند.  
ماریا اوژنیا لونگو استاد موسسه ملی 
تحقیقــات علمــی INRS می گوید 
جوانی یک دوره بســیار شــکننده و 

حســاس اســت چرا که یک نفر در 
سن جوانی برای این که به استقالل 
دســت پیدا کند، به طور همزمان با 
انتخاب های متعدد و گاه دشــواری 

روبرو می شود.
جوانــی با دوره های گــذار متعددی 
همراه است: روی آوردن به مطالعه و 
تحصیل، مقروض شدن، خارج شدن از 
خانه و دور شدن از خانواده، پرداختن 
و متمرکزشدن بیشتر روی کاری که 
به آن وابسته است، مستقر شدن در 
خانه ای که خودش باید هزینه هایش 

را تامین کنــد. در عین حال جوانی 
دوره ای اســت که یــک نفر طی آن 
روابــط و پیوندهای بســیار مهم و 
تعیین کننده ای مثل دوستی و عشق 
برقــرار می کند. اما بحران کرونا همه 
این فرصت  ها را از جوانان امروز گرفته 

است.
دانشــجویان حتــی نمی داننــد که 
دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی 
چگونه فعالیت خود را از  سر خواهند 
گرفــت و مهم تر از همه این که آیا با 
بازشــدن دوباره دانشگاه ها، آنها قادر 

خواهند بود هزینه های تحصیل خود 
را تامین کنند.

به گفته دیان پاکوم جامعه شــناس 
کانادایــی، هضم ایــن نگرانی برای 
جوانــان کار ســاده ای نخواهد بود. 
جوانان امروز نسلی هستند که زندگی 
خود را با ســرگرمی و تفریح و دنیای 
مجازی ســپری می کنند اما امروز به 
یکباره تراژدی کرونا از راه رســیده و 
زندگی آنهــا را به کلی به هم ریخته 
است. بحران کرونا و محدودیت های 
آن ســواالت اساســی برای جوانان 

مطرح کرده اســت، ســواالتی که تا 
همین چند ماه پیش حتی لحظه ای 

به آنها فکر نمی کردند.
»انــگار آنها در یک دنیــای نمادین 
کامال متفــاوت از دنیای والدین خود 
زندگــی می کردند، دنیایی که در آن 
واقعیات به شــدت دراماتیک است 
و آنها را با شــرایطی روبرو کرده که 
قدرت هضــم آن را ندارند. ») دیان 
پاکوم، جامعه شناس و استاد برجسته 

دانشگاه اتاوا(
طبق گزارش سازمان بین المللی کار، 
۶۰ درصــد از دختران جــوان و 5۳ 
درصد از پسران جوان چشم انداز کاری 
و حرفه ای خود را نامشخص می دانند 

یا نسبت به آن بیمناک هستند.
نتیجه این شرایط،   افزایش نگرانی و 
اضطراب در میان جوانان است. گواه 
این مدعا آن است که طبق بررسی ها، 
نزدیک به دو ســوم جوانان کانادایی 
بیــن ۱5 تا 24 ســال می گویند که 
وضعیت روحــی و روانی آنها از زمان 
بحران کرونا بدتر شــده است. همین 
بررسی نشــان می دهد که در میان 
گروه های سنی که در نظرسنجی اداره 
آمار کانادا شــرکت کردند، باالترین 
میزان اضطــراب در میان جوانان ۱5 

تا 24 ساله دیده می شود.
اما این مسئله برای ساموئل ویسیئر 
به هیچ وجه غافلگیرکننده نیست چرا 
که می گوید از مدت ها پیش متوجه 
اضطراب، تشــویش و آشفتگی های 
شدید در میان جوانان بوده است. در 
واقع او بر این عقیده اســت که اینها 
مشکالتی است که پیش از این نیز در 
میان جوانان وجود داشته اما بحران 
کوویــد۱۹ آنها را تشــدید و نمایان 

ساخته است.
»جنگ ها و بالیای طبیعی تهدیدهای 
ملموسی هســتند که می توان آنها 
را مشــاهده، لمــس و درک کرد، اما 
ترس از آلوده شــدن بــه موجودات 
غیرقابــل رویت به مراتــب نگرانی و 
اضطراب بیشتری ایجاد می کند چرا 
که واقعــا نمی دانیم که با چه چیزی 
روبرو هســتیم.« ) ساموئل ویسیئر، 
استاد دانشــکده روانپزشکی دانشگاه 

مک گیل(

آیندهایغیرقابلپیشبینی

درصــد باالیــی از جوانــان جامعه 
نسبت به آینده خود نگران هستند. 
بررســی های اداره آمار کانادا نشــان 
می دهد که ۶۷ درصد از دانشجویان 
که در نظرسنجی های این نهاد شرکت 
کردند، به شدت نگران آن هستند که 
نتوانند در آینده ای نزدیک چشم انداز 

و امیدی برای اشتغال داشته باشند.
به گفتــه محققان، جوانــان بیم آن 
دارند که پیامدهای بحران کووید۱۹ 
مدت هــای مدیــد زندگــی آنها را 

تحت الشعاع قرار دهد.
سازمان بین المللی کار نیز در گزارش 
خود اعالم کــرد ورود به بازار کار آن 
هم در یــک دوره بحرانــی و رکود 
اقتصادی می تواند از همان ابتدا آثاری 
منفی بر عملکــرد و آینده جوانان در 
همان شــغل داشته باشــد. سازمان 
بین المللی کار همچنین هشدار داد 
گروه های جوانی که در سال تحصیلی 
کنونی از موسســات آموزش فنی یا 
دانشــگاه ها فارغ التحصیل می شوند، 
نمی تواننــد در بــازار کار در انتظار 
شرایط خوبی باشند. لوئی فیلیپ بالن 
استاد دانشگاه کارلتون نیز همین نظر 
را   دارد: »االن می توانــد زمان خوبی 
باشــد تا دانشــجویان آموزش های 
دیگری ببینند، با مهارت های جدیدی 
آشنا شوند و برای ورود به بازار کار یک 

یا دو سال دیگر صبر کنند.«
منبع: رادیو کانادا

در سال جاری عمده مهاجرین کانادا از چه کشورهایی بوده اند؟

ایرانیان کانادا- کانادا در اواســط ماه 
مارس، پیش از شــروع اپیدمی کرونا 
ویروس و بسته شدن مرزها در کانادا 
و سراســر جهان، در سطح باالیی از 
استقبال و پذیرش مهاجران برخوردار 

بود. 
در حقیقــت، تنها چنــد روز پیش 
از قرنطینه و بســته شــدن مرزهای 
کانــادا، وزیر مهاجرت این کشــور از 
طرح بلندپروازانه جدیدی در راستای 
اســتقبال از یک میلیــون متقاضی 
اقامت دائم بین ســال های 2۰2۰ تا 

2۰22 خبر داد.
با وجود این اپیدمــی و در حالی که 
سیســتم مهاجرت کانادا از آن زمان 
تاکنون بــا وقفه روبرو گشــته، این 
کشور برنامه های مهاجرتی خود را به 

بهترین وجه ممکن ادامه داده است.
بنا بر داده های جدید منتشــر شده 
توسط سازمان مهاجرت، پناهندگی و 
شهروندی کانادا )IRCC(، این کشور 
تا پایــان آوریل، از ۷4.۰۰۰ متقاضی 
جدید اقامت دائم استقبال نموده که 
شــامل متقاضیانی از سراسر جهان 
می باشــد. در این گزارش کشورهای 
مبدا مهاجرین 2۰2۰ کانادا نیز ذکر 
گشــته است که در ادامه به شرح آن 

خواهیم پرداخت. 
همانند سال های گذشــته، هند از 
آنجایی که اکثر شهروندان آن مسلط 
به زبان انگلیسی بوده و دارای ویژگی 
های کلیدی دیگــری نظیر مدارک 
دانشــگاهی و تجربه کاری حرفه ای 
می باشند، همچنان کشور مبدأ اکثر 
 )PR( دارندگان ویزای اقامــت دائم
بوده که 24 درصد PR های جدید را 
در چهار ماهه اول سال 2۰2۰ به خود 

اختصاص داده است.
البته بسیاری از این مهاجرین هندی 
نیز از ایاالت متحده به کانادا مهاجرت 
نموده اند، چرا که اخذ اقامت دائم در 
برای دارندگان ویزای  ایاالت متحده 

H1-B کمی دشوار است.

در ادامه ۱۰ کشــور مبــدأ ۷4.۰۰۰ 
مهاجر چهار ماهه اول ســال 2۰2۰ 
کانادا ذکر گشــته است: هند، چین 
آمریکا،  متحــده  ایــاالت  فیلیپین، 
نیجریه، پاکستان، ســوریه، فرانسه، 

ایران، برزیل.
تعداد مهاجرین چینی در سال 2۰2۰ 
نســبت به ســال های اخیر اندکی 
افزایش یافته و از  ۹ درصد در ســال 
2۰۱۹ به ۱۰ درصد در ســال جاری 
رســیده اســت. درحالی کــه تعداد 
مهاجرین فیلیپینــی نیز از 8 درصد 
در ســال 2۰۱۹ به ۷ درصد در سال 

2۰2۰ کاهش یافته است.
هماننــد ســال 2۰۱۹، مهاجــران 
آمریکایــی و نیجریه ای همچنان در 
رده 5 کشور برتر قرار دارند و به دلیل 
تسلط به زبان انگلیسی، که مهمترین 
عامل ورود به سیستم فدرال، برنامه 
نامزدهای اســتانی )PNP( و ســایر 
برنامه ها به شــمار می رود، از مزیت 
عمده ای در سیستم مهاجرت کانادا 

برخوردار می باشند.
در حال حاضر هنوز مشخص نیست 
کــه اپیدمی موجود چــه تاثیری بر 
کشور مبدا مهاجرین کانادا در ادامه 

سال 2۰2۰ خواهد داشت. 
از یــک ســو، اختــالالت مربوط به 
این اپیدمی در حــال حاضر توانایی 
دارندگان مجوز اقامــت دائم را برای 
ورود به کانادا از کشــور مبدا محدود 

نموده و ممکن اســت نحــوه توزیع 
کشورهای مبدا مهاجر را نیز در نیمه 

دوم سال تغییر دهد.
از ســوی دیگــر، ممکن اســت این 
موضوع تأثیر کمی بر کشورهای مبدأ 
مهاجرین کانادا داشــته باشد، شامل 

متقاضیــان اقامت دائمی که در حال 
حاضر در کانادا ســکونت داشته و در 
مــاه های آتی PR خــود را دریافت 
می کنند، متقاضیان خارج از کشور 
که در نهایت قادر به ســفر به کانادا 
خواهند بود و دعوت نامه های جدید 
درخواست اقامت دائمی که از ابتدای 

سال صادر شده اند. 
با وجود قوانین محدودیت ســفری، 
هنــوز هم به نفع نامزدها اســت که 
چنانچه توانایی انجام آن را داشــته، 
پروفایــل هــای Express Entry و 
برنامه های مهاجرتی خود را در طول 
اپیدمی موجود ارائه نمایند، چرا که به 
آنان این امکان را می دهد که دعوت 
نامــه یا تأییدیه اقامــت دائم خود و 
امکان سفر به کانادا را به محض رفع 

شرایط موجود، دریافت نمایند.

تورنتو دارای بیشترین میزان رشد جمعیت 
در آمریکای شمالی می باشد

ایرانیان کانادا- در گزارشی که اخیرا توسط دانشگاه »رایرسون«  منتشر 
شده  تورنتو تبدیل به بهترین کالن شهر آمریکای شمالی از نظر سرعت 
میزان رشد جمعیت شده است.  رشد جمعیت در کالن شهر تورنتو در 
سال 2۰۱۹، ۱2۷.5۷5 نفر بوده است. کالن شهر مونترال نیز با افزایش 

جمعیت ۶5.2۰5 نفری در رتبه ششم قرار گرفته است.
مطابق این گزارش، تورنتو با 45.۷24 نفر و مونترال با ۳۱.5۶5 نفر افزایش 
در ۱2 ماه منتهی به جوالی 2۰۱۹، دوشهر برتر آمریکای شمالی از نظر 
افزایش جمعیت بودند. مطابق این گزارش در میان 2۰ شهر مرکزی برتر 

از نظر سرعت میزان رشد، ۱۱ مورد آن از کانادا بودند.
 رشــد جمعیت در شهر تورنتو، از مجموع رشد دو شهر مرکزی آمریکا 
که بیشترین رشد جمعیت را دارند، نیز بیشتر بود. این دو شهر آمریکایی 
فینیکس و ســن آنتونیو بودند که به ترتیــب 2۶.۳۱۷ و ۱۷.2۳۷ نفر 

افزایش جمعیت داشتند.
یکی از علل اصلی افزایش جمعیت تورنتو مهاجرت است. در مقایسه با 
نیویورک، افزایش جمعیت حاصل از مهاجرت در تورنتو در سال 2۰۱۹ 
سه برابر بوده اســت. در هر دو شهر کاهش جمعیت نیز رخ داده است، 
اما کاهش جمعیت در نیویورک 4 برابر ســریعتر بوده اســت. در حالی 
که جمعیت تورنتو بیش از 45.5۰۰ نفر افزایش یافته اســت، جمعیت 

نیویورک 5۳.۰۰۰ نفر کم شده است.
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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

در ماه می در استان بریتیش کلمبیا
مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر

 بیشتر از کووید۱۹ بود
شمار مرگ و میرهای ناشی از مصرف 
بیش از حد مواد مخــدر در ماه می 
در اســتان بریتیش کلمبیا از تعداد 

قربانیان کووید۱۹ بیشتر بود.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
بانی هنری مســئول ارشد بهداشت 
استان بریتیش کلمبیا روز پنجشنبه 
۱۱ ژوئن اعالم کرد: »واقعا برای من 
دشوار اســت که توضیح دهم چقدر 
شــنیدن و هضم این خبر عجیب و 
تکان دهنده مبنی بر این که فقط در 
ماه می ۱۷۰ نفر در اســتان به علت 
اوردوز جان باختند، برای من دشوار 
بــود. جنبه فاجعه بار این خبر زمانی 
بیشتر درک می شود که بدانیم در ماه 
می در مجمــوع ۱۶۷ نفر بر اثر ابتال 
به کووید۱۹ در استان جان خود را از 

دست دادند.«
طبق اعالم بهداشت عمومی بریتیش 

کلمبیا، برای سومین ماه پیاپی شمار 
مرگ و میرهای ناشی از مصرف بیش 
از حد مواد مخدر در اســتان از مرز 
یکصــد نفر فراتر رفــت و تعداد کل 
قربانیان این پدیده در استان از ژانویه 

تا کنون به 554 نفر رسید.
آمــار قربانیــان اوردوز در ماه می در 
بریتیش کلمبیا نسبت به ماه آوریل 
که ۱۱8 نفر بود، رشــد ملموس 44 
درصدی را نشــان می دهــد اما آمار 
ماه می امســال نسبت به همین ماه 
در سال گذشته رشد عجیب و نگران 

کننده ۹۳ درصدی را نشان می دهد.
مســئول ارشــد بهداشــت عمومی 
بریتیش کلمبیا با صدایی سرشــار از 
اندوه و تاثر خطاب بــه خانواده های 
قربانیان اوردوز تاکید کرد: »ما هم در 
غم شما شریک هستیم، آنها برادران، 

خواهران و دوستان ما بودند.«

چرا نرخ بیکاری در کانادا  دو برابر بیشتر از اروپاست؟
ایــران جــوان- از شــیوع پاندمی 
کووید-۱۹ و تعطیلی بیزنس ها به این 
سو در ماه مارچ، بیش از 5.5 میلیون 
کانادایی شغل خود را از دست داده و 
یا ساعت کارشان کاهش یافته است. 
این وضعیت در آن سوی مرز جنوبی 
نیز حاکم اســت و تا اواخــر ماه مه، 
حداقل 4۰ میلیون آمریکایی شــغل 

خود را از دست داده اند.
نرخ بیکاری در کانادا از 5.5 درصد در 
آغاز سال جدید به ۱۳.۷ درصد و در 
آمریکا از ۳.4 درصد به ۱4.۷ درصد 

افزایش یافته است.
ایــن افزایــش قابل توجه اســت و 
پیامدهای آن مسلما برای کانادایی ها 
و آمریکایی ها جدی خواهد بود. نرخ 
بیکاری در این دو کشــور، بدتر از هر 

کشور توسعه یافته دیگر می باشد.
در منطقه یورو -۱۹ کشــوری که از 
یورو به عنوان واحد پولی استفاده می 
کنند- نرخ بیکاری در ماه آوریل ۷.۳ 
درصد اعالم شد که در مقایسه با قبل 
از پاندمــی افزایش اندک ۱ درصدی 
را نشان می دهد. هرچند آمار دقیق 
از همه کشــورهای اروپایی در دست 
نیســت، ولی نرخ بیکاری در آلمان 
از ۳.4 درصــد قبل از پاندمی به ۳.5 

درصد افزایش یافت.
نکته بسیار جالب اینکه نرخ بیکاری 
در ایتالیا که بیشترین شمار مبتالیان 
در اروپا را داشــت، نــه تنها افزایش 
نیافت بلکه به ۶.۳ درصد در ماه آوریل 
کاهش یافت. البته بایستی تاکید کرد 
که دلیل اصلی این بود که اکثر افراد 
بی کار به دلیل پاندمی جستجو برای 

یافتن شغل را متوقف کردند.
ســوال مهم این اســت که چرا نرخ 
بیکاری در کانادا بــه مراتب باالتر از 
کشورهای بحران زده اروپایی است؟ 
این در حالیست که دولت فدرال در 

ارائه محــرک های اقتصادی کوتاهی 
نکرده اســت. اینطور که به نظر می 
رسد، کانادا و آمریکا رویکرد متفاوتی 
از اروپایــی ها اتخاذ کــرده و نتیجه 

متفاوت نیز گرفتند.
برای دولت های اروپایی پرداخت یارانه 
حقوق و دستمزد برای جلوگیری از 
اخراج شدن کارکنان، تازگی ندارد. در 
حالی که در آمریکای شمالی، دولت بر 
روی حمایت از افرادی که شغل خود 
را از دست داده اند متمرکز می باشد.

در ایتالیا، آلمان و ســایر کشورهای 
اروپایی، دولت ها خیلی سریع برنامه 
یارانه حقوق و دستمزد را ارائه کردند 
تا مردم را در دوران تعطیلی اجباری 
بیزنس ها بر ســر کارهایشان حفظ 
کنند. نتیجه اینکه، حتی بیزنس هایی 
که مجبور به بســتن درب هایشان 
شدند، نیروی کار خود را با این فرض 
که پس از پایان قرنطینه به آنها نیاز 

خواهند داشــت، حفظ کردند. برای 
 Kurzarbeit مثال در آلمان، سیستم
به شــرکت ها اجازه داد ساعت کار 
کارکنــان را کاهش بدهند. در مقابل 
دولت پرداخــت ۶۰ درصد حقوق و 

دستمزد از دست رفته را تقبل کرد.
در ایتالیا، یک شرکت با ۱5 یا تعداد 
بیشــتری کارمند و کارگر می تواند 
ســاعت کار آنها را کاهش بدهد. در 
مقابل دولــت 8۰ درصــد حقوق و 
دســتمزد آنها را بــرای حداکثر یک 
سال پرداخت می کند. فرانسه نیز از 
برنامه مشابه ایتالیا پیروی می کند. به 
این ترتیب در فرانسه، ۱۰ میلیون نفر 
مشــاغل خود در بخش خصوصی را 

حفظ کرده اند.
در عوض در آمریکا و کانادا، اقدامات 
اضطــراری اولیه، به صاحبان بیزنس 
برای حفظ نیروی کار، کمک نکرد. در 
نهایت نیز جاستین ترودو ۱8 مارچ، 

یارانه ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد 
را اعالم کرد. این اقدام از سوی گروه 
های حامــی کســب و کار، نمادین 
ارزیابی شــد تا یک اقدام اساســی و 

مفید.
دولت فــدرال در واکنــش به انتقاد 
صاحبان بیزنس هــا، 2۹ مارچ مبلغ 
یارانــه را به ۷5 درصــد افزایش داد. 
اما در همان ۹ روز فاصله، بســیاری 
از بیزنس ها بــه گمان عدم حمایت 
دولت فدرال مجبور شــدند کارکنان 
خود را به طور موقــت اخراج کنند. 
دن کلی، دبیر فدراسیون بیزنس های 
مستقل کانادایی در گفتگو با خبرنگار 
هافینگتــون پســت گفــت: از آغاز 
پاندمــی، به مدت چنــد هفته هیچ 
برنامه حمایتی از سوی دولت فدرال 
اعالم نشد تا بیزنس ها مجبور بشوند 
تعدیل نیرو کنند، زیرا نقدینگی کافی 
در اختیار نداشــتند. به همین دلیل 
میلیــون ها کانادایــی از کار بی کار 

شدند.
مشــکل اینجاست که یارانه حقوق و 
دســتمزد تنها به بیزنس هایی تعلق 
مــی گیرد که حداقــل ۳۰ درصد از 
درآمد خود را به دلیل پاندمی از دست 

داده باشند.
آوری شنفلد، از کارشناسان اقتصادی 
بانک سی.آی.بی.ســی یارانه حقوق 
و دستمزد را مانع بازگشت وضعیت 
اســتخدامی بیزنس ها به دوران قبل 
از پاندمــی می داند و معتقد اســت 
که بســیاری از بیزنس ها برای واجد 
شــرایط بودن، عمــدا درآمد خود را 
پایین نگه می دارند، تا از دولت پول 

بگیرند.
دولت آمریکا نیز 25 مارچ، اعطای وام 
به بیزنس ها را اعالم کرد. بخشــی از 
این وام ها به شرط حفظ نیروی کار، 

بالعوض اعالم شد.

عدم تمایل ۱۶ درصد کانادایی ها 
به دریافت واکسن کووید-۱۹

مداد- به گزارش سی تی وی، نتایج یک نظرسنجی که روز یکشنبه  منتشر شد 
نشــان می دهد از هر ۶ کانادایی، یک نفر تمایلی به دریافت واکسن کووید-۱۹ 

ندارد.
در این نظرســنجی ۶8/۳ درصد از کانادایی ها اعالم کردند که مایلند واکســن 
کوویــد-۱۹ را )در صورت عرضه به بازار( دریافت کنند و ۱5/۶ درصد نیز اعالم 
کردند تمایل به این کار ندارند. در کبک، ۶8 درصد تمایل به این کار داشتند، 
۱8 درصــد با این اقدام مخالف بــوده و ۱5 درصد نیز فعال نظر خاصی در این 

زمینه نداشتند.
نظرسنجی مذکور بین ۱52۳ کانادایی و ۱۰۰۱ آمریکایی باالی ۱8 سال صورت 
گرفت. جالب اینجاست که تمایل آمریکایی ها برای دریافت این واکسن کمتر بود. 
در مجموع 54/8 آمریکایی ها به دریافت واکسن به محض آماده شدنش عالقه 

نشان می دادند و 2۳/4 درصد نیز تمایل به آن نداشتند.
بیشتر پاسخ دهندگان کانادایی که مشتاق دریافت واکسن بودند، اعالم کردند که 
از کووید-۱۹ به شــدت می ترسند و به مقامات حوزه سالمت کشور نیز اعتماد 

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

زمان ارتقاء سیستم بیمه پزشکی در کانادا فرا رسیده است
ایران جوان- روزهای ســخت شکل 
دهنده رویای جهانی بهتر هســتند. 
حتــی در اوج جنگ جهانــی دوم، 
متحدین مشــغول برنامه ریزی برای 
ایجاد صندوق بین المللی پول، بانک 
جهانی و سازمان ملل متحد بودند. یا 
مثال کانادا در سال ۱۹4۱ یک کمیته 
بازسازی به سرپرستی رئیس دانشگاه 
مک گیل برای ایجاد شبکه اجتماعی 
امنیــت برای بیماران، ســالمندان و 
بیکاران تشــکیل داد. پیش از پایان 
جنــگ کانادا بیمه بیــکاری، کمک 
هزینه خانوار، سازمان امور جانبازان 
جنــگ، و برنامه ای بــرای پرداخت 
هزینــه تحصیل ده ها هزار ســرباز 
جنگی در دانشگاه را پایه گذاری کرده 

بود. 
مبــارزه کانــادا با پاندمــی و تبعات 
اقتصادی آن شــاید مــاه ها و حتی 
ســال ها طول بکشد. اما اوج پاندمی 
و مبارزه درســت همان زمانی است 
که مــی توانیم درباره چیزی بیش از 
بازگشت به شــرایط قبل رویاپردازی 
کنیم. باید به این فکر کنیم که چطور 
کشــور خوب مان را پــس بگیریم و 
بهترش کنیــم. یکی از راه های بهتر 
کردن کانادا گســترش بیمه و جامع 

کردن آن است.
سیستم بیمه ســالمت جامع کانادا 
همه کانادایی ها را شــامل می شود، 
اما خدماتی را که پوشــش می دهد 
بســیار از جامع بودن فاصله داد. این 
چیزی اســت که کانادا را از بسیاری 
از کشــورهای پیشرفته دیگر متمایز 

می کند البتــه نه از جنبــه مثبت. 
کانادایی هــا از گهواره تــا گور برای 
مراجعه به پزشــک و بیمارســتان 
بیمــه هســتند، اما بــرای خدمات 
دندانپزشکی؟ خیر. برای دارو چطور؟ 

خیر. 
وقتی صحبت از بیمه دندانپزشکی و 
دارویی به میان می آید، باید تصمیم 
بگیریم خــود را از چیزی که اکنون 

هستیم بهتر کنیم.
موفقیت بیمــه درمانی کانادا و دلیل 
نیــاز آن به توســعه را چیزی اثبات 
می کند کــه اتفاق نیفتاده اســت. 
یعنی با اینکه پاندمی شغل و درآمد 
بسیاری از مردم را از آنها گرفت، هیچ 
کس بیمه خود را از دســت نداد. اما 
برعکس، در آمریکا موج بیکاری بیمه 
ده ها میلیون آمریکایی را در معرض 

خطر قرار داد. بیشــتر آمریکایی ها 
از طریــق کارفرمایان خود بیمه می 
شــوند، بنابراین از دست دان شغل 
مساوی اســت با از دست دادن بیمه 
یا تقال بــرای گرفتن یک بیمه دیگر.
حتی پیش از پاندمی هم تخمین زده 
می شد ۱2 درصد آمریکایی های بین 
۱۹ تا ۶4 سال بیمه ای نداشته و ۱۰ 
درصد، برای مدتی در طی یک سال 
بدون بیمه بوده اند. 2۳ درصد هم از 

بیمه کافی برخوردار نبوده اند.
این در حالیســت که در کانادا تعداد 
افراد بدون بیمه صفر است، به شرط 
اینکه منظور بیمه دندانپزشــکی یا 
دارویی نباشــد. زیرا در این دو حوزه 
دیگر کانادا شبیه کانادا نیست، بلکه 
شبیه آمریکا اســت. نظرسنجی ها 
از ۱۱ کشــور توســعه یافته نشــان 

اندازه گیری اجباری دمای بدن 
مسافران هوایی در کانادا اعالم شد

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز جمعه ۱2ژوئن در کنفرانس مطبوعاتی 
خود اعالم کرد تشخیص درجه دمای بدن مسافران پروازها و همچنین پرسنل 
فرودگاه های کانادا به تدریج اجباری می شــود تا از سوار شدن مسافر آلوده به 

ویروس کرونا به هواپیماها جلوگیری شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، نخست وزیر کانادا تصریح کرد اندازه گیری 
دمای بدن کلیه مســافرانی که وارد کانادا می شوند، از آخر ماه ژوئن در تمامی 
فرودگاه های کشور اجباری می شود. ترودو افزود: »اندازه گیری دمای مسافرانی 
که از فرودگاه های بین المللی مونترال، تورنتو، ونکوور و کلگری به مقاصد داخلی 

یا خارجی پرواز می کنند، از آخر ماه ژوئیه اجباری خواهد شد.«
نخســت وزیر کانادا افزود: »یازده فرودگاه دیگر کشــور نیــز باید در پایان ماه 
سپتامبر این تدبیر پیشگیرانه را که به منظور مقابله با کووید۱۹ در نظر گرفته 

شده است، به اجرا گذارند.«
مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا نیز در همین رابطه اعالم کرد اگر طی دو بار 
اندازه گیری دمای بدن یک مسافر به فاصله ده دقیقه، مشخص شود که وی تب 
دارد، این مسافر اجازه سوار شدن به هواپیما را نخواهد داشت و پس از یک دوره 

دست کم چهارده روز اجازه گرفتن بلیط هواپیما خواهد داشت.
وزیر حمل و نقل کانادا تاکید کرد: »این تدبیر که برای جلوگیری از شیوع بیشتر 
ویروس کرونا به اجرا گذاشته می شود، هزینه های چندانی برای اداره ایمنی حمل 

و نقل هوایی کانادا نخواهد داشت.«

ترس از موج دوم پاندمی 
و استفاده روزافزون کانادایی ها از ماسک

ایران جــوان- کانادایی ها پس از ماه 
ها قرنطینه خانگی با ماسک از خانه 
خارج می شوند. نتایج به دست آمده 
 ،Leger از نظرسنجی اخیر موسسه
حاکی از تــرس مــردم از موج دوم 
پاندمی واستفاده روزافزون از ماسک 

است. 
5۱ درصد از پاســخ دهنــدگان به 
نظرسنجی که به ســفارش سازمان 
مطالعــات کانادایــی انجــام شــد، 
ادعــا کردند که هنــگام مراجعه به 
سوپرمارکت ماســک بر صورت می 
گذارند. 45 درصد از شرکت کنندگان 
نیز هنگام مراجعه بــه داروخانه، ۱۷ 
درصد در محــل کار، ۱4 درصد در 
سیســتم حمل ونقل عمومی و ۱2 
درصد در حین پیــاده روی روزانه از 

ماسک استفاده کرده اند. 
5۳ درصــد از پاســخ دهنــدگان، 
اجباری شــدن استفاده از ماسک در 
اماکن عمومی، از جمله مراکز خرید 

و سیســتم حمل و نقــل عمومی را 
ضروری می دانند. 

افزایش استفاده از ماسک نشان دهنده 
برچیده شــدن تدریجی محدودیت 
های اعمال شــده برای حفظ فاصله 
فیزیکی می باشد. زیرا بارها به استفاده 
از ماسک در شرایطی که امکان حفظ 
فاصله فیزیکی ایمن )حداقل دو متر( 
با دیگران وجود ندارد، توصیه شــده 

است. 
۷۶ درصد از پاســخ دهندگان، موج 
دوم پاندمــی در کانــادا را محتمل 
دانسته و ۳2 درصد موج دوم را قوی 

تر پیش بینی کرده اند. 
دو ســوم از شــرکت کننــدگان در 
نظرسنجی بر لزوم بازگشایی تدریجی 
و محتاطانه تاکید داشــته و کمتر از 
۱۰ درصد مایل به بازگشــایی کامل 
رســتوران ها، هتل ها، ســالن های 

ورزش، بارها و سینماها بودند.

می دهد در آمریــکا ۳2 درصد مردم 
به دلیل هزینه هــای باالی خدمات 
دندانپزشکی از مراجعه به دندانپزشک 
منصرف می شوند که باالترین میزان 
در میان این کشورهاست. این آمار در 
کانادا 28 درصد است که جایگاه دوم 

را به خود اختصاص داده است. 
مشــکل بزرگ اینجاســت که عدم 
دسترسی به خدمات دندانپزشکی و 
دارویی بیشــتر طبقه ضعیف جامعه 
را درگیــر می کنــد. در آمریکا 45 
درصد و در کانادا 4۱ درصد افراد کم 
درآمد اعالم کرده اند به دلیل هزینه 
های باال، به دندانپزشکی نمی روند. 
در مورد دارو نیز وضع همین اســت. 
هرچند به لطف بیمه درمانی در کانادا 
همه می توانند از خدمات پزشکی و 
درمانی رایگان بهره مند باشند، اما ۳۰ 
درصد پزشــکان کانادایی می گویند 
بیماران آنهــا در پرداخت هزینه دارو 
با مشکل مواجه هستند. این رقم در 

آمریکا ۶۰ درصد است.
در آمریــکا 22 درصد و در کانادا ۱5 
درصد زنان زیر ۶5 سال اظهار کرده 
اند به دلیل قیمت دارو از خرید نسخه 
منصرف شــده یا بعضی اقالم آن را 
حذف کرده انــد. و این باالترین آمار 
در میان کشورهای توسعه یافته است.
در 2 ماه گذشته کانادایی ها با یکی از 
بزرگ ترین شکاف ها در سیستم بیمه 
مواجه شدند- یعنی بیمه سالمندان- 
و مطمئنــا این تنها اشــکال موجود 

نیست. 
دستیابی به یک بیمه جامع برای همه 
مردم الزاما نباید از طریق دولت انجام 
شــود. بعضی از کشورهایی که بیمه 
جامع و موفقی را در اختیار شهروندان 
خود قرار داده اند از بخش خصوصی 

کمک عمده ای گرفته اند.
ارائه پوشــش درمانی  قابلیت  کانادا 
بهتر، گسترده تر و کامل تری به مردم 
خود را دارد که با همکاری بین دولت 
و استان ها قطعا قابل دستیابی است.

وزارت  مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا 
در حال مدرنیزه سازی سیستم مهاجرتی خود می باشد

ایرانیان کانــادا- دولــت کانادا طی 
گزارشــی در وب سایت فدرال اعالم 
داشــته با وجود کاهش محدودیت 
هــای ســفری در ســطح جهــان، 
افزایشی چشمگیر در درخواست های 

مهاجرتی خود دارد.
هدف ایــن گــزارش در واقع یافتن 
پشتیبانی است که بتواند به سازمان 
شــهروندی  و  پناهندگی  مهاجرت، 
کانــادا )IRCC( در مدرنیزه ســازی 
روند بررسی درخواست های مهاجرتی 

کمک نماید.
در این گزارش آمده است که اپیدمی 
کروناویروس بر عملکرد IRCC تأثیر 
بسزایی داشــته و کانادا را به منظور 
کاهش سرعت انتشــار این ویروس، 
مجبــور به اعمــال محدودیت های 
مسافرتی و کارمندان دولت فدرال را 
در داخل و خارج از کشور به پایبندی 
اقدامات ســختگیرانه فاصله گذاری 

اجتماعی نموده است. 
با این وجــود، IRCC به تالش خود 
در کمک به کارگران موقت خارجی، 
دانشــجویان بیــن المللــی، بازدید 
کنندگان، مقیمــان دائم، متقاضیان 
متقاضیان  پناهنــدگان،  تابعیــت، 
پناهندگــی و شــهروندان کانادایی 
ادامــه داده و در ایــن مدت اقدامات 
ویژه بسیاری را به منظور پشتیبانی 
از روند درخواســت اتباع بیگانه ارائه 

نموده است.
از ســوی دیگر، این گــزارش اذعان 
 IRCC داشــته بســیاری از مراکــز
تعطیل شــده یا ظرفیت آنان به طور 
قابل توجهی کاهش یافته، که توانایی 
IRCC را در پردازش درخواست ها به 

شدت محدود نموده است.
این ســازمان در پی آن اســت که با 

ایجاد استراتژی ها و فرآیندهای جدید 
و سیستم های دیجیتال وظایف خود 
را به نحو احسن انجام داده و عالوه بر 
کاهش مصرف کاغذ، امنیت و کارایی 

خود را نیز افزایش دهد.
در نتیجه IRCC به دنبال پشتیبانی 
اســت که فی الواقــع از روش های 
مدرنیزه سازی این سازمان در موارد 

زیر پشتیبانی نماید:
- توســعه ابزارها و فــن آوری های 
جدید به منظور افزایش سریع ظرفیت 
عملیاتــی ســازمان و توانایــی روبه 
رویی با چالش هــای فعلی پردازش 

درخواست های دست نویس 
- ایجاد و ساخت ابزارهای دیجیتالی 
جدید جهــت رفع نیازهــای مبنی 
بر قانون فاصله گــذاری اجتماعی و 
کاهش نیاز به جلسات حضوری )به 
عنوان مثال، تست آنالین شهروندی و 
درخواست های آنالین ویزا و تابعیت(

تشــخیص و تعیین راه حل های فن 

آوری دیجیتال برای سیستم مدیریت 
پرونده ها

- تشخیص و تعیین نحوه اتوماسیون 
سازی فرآیندهای خاص که بنا بر آن 
مامورین مهاجرتی قادر خواهند بود 
بیشتر وقت خود را بر روی پرونده های 

پیچیده متمرکز نمایند
- ترکیب راه حل های تجزیه و تحلیل 
داده ها بــه منظور ارائــه دیدگاهی 
پیرامون حجــم عملیاتی و ظرفیت 
پردازشــی ســازمان به گونه ای که 
IRCC را قادر ســازد به طور مؤثر به 
تغییرات پدید آمده در داخل و خارج 

از کانادا پاسخ دهد.
- تهیه استراتژی های مناسب جهت 

تقویت امنیت سایبری سازمان
در حــال حاضر دولت کانــادا انتظار 
داشــته تحت برنامه فعلی مهاجرتی 
کشــور در سال 2۰2۰-2۰22، بیش 
از یک میلیون مهاجر را طی سه سال 

آینده پذیرش نماید.
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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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 گفت وگوی رادیو کانادا با
 جان رالسوتن سول، متفکر کانادایی 

کرونا، دعوت از انسان
 به رهایی از کهنه

 John Ralston جان رالسوتن سول
Saul فیلسوف، متفکر، رمان  نویس 
و مقالــه  نویس کانادایــی دولت ها و 
شــهروندان را به تفکر و تامل درباره 

جامعه فردا فراخواند.
جان رالســتون ســول معتقد است 
»وقفــه ای« که همه گیــری ویروس 
کرونا در فعالیت و تحرِک بخشــی از 
جامعه   بشری ایجاد کرده است، باید ما 
را به تفکر دوباره درباره مدل اقتصادی 
که انسان در پیش گرفته است، رابطه 
و پیوندی که میان انسان، کار و زمان 
برقرار شــده است و به ویژه دخالت و 
نقش آفرینی ما به عنوان شــهروند، 
وادار کند. بسیار حائز اهمیت است که 
بــا درس گرفتن از تجربه همه گیری 
کرونا از تکرار اشــتباهات گذشــته 
بپرهیزیم و برای ساختن دنیای نوین 
بر پایه هایی جدید فرصتی را که این 
بحران بهداشتی به وجود آورده است، 

غنیمت بشماریم.
جان رالستون ســول در زمینه های 
و  سیاســی  اقتصــادی،  مختلــف 
شــهروندی مطالعات زیــادی انجام 
داده است. وی در سال 2۰۰5 کتابی 
تحت عنوان »مرگ جهانی ســازی« 
نوشت که نسخه بازبینی شده آن در 
ســال 2۰۰۹ منتشر شد. این متفکر 
کانادایی که همچنان به این موضوع 
عالقه و اهمیت زیادی نشان می دهد، 
اخر ماه  می  در مصاحبه با رادیو کانادا 

دیدگاه های خود را تشریح کرد.

شمادرنوشــتههاوسخنرانیهای
خودتاکیــدکردهایدکــهپساز
بحرانمالیسال۲۰۰۸،بدوناینکه
ساختارهایاقتصادیوروابطقدرت
بهشکلیواقعیزیرسوالبردهشود،
اقتصادجهانیبهسرعتوباقدرت
رشدخودراازسرگرفت.بهنظرشما
ازبحرانهایقبلیوبحرانفعلیکه
ناشیازشیوعویروسکرونااست،
چهدرسیبایدگرفتواینبحرانها
چهفرصتهاییبهوجودآوردهاندکه

بشربایدآنرامغتنمبشمارد؟
همه ســاختارهای فعلی جامعه که 
امروز در اختیار ما قرار دارند، در واقع 
ساختارهای تولید انبوه هستند که ما 

از قرن نوزدهم به ارث برده ایم.
تا جنــگ جهانــی دوم، جهــان با 
مشــکالت متعدد ناشی از کمبود در 
عرصه های مختلف روبــرو بود. اما با 
برقرار شدن الگوی تولید انبوه، جامعه 
بشــری عمال از سال ۱۹45 به بعد با 

مازاد تولید روبرو شد.
از چهــار دهه پیش با شــکل گیری 
پدیده جهانی ســازی، تولید انبوه نیز 
به یک دغدغه بزرگ و به نوعی حتی 
به یک وسوسه تبدیل شد: سفرهای 
انبوه، تفریحات و سرگرمی های انبوه و 

تعطیالت انبوه به بخش جدایی ناپذیر 
زندگی بشــر تبدیل شد. رد پای این 
اندیشه کهنه و فرسوده و این وسوسه 
تولید انبوه در همه زمینه های زندگی 
بشر از کشــاورزی گرفته تا تولیدات 

کارخانه ای همچنان ملموس است.
به موجب این اصل بشر باید با تولید 
کاالهای بیشــتر و ارائه خدمات انبوه 
بیشتر که همواره قیمت آنها کمتر و 
کمتر می شود و نیروی انسانی مورد 
نیاز در تولید آنها نیز کاهش می یابد، 

پول بیشتری به جیب بزند.
بشر قطعا هنوز نتوانسته است مشکل 
توزیع ثروت و ســرمایه را حل کند، 
خواه صحبت از توزیــع ثروت میان 
اغنیا و فقرا در داخل یک کشور مثل 
کانادا باشــد خواه پای توزیع سرمایه 
میان کشــورهای فقیر و ثروتمند در 

میان باشد.
یکی از بزرگ ترین مشــکالت پس از 
بحران )در بحران ســال های 2۰۰8-

2۰۰۹ شاهد آن بودیم( این است که 
انسان ها برای دور هم نشستن، گفتگو 
کردن و فکر کردن وقت نمی گذارند. 
آنها از فرصتی که به وجود آمده است، 
برای بررســی عوامل و نتایج پیروزی 
خود بر بحران و امکان تغییر مسیری 
که تــا کنون در آن قرار داشــته اند، 

هوشمندانه استفاده نمی کنند.
به اعتقاد من شرط اولیه و اصلی برای 
برون رفتن از این بحران ها این است 
که استدالل کهنه تولید انبوه را کنار 
بگذاریم و به یک استدالل ارزشمندتر 
روی آوریم. به عبارت دیگر اگر ما در 
وضعیت تولید مازاد هستیم، الزم است 
که از پائیــن آوردن کیفیت کاالها و 
خدمات خود به منظور کاهش قیمت 
آنها و پیدا کردن مشــتریان بیشتر 
خــودداری کنیم و بــر عکس تولید 
کاالهــا و خدماتی را آغاز کنیم   که از 
کیفیت باالتری برخوردار هستند. در 
این صورت مشــاغلی خواهیم داشت 
که دســتمزد نیروی کار در آنها قابل 

قبول خواهد بود.

چراشماانگشــتاتهامخودرابه
طــرفپدیدهجهانیســازیبلند

میکنید؟
نزدیک به نیم قرن اســت که ما در 
مسیری پیش  می رویم که مرزها در 
حال محو شــدن هســتند. با پنهان 
شدن پشت استدالل تبادل آزاد )باور 
کنید که من به عنوان نویسنده ای که 
آثارم به حدود سی زبان مختلف دنیا 
ترجمه شده اســت، طرفدار تجارت 
بین المللی هستم(، تغییراتی اساسی 
در سیستم های مالیاتی و روش های  

 تولید ایجاد کرده اند.
با همین اندیشه به شکلی نامحسوس 

وضعیتــی بــه وجــود آورده اند که 
دولت های مختلف خواه فدرال، خواه 
استانی یا حتی منطقه ای در مناطق 
مختلف جهان مثل آمریکای شمالی 
یا اروپا، دیگر قــدرت و توانایی آن را 
ندارند که قوانین و مقرراتی در زمینه 
کیفیت کار، سطح مشاغل، دستمزد 
و درآمــد، مالیات و مســایل دیگر از 
این قبیــل وضع کننــد. همه اینها 
به تدریج شــرایطی به وجــود آورده 
اســت که قدرت در دست یک گروه 
کوچک کــه روز به روز هم محدودتر  
می شود، متمرکز گردد. اما این اتفاق 
اجتناب ناپذیر است چرا که ریشه در 

ایدئولوژی دارد.

اینبارشرایطیکهتحتتاثیربحران
کووید۱۹بهوجودآمدهاســت،چه

تفاوتیخواهدداشت؟
این روزها شاهد آن هستیم که مردم 
دوبــاره از خانه  ها بیــرون  می آیند، 
پیاده روی و تفریح  می کنند و به انجام 
این کار چنان مشتاق هستند که انگار 
نمی دانســتند پیش از این نیز امکان 
این کارها را داشته اند. من خودم نیز 
با همسرم از محله های قدیمی تورنتو 
بازدید کرده ام. افراد زیادی هستند که 
همیــن کار را  می کنند. آنها به جای 
رفتن به خیابان های بزرگ برای خرید 
از بوتیک ها و فروشــگاه ها، به جای 
رفتن به ســالن های ورزشی بسته و 
سرپوشیده، از فرصتی که دارند برای 
بیرون ماندن استفاده  می کنند. مسلما 
این روش متفاوتی از زندگی است که 

به نظر  می رسد مردم کشف کرده اند.
برخی متفکــران مثل جــان کنت 
گالبرایــت اقتصــاددان در دهه های 
شصت و هفتاد  می گفتند مهم ترین 
امتیازی که   پیشــرفت های صنعتی 
و فناوری  می توانســت برای بشر به 
ارمغان آورد، زمان فراغت بیشتر است. 
آنها همچنین مسئله توزیع ثروت را 
مطرح کردند اما بشر به جای این که 
در سایه پیشــرفت های فناوری فراغ 
بال بیشتری داشته باشد و برای توزیع 
عادالنه تر ثروت ها بکوشد، با رفتارهای 
خود اجازه داد که ثروت ها در دســت 
عده ای معدود جمع شوند و بقیه مردم 
برای به دست آوردن بخش ناچیزی 
از آن بیشتر و بیشتر وقت بگذارند و 

تالش کنند.

به رغم این که سیستم تولید در کشور 
ما از کارآیی باالیی هم برخوردار است، 
شاهد آن هستیم که خیلی از مردم 
برای گذران زندگی مجبور هســتند 
دیوانه وار کار کنند، دو شــغل داشته 
باشند و در برخی خانواده ها حتی سه 
یا چهار نفر کار کنند تا نیازهایشــان 

تامین شود.
بنابراین بشــر کامــال از موهبتی که 
پیشرفت فناوری  می توانست برایش به 
ارمغــان آورد، غافل مانده و به بیراهه 

رفته است.

شــمابرایجایگزینیاینمدلچه
راهکارهاییراپیشنهادمیکنید؟

  واقعیت این اســت که اگر بتوانیم با 
تعداد آدم های کمتــر و صرف زمان 
کمتر کاالها و خدمــات مورد نیاز را 
تولید کنیم، اگــر بتوانیم آنچه را که 
تولید  می شــود با همه تقسیم کنیم 
یعنی ایــن که مردم بتواننــد با کار 
کمتر ســطح زندگی و رفــاه خود را 
حفــظ کنند، در واقع بــا این کار ما 
شرایط را برای تحقق نقش شهروند 
مهیا کرده ایم. با این کار نه تنها زمان 
تفریح و در کنار خانواده ماندن برای 
شهروندان بیشتر فراهم  می شود، بلکه 
اندیشه  فرصت برای متبلور شــدن 

شهروندی نیز فراهم  می گردد.
در این زمینه باید به اقدام هوشمندانه 
رهبر کشوری مثل نیوزیلند اشاره کنم. 
جاسیندا آردن نخست وزیر نیوزیلند 
که کشــوری کوچک با محدودیت  ها 
و مشــکالت خاص خودش اســت، 
اعالم کرده که شــاید راه حل خیلی 
از مشــکالت این باشد که هفته های 
کاری کوتاه تری داشــته باشیم. این 
دقیقا نمونه ای از همان تغییر مسیر 
اســت که من بر اهمیت آن در دوره 

پساکرونا تاکید دارم.
اگر به گذشته بازگردید و نوشته  ها و 
سخنرانی های دهه 4۰ یا 5۰ و حتی 
اواســط دهه ۶۰ را بخوانید، خواهید 
دید که همه جا صحبت از این است 
که پیشــرفت های فناوری و صنعتی 
وقت آزاد بیشتری برای انجام خیلی 
کارها در اختیار انسان قرار خواهد داد 
و طیف وســیعی از انتخاب  ها را برای 
گذراندن وقت آزاد خود پیش رویش 
قــرار خواهد داد: خانواده، ســالمت، 
شــهروندی و … اما همه اینها جای 

خــود را به چیزی داد کــه امروز ما 
در جامعه و زندگی خود شــاهد آن 

هستیم.
امــا آن چــه به نظر مــن در بحران 
کووید۱۹ جالب به نظر  می رسد این 
است که این بحران به انسان فهماند 
که برای زنده ماندن چاره ای ندارد جز 
این که متعهدتر باشد. یقینا برخی از 
مردم در دوره بحــران کرونا خود را 
در خانه هایشــان محبوس کردند اما 
خیلی  ها هم قدم به زندگی جدیدی 
گذاشــتند که در آن روابط و تماس 
بیشــتری با دیگران دارند، چیزهای 
بیشتری  می شــنوند، اظهارنظرهای 
علنی و عمومی بیشــتری  می کنند 
حتــی اگر محــدود به شــبکه های 
اجتماعی باشد. اینها همه سرآغاز یک 
شــرایط جدیدی است. اما سوال این 
جاست که آیا آن قدر هوشیار و شجاع 
هستیم که بتوانیم درها را کمی بیشتر 

از آنچه گشوده شده است، باز کنیم؟

دردورهبحرانکروناشاهدآنبودیم
کهخیلیازشــرکتهابامشکالت
حتی برخی و روبروشــدند مالی
اعالمورشکستگیکردند.شماغالب
اوقــاتازمدلهایتعاونیصحبت
میکنید؟آیااینایدهمیتواندیک

راهحلبرایآیندهباشد؟
یکــی از خطــرات بزرگــی که در 
برون رفــت از بحران های این چنینی 
وجــود دارد این اســت که درســت 
همان طور کــه در رکود بزرگ دهه 
۳۰ تجربه کردیم، آنهایی که پول زیاد 
دارند، شرکت های بزرگ سرمایه داری، 
دالل  ها واسطه های بزرگ که از دهه  ها 
پیش قدرت و   نفــوذ زیادی دارند در 
موقعیت بسیار خوبی قرار  می گیرند 
که به آنها اجازه  می دهد درصد باالیی 
از شــرکت های کوچک و متوسط را 

تحت سیطره خود درآورند.
غالــب اوقات در بحران  ها شــرایطی 
ایجاد  می شود که شرکت های بزرگ 
به علت قرار گرفتن در موقعیت برتر 
این امــکان را پیــدا  می کنند که به 
عنوان مثال شــرکت های تحقیقاتی 
فعــال در زمینه هــای مختلف را که 
ارزش باالیی هم دارند، با صرف پول 
نه چنــدان زیادی ببلعند. اگر مراقب 
نباشیم به شکلی از بحران کووید۱۹ 
خارج خواهیم شد که از نظر ساختار 

اقتصــادی و عدم موازنــه اقتصادی، 
شرایط از قبل بحران نیز بدتر خواهد 
شــد. هنوز هم قــدرت و اختیارات 
زیادی در دست سازمان های معدودی 

متمرکز است.
بنابراین بــرای این که »رفع بحران و 
بازگشت به شرایط عادی« شرایطی 
ایجــاد نکند کــه در آن بــار دیگر 
شــاهد انحصارهای چندتایی باشیم، 
الزم اســت که کامال هوشیار باشیم 
و دولت  ها و ســازمان های بین المللی 
نیز مراقب باشند که چنین وضعیتی 
ایجاد نشــود چرا که در این صورت 
وضعیــت دو قطبی »فقــرا/ اغنیا« 

وخیم تر هم خواهد شد.

دربارهاضطراریبودنشــرایطآب
وهواییووابستگیمابهکربنچه
میگویید؟آیابهنظرشماسالهای

آیندهتعیینکنندهخواهدبود؟
مــن به هیــچ وجــه رمانتیک فکر 
نمی کنم. زمانی که فقط بیست سال 
داشــتم، به عنوان دســتیار موریس 
اســترانگ فعــال زیســت محیطی 
معروف که کنفرانس اســتکهلم را به 
عنوان اولین نشست بین المللی درباره 
محیط زیست برگزار کرد، کار کردم. 
موریس استرانگ بود که برنامه جهانی 
محیط زیست سازمان ملل متحد را 
به وجــود آورد و گروه کارشناســی 
بین دولتی بررســی تحوالت اقلیمی 
GIEC وابسته به سازمان ملل متحد 
را تشکیل داد. او در زندگی برای من 

حکم یک حامی را داشت.
موریس اســترانگ نیز به هیچ وجه 
رمانتیک نبود. بعدهــا یک بار دیگر 
او را دیدم امــا به هیچ وجه از اوضاع 
راضی نبود و معتقد بود که متاسفانه 
دیوان ســاالری و بخــش خصوصی 
روندهــای بین المللــی را که وی در 
حمایت از آب و هوا به وجود آورده بود، 
کند و ناکارآمد کرده اند. وی معتقد بود 
که پیشرفت های حاصل شده در این 
مسیر بسیار ناچیز بوده اند. مسلما در 
این سال ها برخی تحوالت مثل انعقاد 
توافق نامه پاریس در ســال 2۰۱5 را 
در بوق و کرنــا کرده اند اما این اتفاق 
یــک گام کوچک در مســیر کاهش 

گازهای گلخانه ای بیشتر نبوده است.

آیاراهحلیبهنظرتانمیرسد؟
اگر رشد اقتصاد یک کشور با مشکالت 
متعددی مواجه است همان گونه که ما 
از دهه هفتاد با چنین مشکالتی روبرو 
هستیم، یکی از علل اصلی اش مازاد 
تولید اســت بنابراین باید برای این 
معضل چاره ای بیندیشیم و اصول و 
معیارهای حاکم بر اقتصادهای خود را 

با شرایط امروز منطبق سازیم.
سیستمی که امروز در کشورهای ما 
حاکم است، فرســوده و از رده خارج 
شده است و باید به فکر ساخت یک 
سیســتم جدید باشیم. این سیستم 
جدید باید عمدتا ســبز باشــد و به 
عبــارت صحیح تر با محیط زیســت 
سازگاری بیشتری داشته باشد. انرژی 
سبز به رشد اقتصاد و در نتیجه تولید 
سرمایه کمک  می کند. بنابراین مسئله 
خیلی پیچیده نیست. اما این حرف به 
معنای آن نیســت که ما باید همین 
امروز یا فردا انرژی های فســیلی و در 
یک کلمه کربن را کنار بگذاریم. بلکه 
الزم اســت که در عرصه انرژی های 
سبز سرمایه گذاری های عظیم انجام 
دهیم و اطمینان داشــته باشیم که 
این کار بدون تردید به رشد فوق العاده 
اقتصاد کمــک خواهد کرد.   در پیش 
گرفتن چنین سیاســتی نتایج و آثار 
جالبی خواهد داشت که امروز حتی 

تصور آن را هم نمی توانیم بکنیم.

منبع: رادیو کانادا

ازنظرجانرالستونسول،اینبحرانمیتواندزنگهشدارنابودیحملونقلانبوهرابهشکلامروزیبهصدا
درآورد.صنعتحملونقلهوایی۴یا۵دههتالشکردهاستتاافرادبیشتریرادرداخلهواپیماهاجایدهد.
امابحرانکرونانشاندادکهچنینچیزیدوامنخواهدداشت.مشکلکرونابههیچوجهحلنشدهاستایندر
حالیاستکهصنعتهواپیماییمیخواهدبههرقیمتکهشدهباردیگرهمهرابهمسافرتهایهواییترغیب

کندبدوناینکهبرایتغییربنیادیناوضاعپیشنهادوراهکاریداشتهباشد

سیستمیکهامروزدرکشــورهایماحاکماست،فرسودهوازرده
خارجشدهاستوبایدبهفکرساختیکسیستمجدیدباشیم.این
سیستمجدیدبایدعمدتاسبزباشدوبهعبارتصحیحتربامحیط
زیستسازگاریبیشتریداشتهباشد.انرژیسبزبهرشداقتصادو
درنتیجهتولیدسرمایهکمکمیکند.بنابراینمسئلهخیلیپیچیده
نیست.امااینحرفبهمعنایآننیستکهمابایدهمینامروزیافردا
انرژیهایفسیلیودریککلمهکربنراکناربگذاریم.بلکهالزماست
کهدرعرصهانرژیهایسبزسرمایهگذاریهایعظیمانجامدهیمو
اطمینانداشتهباشــیمکهاینکاربدونتردیدبهرشدفوقالعاده
اقتصادکمکخواهدکرد.درپیشگرفتنچنینسیاستینتایجوآثار
جالبیخواهدداشتکهامروزحتیتصورآنراهمنمیتوانیمبکنیم.
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دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

کانادا با مشکل کاهش مهاجرت ناشی از کووید ۱۹ چگونه کنار خواهد آمد؟
ایرونیا- کووید-۱۹ برنامه دولت کانادا 
برای افزایش شمار مهاجران در سال 

جاری را به هم ریخته است.
در نخســتین انتشــار داده ها که به 
بررسی  تاثیرات همه گیری ویروس 
کرونــا در کانادا می پردازد، همچنین 
مشــخص شــده که تعداد ساکنان 
دائمــی که در ماه مارس به کشــور 
آمدند نسبت به بازه مشابه سال قبل 
2۹ درصد کاهش داشــته که معادل 
کاهش ۱۹۱۱5 نفری اســت. تعداد 
کارکنان خارجی موقتی هم با کاهشی 
۳5 درصدی به 5۶۳5 نفر رســیده و 
تعداد ویزاهای دانشجویان بین المللی 
با کاهشــی 45 درصدی به ۱۱۱۳۰ 

عدد رسیده است.
کانادا تا به حال برای افزایش رشــد 
جمعیت و مقابله با مســن  شــدن 
جمعیت آماری خود به شدت متکی 
به شــمار باالی مهاجران بوده است. 
رشد جمعیت به خاطر مهاجرت یکی 
از نکات قدرت اقتصاد کانادا بوده که 
گفته می شــود باعث رشد تقاضای 

از کاهش اجاره بها در کانادا 
تا افزایش عرضه مسکن

 در ماه می
مــداد- وب ســایت معــروف پدمپر 
)PadMapper( در گــزارش جدید 
خود اعالم کرد کــه نرخ اجاره بها در 
شهرهای مختلف کانادا روندی نزولی 
را آغاز کرده اســت و البته این روند 
احتماال فقط طی چند ماه آینده ادامه 

خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، حتی تورنتو به 
عنــوان بزرگ ترین و البته گران ترین 
شــهر کشــور، شــاهد کاهش نرخ 
اجاره بها در مقایسه با ماه و سال قبل 
بود. همچنین ونکوور بیشترین درصد 
کاهش نســبت به سال گذشته را در 
تاریــخ خود تجربه کــرد. مونترال با 
وجود کاهش ۱/4 درصدی نرخ اجاره 
نســبت به ماه قبل، بــا افزایش ۱/4 

نسبت به سال گذشته روبرو بود.
در سراسر کانادا فقط 5 شهر بودند که 
نرخ اجاره بها در آنها روندی صعودی را 
در ماه گذشــته تجربه کرد. ۱۱ شهر 
روند نزولی داشتند و 8 شهر نیز تغییر 

محسوسی را تجربه نکردند.
در این گزارش آمده اســت: »با روبرو 
شدن بسیاری از مستاجران در سراسر 
کشور با پیامدهای اقتصادی ناشی از 
همه گیری، اجاره بهــا در کانادا نیز با 
فشار پســاکرونایی روبرو شده است. 
صاحبخانه ها برای خالی نشدن ملک 
خود ناچارند قیمت ها را کاهش داده و 
یا مشوق هایی نظیر عدم دریافت اجاره 

یک ماه را پیشنهاد کنند.«
تورنتو با وجود افت اندک در اجاره بها، 
یک بار دیگر توانست رتبه گران ترین 
شهر برای اجاره نشــین ها را به خود 
اختصاص دهد. گفتنی اســت اجاره 
بهای متوســط یک واحد تک خوابه 
بــا ۰/۹ درصد کاهش در این شــهر 
به 2۱8۰ دالر رســید و اجاره بهای 

متوسط یک واحد دوخوابه نیز با افتی 
۱/۱ درصــدی روی 28۰۰ دالر قرار 

گرفت.
ونکوور جایــگاه دوم را در این جدول 
اجاره نشینی  برای  گران ترین شهرها 
به خود اختصاص داده اســت. در این 
شهر، اجاره بهای متوسط یک واحد 
تک خوابه بدون تغییر نســبت به ماه 
گذاشته 2۱۰۰ دالر و برای یک واحد 

دوخوابه نیز ۳ هزار دالر است.
برنابی )بریتیش کلمبیا( نیز جایگاه 

ســوم را دارد. مســتاجران برای یک 
واحد تک خوابه و دوخوابه به صورت 

میانگین هر ماه ۱۷5۰ و 2۳۳۰ دالر 
می پردازند. ویکتوریا نیز با اجاره بهای 

متوســط ماهانه ۱۶۰۰ و 2 هزار دالر 
برای واحدهای تک و دو خوابه، رتبه 

چهارم این جدول را دارد.
بری هم توانســت جایگاه پنجم را از 
مونترال گرفتــه و به خود اختصاص 
ماهانه  متوســط  اجاره بهای  دهــد. 
واحدهای تک و دوخوابه در این شهر 
نیز به ترتیــب ۱4۹۰ و ۱5۹۰ دالر 

اعالم شده است.
اما ارزان ترین شهر برای اجاره نشینی 
در کانادا، سینت-جانز در نیوفاوندلند 
است. با 8۶۰ دالر در ماه می توان یک 
واحد یک خوابه اجاره کرد و متوسط 
پرداختی برای یک خانه دوخوابه نیز 

۹۱۰ دالر است.

بهبودوضعیتفروشمسکن

حکایت  همچنین  گزارش ها  آخرین 
از آن دارد که فروش مســکن در ماه 
می نســبت به آوریل از رشدی ۹/5۶ 
درصدی برخوردار بوده است. این رقم، 
رکورد جدیدی در نــوع خود از نظر 

درصد رشد ماهانه به شمار می رود.
در مــاه آوریــل بــه خاطر شــدت 
محدودیت های ناشــی از همه گیری، 
بازار فــروش امالک نیز با محدودیت 
روبرو بود. با ایــن وجود این افزایش 
قابل توجه در ماه می باز هم نتوانست 
روند رو به رشد پیش از همه گیری را 
جبران کنــد. در واقع، میزان فروش 
مســکن در ماه مــی، بدترین میزان 
در ماه های می از سال ۱۹۹۶ به این 
سو به شمار می رود. همچنین میزان 
فروش مســکن در این ماه نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل با افتی ۳۹ 

درصدی روبرو بوده است.
قیمت متوسط مسکن در سطح کشور 
نیز با کاهشی منفی ۶/2 درصدی به 
4۹4 هزار و 5۰۰ دالر رســید. به جز 
دو شهر گران قیمت تورنتو و ونکوور، 
متوسط مســکن در کانادا روی 4۰۱ 

هزار دالر قرار دارد.
همچنین در ماه می، تعداد خانه های 
عرضه شده برای فروش نیز با افزایشی 
۶۹ درصدی نسبت به ماه قبل روبرو 

بود

مسکن و نیروی کار هم شده است؛ اما 
داده ها نشان می دهد پاندمی این روند 

را زیر سوال برده است.
اندرو آگوســپوویچ اقتصاددان رویال 
بانک کانادا در گزارشــی درباره این 
ارقام گفت: »اثر این اختالل در سراسر 
اقتصاد دیده می شود چون ما متکی 
بــه مهاجرت برای رشــد نیروی کار 
هستیم. یکی از تلفات احتمالی صنایع 
دارای کمبود نیــروی کار، بازارهای 
مسکن و اجاره شهری و بودجه های 

دانشگاه ها هستند.«

با فاصله کمی پیش از اینکه کشــور 
مجبور بشود به خاطر کووید-۱۹ به 
قرنطینه برود، اتــاوا برنامه های خود 
برای افزایش تعداد ساکنان دائمی را 
برای ســال 2۰2۰  سقف ۳۷۰ هزار 
نفر اعــالم کرد که اگر اتفاق می افتاد 
باالتریــن رقم ثبت شــده در تاریخ 

می بود. 
آگوســپوویچ گفت انتظار دارد ببیند 
در صورت ادامه یافتن محدودیت های 
ســفر و بســته بودن مرزها تا پایان 
تابســتان تعــداد ســاکنان دائمی 

۱۷۰ هــزار نفــر کمتر بشــود. تنها 
ساکنان دائمی یا ساکنان موقتی که 
مدارک شان پیش از هجدهم مارس 
صادر شده اجازه ورود به کانادا را دارند. 
به نظر می رسد کاهش جدی کارکنان 
خارجی موقتی یکــی از فوری ترین 
اثرات این مسئله باشــد. بسیاری از 
خدمات ضــروری از جمله مزرعه ها، 
طوالنی مدت  مراقبت  ســازمان های 
و دیگر خدمات مراقبت از ســالمت 
برای تامیــن کارکنان خود به نیروی 
کار مهاجر متکی هستند. مخصوصا به 
کشــاورزی ضربه وارد شده که تعداد 
ورودی های آن در ماه مارس نسبت به 

سال قبل 45 درصد کمتر بود.
داده ها همچنین نشان از ضربه خوردن 
بخش آکادمیک دارد که به شــدت 
متکی به کسب درآمد از  دانشجویان 
خارجــی در دانشــگاه ها و کالج های 
کانادایی است. تعداد مجوزهای صادر 
شده برای دانشجویان در ماه مارس به 
کمترین حالت خود از فوریه 2۰۱۷ به 
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 رئیس سابق پزشکان بدون مرز: 
کانادا در چالش تولید واکسن 

از دیگران عقب است

کانــادا کــه میلیون ها دالر در تحقیقــات مربوط به تولید واکســن کووید۱۹ 
سرمایه گذاری کرده است، قطعا تنها کشوری نیست که با بی صبری منتظر به 

ثمر نشستن سرمایه گذاری های خود در این زمینه است.
به گزارش هفتــه، به نقل از رادیو کانادا، در روزهای اخیــر بارها از دولت کانادا 
خواسته شده است برای تضمین تهیه واکسن کووید۱۹ که همه کشورها منتظر 

تولید آن هستند، از همین حاال اقداماتی ملموس انجام دهد.
دکتر جوئن لیو که در گذشــته رئیس سازمان پزشــکان بدون مرز بوده است، 
همانند بسیاری از کارشناسان و مسئوالن بخش بهداشت و درمان کانادا به دقت 
اخبار مربوط به تهیه واکســن کووید۱۹ را که به یک مسابقه سرعت در عرصه 
جهانی تبدیل شده است، دنبال می کند. اما دکتر لیو معتقد است با تولید واکسن 
کووید۱۹ چالش جدیدی فراروی کشورها قرار خواهد گرفت که تهیه سریع این 

دارو است.
دکتر لیو تاکید کرد به محض این که واکســن کووید۱۹ کشف و ساخته شد، 
احتماال در تولید و عرضه این دارو که مســلما قیمت باالیی نیز برای آن تعیین 
خواهد شد، یک حالت انحصار به وجود خواهد آمد آن هم در شرایطی که تقاضا 
برای تهیه واکسن کووید۱۹ در جهان دست کم در ماه های اولیه ساخت این دارو، 

بسیار باال خواهد بود.
دکتر لیو هفته پیش در نشست کمیته دائمی سالمت مجلس عوام کانادا حضور 
یافــت. وی خطاب به نمایندگان پارلمان تاکید کــرد کانادا باید از همین حاال 
برای تضمین تهیه واکسن کووید۱۹ دست به کار شود و در روند اتخاذ راهبرد 

بین المللی واکسیناسیون این بیماری نیز مشارکت فعال داشته باشد.

پلیس برای بررسی سالمت زن بومی در نیوبرانزویک 
به خانه وی رفت اما او را کشت 

ایران جــوان- به گزارش ســی بی 
سی نیوز، شانتل مور، زن بومی اهل 
ونکوور، در نیوبرانزویک هدف گلوله 
پلیس قرار گرفت و در دم جان باخت. 
به گفته اطرافیان، او زنی مهربان، آرام 
و شاد بود، و همه تالشش این بود که 

پیش مادر و دخترش برگردد.
پلیس ادمونتــون در بیانیه ای اعالم 
کرد بــا ماموران پلیس تماس گرفته 
شده و از آنها خواسته شده از سالمت 
زنی در یک آپارتمان اطمینان حاصل 
کنند. وقتی پلیــس به این خانه می 
رسد، زنی با چاقو به یک مامور حمله 
می کند و مامور نیز چاره ای جز دفاع 

از خود نداشته است. 
مارک میلر، وزیر امــور بومیان، روز 
جمعــه از ایــن حادثه شــدیدا ابراز 
عصبانیت کرد. او گفت از دیدن نمونه 
های برخورد پلیس با بومیان منزجر 
شــده اســت. میلر افزود: نمی توانم 
بفهمم چه طور ممکن است یک نفر 
در عملیات بررســی سالمتی کشته 
شود. برای برقراری عدالت، تحقیقات 
مستقل الزم است. استوارت فیلیپ، 
رئیس پلیس بومیان بریتیش کلمبیا، 
نیز گفت: وحشتناک و غیرقابل باور 
است. سیســتم پلیس در آمریکای 
شمالی به اندازه ای سقوط کرده که ما 
را به مرز آشوب های مردمی رسانده 

است. 
به گفته نزدیکان شــانتل، او عاشق 
دوچرخه سواری، شنا، و البته خانواده 
اش بود. او از 4 ســالگی توسط یک 
خانواده به فرزندی پذیرفته شــد اما 
در ســن ۱4 سالگی فرار کرد و پیش 
مادربزرگــش در پورت آلبرنی بزرگ 

شد. 

ملیندا مارتین، خواهر ناتنی شانتل، 
می گوید: او آدمی شــاد و شوخ طبع 
بود و محال اســت چاقو به دســت 
گرفته باشد. به گفته ملیندا، خواهرش 
به تازگی مقداری پول پس انداز کرده 
بود تا به نیوبرانزویک پیش دخترش، 
گارسیا، که با مادرش زندگی می کرد، 
نقل مکان کند. او می گوید خواهرش 
برای این تغییر بسیار هیجان زده بود 
و هر روز با او تلفنی حرف می زد. شب 
حادثه نیز ملیندا ساعت ۱۰:4۰ دقیقه 
با شانتل حرف زده بود. اما ساعت ۱ 
بامداد، با منزل آنها تماس گرفته شد 
و به آنها خبر دادند تیری به ســینه 
خواهرش شلیک شده و او کشته شده 
است. نورا، خاله مقتول نیز با گریه می 
گوید: مردم می گویند پلیســی وارد 
خانه او شــده و 5 مرتبه به سمتش 
شلیک کرده است و او هم سعی کرده 

با چاقو به پلیس حمله کند.
ظاهرا مــردی که با شــانتل رابطه 
عاشقانه داشــته از تورنتو یا مونترال 
با پلیــس تماس می گیرد و به دلیل 
نگرانی نسبت به ایجاد مزاحمت یک 
نفر برای شــانتل، از آنها درخواست 
می کند به خانه او مراجعه کرده و از 

سالمت او اطمینان حاصل کنند. 
مادربزرگ شانتل که از شدت ناراحتی 
قادر به حرف زدن نیســت در صفحه 
فیس بوک خود نوشت: باور نمی کنم. 
پلیس به آنجا رفته بود تا از ســالمت 
او اطمینان حاصل کند نه اینکه او را 
بکشد. این باورکردنی نیست؟ چرا باید 

5 بار به او شلیک کنند؟
کارفرمای شــانتل در پمپ بنزینی 
که او کار می کرد هم می گوید: این 
اخبار بسیار تکان دهنده است، به ویژه 
با توجه به تنش های نژادپرســتانه 
فزاینده از ســوی پلیــس در کانادا و 
آمریــکا. مرگ جورج فلوید نمونه ای 
از تعداد زیاد حوادث پلیســی بود که 
در نهایت منجر به مرگ یک رنگین 
پوست می شــود. او ادامه داد: چنین 
حوادثی فقط بــر تنش ها دامن می 
زند و اوضاع را بدتر می کند- هرچند 
شــلیک به ســمت یــک زن در هر 
شــرایط و هر زمانی وحشتناک و غم 

انگیز است.
پلیس ادمونتــون گفت با کمک تیم 
تحقیق و تفحص پلیس نیوبرانزویک 
تحقیقات مستقلی درباره این حادثه 

انجام خواهد شد.

با وجود بهبود آمار،
شمار معامالت مسکن کانادا 

در ماه گذشته ۴۰ درصد نسبت به 
سال گذشته کاهش داشت

ایرونیا- شمار معامالت مسکن نسبت 
به ماه گذشــته که بدترین ماه آوریل 
در بیش از ۳۰ سال گذشته بود حدود 
5۷ درصد رشــد داشــت، اما قیمت 
میانگین یک خانه فروخته شــده در 
ماه می هنوز پایین تر از سال قبل بود.

انجمن امالک کانادا که نماینده ۱۳۰ 
هزار مشــاور امالک در سراسر کانادا 
است، می گوید شمار معامالت مسکن 
در می 5۶.۹ درصد بیشــتر از آوریل 

بود. 
آوریل و می معموال ماه هایی پررونق 
برای فروش خانه اســت چون هوای 
گرم تر باعث می شود خریداران بعد از 
خواب زمستانی دوباره شروع به خرید 
بکنند. اما کووید-۱۹ الگوهای فصلی 
معمولــی را از بین بــرده و قرنطینه 
گسترده و نیازمندی های فاصله گذاری 
اجتماعی همه چیز را به هم ریختند.

ماه آوریلی که گذشت بدترین ماه در 
تقریبا 4۰ ســال اخیر از نظر فروش 
خانه بود. با وجود بازگشــت فعالیت 
خریــد در می، میــزان آن هنوز دو 
ســوم پیــش از دوران پاندمی بود. 
فروش تقریبا 4۰ درصد کمتر از زمان 
مشابه سال قبل بود، بنابراین ماه می 
هم بدترین می از نطر آمار معامالت 

مسکن در ۳۰ سال اخیر بود.
شان کاتکارت اقتصاددان ارشد انجمن 
امالک گفت: »ارقام مسکن می مسلما 
نتایج مختلفی را به تصویر می کشند. 
فروش و ثبت مسکن جدید هر دو به 
نسبت ماه قبل به شدت افزایش پیدا 
کرده اند اما هنوز خیلی کمتر از یک 
سال قبل هستند. تصویر بزرگ تر این 

است که اوضاع دارد به سمت درست 
حرکــت می کند اما هنوز راه طوالنی 

پیش رو است «.
قیمت ها تا اینجا نســبتا ثابت باقی 
مانده اند. قیمت میانگین یک خانه که 
در آوریل فروش رفت 488 هزار دالر 
بود. در می، این قیمت به 4۹45۰۰ 
دالر رسید که نسبت به آوریل کمی 
بیشتر اما نسبت به یک سال قبل 2.۶ 

درصد کمتر بود.
متخصصان امــالک، از جمله انجمن 
میانگین  قیمت  امالک، می گوینــد 
همیشــه بهترین راه برای سنجیدن 
ســالمت کلی بازار نیست، تا حدود 
زیادی چون فروش در بازارهای بزرگ 
ارقام را به هم می ریزند و این مخصوصا 

در دوران کرونا حقیقت دارد.
فروش در تورنتو نسبت به آوریل بیش 
از 5۰ درصد رشــد داشت و این رقم 
در مونترال بیــش از ۹۰ درصد و در 
ونکوور بیــش از ۳۰ درصد بود. اگر 
تورنتو و ونکوور از ارقام کنار گذاشته 
بشوند، قیمت فروش میانگین در مه 

4۰۱۰۰۰ دالر بود.
ریشــی ســوندی اقتصاددان تی دی 
بنک گفت: »به خاطر اینکه درجات 
پایین است،  تراکنش ها هنوز خیلی 
نبایــد داده های قیمــت میانگین را 
خیلی جدی گرفت. با توجه به اینکه 
درجه فعالیت هنوز در پایین ترین حد 
در چند دهه اخیر قرار دارد، احتماال 
تقاضای جمع شده باعث رشد بیشتر 
حداقل برای چند ماه آینده می شود 
اما ســوال بزرگ این اســت که چه 
اتفاقی بعد از آن انفجار اولیه می افتد«.

کانادا بهای بی توجهی به سیاست خارجی را خواهد پرداخت

رادیو جوان- به گزارش گلوب اند میل، 
کانادا در ۳ دهه اخیر شــانس بزرگی 
داشته است: ما اشتباهات فاحشی در 
سیاست های امنیت داخلی و خارجی 
داشته ایم اما از عواقب آن مصون مانده 
ایم. این شــانس را کشورهای دیگر 
نداشته و معموال متحمل پیامدهای 
منفی تصمیمات نادرست خود شده 
اند. اما شــرایط در حال تغییر است. 
در ســال های آینده، کانادا هم باید 
بهای اشتباهات خود را بپردازد اگر در 
رویکرد ناشیانه و غیر حرفه ای خود 

تجدید نظر نکند.
این شانس اشتباهات بدون هزینه را 
در وهلــه اول مرهون جغرافیای فوق 
العاده کانادا هســتیم. ترکیب قدرت 
بازدارنــده آب )کانادا بــا ۳ اقیانوس 
احاطه شده اســت( و روابط دوستانه 
با همسایه ثروتمند و قدرتمند به این 
معناست که کمتر کشوری در دنیا می 
تواند از چنین امنیتی برخوردار باشد. 
مردم کانادا، دولت فدرال و دولت های 
استانی، سرمست از بخت و اقبال خود، 
هیچ وقت طعم تصمیمــات بازنده-
بازنده را که کشــورهای دیگر تجربه 
می کنند، نچشــیده اند. کشورهای 
دیگر اگر در سیاســت خارجی خود 
اشتباه کنند، باید بهایش را بپردازند، 
اما ما نه. در واقع ما نسبت به سیاست 
خارجی و امنیت داخلی بی توجه شده 
ایم چون از بابــت آن نگرانی خاصی 

نداریم. 
زندگــی در چنیــن محیــط امنی 
پیامدهــای سیاســی و اجتماعــی 

پرقدرتی دارد که حتی به تشکیالت 
سیاسی ما نفوذ کرده است: سیاست 
خارجی و امنیت داخلی تقریبا جایی 
در دستور کار دولت ندارند و گفتگوی 
مردمی در این زمینه هم بسیار نادر 
اســت. نهادهای مسئول این امور نیز 
بســیار کم تجربه تــر از بخش های 
اقتصــادی و اجتماعی هســتند. در 
مجموع می توان گفت در این حوزه 

ها سواد چندانی نداریم.
در واقع مشکل این است که محیط 
امنیتــی باز کانادا رو به زوال اســت. 
هرچند این اتفاق یک شــبه نخواهد 
افتاد اما همزمانی چند پیشــامد به 
این معنا خواهد بــود که کانادا طی 
چند سال آینده نمی تواند از عواقب 
اشتباهاتش در سیاست خارجی فرار 

کند.
این پیشامدها از هم اکنون آغاز شده 
و کشــور را تحت تاثیر قرار داده اند. 
تیره شــدن روابط با چین جاه طلب 
و قدرتمند، کینه توزی و جســارت 
روســیه، گســترش تکنولوژی های 
جدیدی که دشــمنان را قدرتمندتر 
می کند، تداوم تهدید اســالمگرایان 
تنــدرو، خطرات ناشــی از تغییرات 
اقلیمــی، و پدیده های طبیعی دیگر 
مانند همین پاندمــی از نمونه های 
این پیشامد ها هستند. همه اینها را 
بگذارید کنــار عواقب غیرقابل پیش 
بینی پدیده ای به نام ترامپیســم با 
همه پرخاشگری ها، یکجانبه گرایی 
ها و بی اعتنایی هایش به هنجارهای 
لیبرال. اشــتباه است اگر تصور کنیم 
این ویژگی ها با کنار رفتن شــخص 
ترامپ در سال 2۰2۰ یا 2۰24 ناپدید 
می شــوند. زیرا او جای پای این طرز 
فکر را در نهادهای مهمی محکم کرده 
است که بعد از او راهش را ادامه می 
دهند. نتیجه سیاست های داخلی او 
را هم که می بینیم: کشــوری که از 
لحاظ ثروت و قدرت تکیه گاه کانادا 
بود امروز آسیب پذیرتر و لرزان تر از 
همیشه است. ترامپ همچنین باعث 
آســیب های جدی به نهاد های بین 
المللی شده که بسیاری از آنها نقطه 
اتکاء کانادا بــوده اند. و فارغ از اینکه 
چه کســی جایگزین او شود، قدرت 
آمریکا- که بــه امنیت و ثروت کانادا 
کمک بسیار کرده بود- بدون شک رو 
به افول است. در نتیجه در سال های 
آینده کانادا با تصمیمات دشواری رو 
بــه رو خواهد بود. برای اولین بار بعد 
از چندین دهه، کانادا باید از میان بد 
و بدتــر انتخاب کند، و کم ضررترین 
انتخاب ها نیز عواقــب نامطلوبی را 
متوجه کانادا خواهند کرد. این روند 
هم اکنون آغاز شــده و نمونه آن را 
در تغییر روابط کانادا با چین شــاهد 

هستیم.

امــا چه باید کرد؟ مــا به یک تالش 
جمعــی، از مردم و دولــت گرفته تا 
دانشــگاه و رســانه برای بررســی و 
شناخت جایگاه خود و یافتن راه حل 
های واقعی و کاربردی نیاز داریم. راه 
حل هایی از قبیل ســرمایه گذاری 
بیشتر در بخش دیپلماسی، اطالعات، 
و توسعه و شــاید دفاع. باید بتوانیم 
ظرفیت بیشــتری برای مستقل فکر 
کردن و مستقل عمل کردن بسازیم. 
اما این واقعیت تلخ که کانادا در آینده 
با مشکالت اقتصادی فراوان ناشی از 
پاندمــی رو به رو خواهد شــد کار را 

سخت تر می کند.
در نهایت، شــکاف بین ریسک های 

داخلــی و بین المللــی، و توانایی ما 
برای پاسخگویی به آنها هر روز بیشتر 
خواهد شــد. هرچند کانادا همچنان 
از موقعیت جغرافیایــی خوب خود 
منتفع می شود، اما باید خود را برای 
اتفاقاتی آماده کند که ســال ها با آن 
مواجه نشــده بود. احتمــاال پس از 
عبور از این تنگنا است که می توانیم 
سیاست خارجی و امنیت داخلی خود 
را تقویت کنیم، یعنی پس از آن که 
تاوان تصمیمات اشتباه خود را دادیم 
. فقــط باید امیدوار بــود این تبعات 
غیرقابل اجتناب اولیــه زیاد ویرانگر 
نباشند و نیرویی برای تغییر و اصالح 

باقی بگذارند
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

 سال هفدهم  شماره 4882  چهارشنبه  16شهريور ماه 1390 8 شوال 1432  7 سپتامبر 2011

بهداشتروانازقافلهدرمانجاماندهاست

حل جدول عادی شماره 4881

گزارش  از بي توجهي به نيازهاي رواني بيماران در بيمارستان ها

 چتر حمايتي خانواده در جوامع سنتي و ملل پايبند به خانواده، يكي از قوي ترين موانع در 
برابر خطر جرم يا انحراف به شمار مي رود
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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

آرامش تا سال 2۰22 به بازار مسکن کانادا برنمی گردد
ایرونیا- رییس یکــی از بزرگ ترین 
گروه هــای امالک کانــادا می گوید 
مالکان بازرگانی بایــد آماده روزهای 
سختی باشند چون مستاجران با ماه ها 

کاهش کسب و کار مواجه هستند.
مایــکل کوپر مدیر عامــل صندوق 
بورسی دریم آفیس و رییس شرکت 
دریــم آنلیمیتد گفت شــکل گیری 
»شرایط عادی جدید« در بازار امالک 

تا سال 2۰22 طول می کشد. 
کوپــر در بلومبرگ گفــت: »باید با 
احتیاط آماده دوران بســیار سختی 
در آینده شــیوم. مــردم درباره این 
صحبت می کنند که چه درصدی از 
اجاره شان را از دولت دریافت کردند. 
ولی مشــکالت اقتصــادی پیش رو 
به مراتب بیشــتر خواهد بود. از حاال 
تا زمســتان دوره ای سرنوشت ساز 
برای صاحبان بیزینس هاست و باید 
دید که چه تعــداد از آنها می توانند 
درآمدهای قبل از همه گیری ویروس 
کرونا را تکرار کنند و چه میزان فقط 
تالش می کنند تا هزینه اجاره محل 
را پرداخت کنند. سررسید پرداخت 
اقساط وام مسکن که برای مدتی به 
تعویق انداخته شده اند هم با سودهای 
مضاعف فرا می رســد و شاغالنی که 
درآمد کمتری دارند و یا به طور کلی 
کارشان را ازدست داده اند ، روزهای 
سختی خواهند داشت . این روند در 
ســال 2۰2۱ هم ادامه خواهد داشت 

برگزاری آزمون رانندگی
 بدون حضور افسر در ماشین در طی 

پاندمی کروناویروس

ایرانیان کانادا- گرفتن گواهینامه می تواند یکی از تجربیات پراسترس زندگی 
هر فرد باشد. این امتحان، می تواند با حضور فرد دیگری در ماشین حتی بدتر 
شود. در همین راستا، یکی از استان های کانادا طرح امتحان رانندگی بدون 
حضور افسر را معرفی کرده است. جزیره پرینس ادوارد اعالم کرد این آزمون 
رانندگی با استفاده از یک دوربین با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه روی داشبورد، 

بلوتوث و ابزار ارتباط رادیویی انجام می شود.
به جای اینکه افسر کنار فردی که امتحان می دهد بنشیند، با خودرو خودش 
پشت ســر او رانندگی می کند. آنان می توانند از طریق بلوتوث یا رادیو در 
ارتباط باشند. همچنین افسر می تواند با استفاده از دوربین روی داشبورد از 

اتفاقات داخل ماشین نیز اطالع پیدا کند.
البته فرد امتحان دهنده در ماشین تنها نیست. بلکه یک نفر، که حداقل طی 

۱4 روز گذشته با یکدیگر در یک خانه بوده اند، نیز در ماشین حضور دارد.
آزمون رانندگی از ۱۷ مارس، به علت شیوع کووید-۱۹ به حالت تعلیق درآمده 
بود. از زمانی که آزمون ها دوباره برگزار می شوند، 4۰ آزمون رانندگی بدون 

تماس در جزیره پرینس ادوارد انجام شده است.
این شیوه امتحان گرفتن مزایای بسیاری دارد و حفظ فاصله اجتماعی بین 
فرد امتحان دهنده و افسر یکی از این مزایا می باشد. به عالوه فرد می تواند 
از خودرو شــخصی خود استفاده کند، که همین امر سبب می شود هنگام 

رانندگی راحت تر باشد.
در این شیوه جدید امتحان، همه چیز ضبط می شود، در نتیجه افسر می تواند 

به موقع تذکرات بیشتری به راننده بدهد.

ادعای چین درباره پیدا کردن حشره 
در الوار وارداتی از کانادا

مداد- به گزارش گلوب اند میــل، ادعای اخیر چین مبنی بر وجود انواع 
حشره در چوب های وارداتی از کانادا، نگرانی هایی را در فعاالن این صنعت 
بزرگ در کشــور ایجاد کرده اســت. دولت چین دیروز اعالم کرد که در 
الوار وارداتی از کانادا، انواع حشــرات را یافته است. با در نظر گرفتن سابقه 
چین در این زمینه، می توان انتظار داشت که این کشور، محدودیت هایی 
را در قبال واردات این محصول از کانادا ایجاد کند. پیش از این، چین یک 
سری محدودیت برای واردات کانوال از کانادا وضع کرد. با وجود اینکه این 
محدودیت تا حدی کاهش یافته، اما آسیب سختی به کشاورزان تولیدکننده 
این محصول در کانادا وارد کرد. همچنین پس از دستگیری یکی از مدیران 
شرکت هوآوی در کانادا، چین با ادعای مشکل دار بودن گوشت وارداتی از 
کانادا، محدودیت هایی را تعریف کرد که برای فعاالن صنعت گوشت کانادا 
زیان بار بود. چندی پیش هم چین، واردات گوشت گاو از استرالیا را ممنوع 
کرد. این اقدام اندکی پس از آن صورت گرفت که استرالیا خواستار تحقیق 
بین المللی در زمینه نحوه مدیریت همه گیری کووید-۱۹ در چین شده بود.

و شــاید در اواخر ســال آینده ثبات 
نسبی به کسب و کارها بازگردد و بازار 
مســکن هم متاثر از این ثبات بتواند 

آرامش بیشتری داشته باشد. 
دولت های فدرال و اســتانی کانادا در 
آوریل، مه و ژوئن برنامه ای برای کمک 
این  راه اندازی کردند.  به شــرکت ها 
برنامه به صاحبان بیزینس ها وام های 
بدون بازگشت می دهد و مستاجران 
تجاری هــم بیش از 25 درصد اجاره 
معمول خــود را پرداخت نمی کنند. 
اما فقط شــرکت هایی کــه کمتر از 
2۰ میلیون دالر سود خالص ساالنه 
دارند می توانند برای دریافت این یارانه 
ثبت نام کنند و آن هایی که صالحیت 
دارند باید ثابت کنند سودشان حداقل 

۷۰ درصد کاهش داشته است.
کوپــر گفت شــرکت هایش ســعی 

می کننــد از برنامه اســتفاده کنند 
امــا به هر حــال در اجــرای برنامه 
ســردرگمی هایی ایجاد می شــود و 

ممکن است مسیر هموار نباشد.
دریــم آفیس مالــک پرتفولیویی از 
ساختمان های دفتری با حدود شش 
هزار فوت مربع مســاحت است که 
بیشتر آن ها در مرکز شهر تورنتو واقع 
شــده اند. این گروه همچنین مالک 
صندوق بورســی دریم اینداستریال 
است که در کانادا، آمریکا و اروپا مالک 

زمین های صنعتی است.
کوپر گفت: »واقعا 2۰22 بازه زمانی 
خواهد بود که می توان به ارزش یک 
ساختمان نگاه کرد و با اطمینان سراغ 
آن رفــت. آن موقع می دانید که نرخ 
اجاره چند است و چقدر تقاضا وجود 

iroonia.ca ».دارد

اعتراضات گسترده دانشگاه های کبک علیه تغییرات برنامه مهاجرتی
دانشگاه های استان کبک خواستار آن 
هستند که یک بند حقوق اکتسابی 
برای آن دسته از دانشجویان خارجی 
کــه پیــش از این در اســتان کبک 
مشغول تحصیل بوده اند یا آن هایی که 
پائیز امسال وارد دانشگاه های استان 

می شوند، اعمال شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
تصمیم  کبک  دانشگاه های  سرانجام 
گرفتند قاطعانه به مخالفت با اصالح 

برنامه مهاجرتی پِک بپردازند.
دانشــگاه های کبک که از زمان ارائه 
تازه ترین اصالح برنامه مهاجرتی پِک 
توســط وزیر مهاجرت استان سکوت 
اختیار کرده بودند و ترجیح می دادند 
به منظور آمادگی برای سال تحصیلی 
جدید به مذاکرات خود درباره مسائل 
مالی با دولت فرانســوا لوگــو ادامه 
دهند، اکنون با ارسال نامه ای به وزیر 
مهاجرت استان به صف اول مخالفان 
اصالح برنامه مهاجرتی پِک پیوسته اند.
در این نامه که تاریخ شانزدهم ژوئن 
در آن حک شــده و یک نســخه از 

آن را رادیو کانادا نیز به دســت آورده 
است، اداره همکاری دانشگاهی کبک 
BCI ابتدا از تصمیم وزارت مهاجرت 
کبک برای تهیه و اجرای یک سازوکار 
گزینش بر پایه ســطح صالحیت و 
همچنیــن تجربه کاری در اســتان 
کبک به جای »فهرســت برنامه های 
مطالعاتی« که پیشتر ارائه شده بود، 

استقبال کرده است.
فهرســت برنامه هــای مطالعاتی که 
به گفته بســیاری از کارشناســان و 
منتقــدان پر از تناقــض و ابهام بود، 
پائیز گذشــته ارائه شد اما خیلی زود 
با انتقادات و واکنش های تند محافل 
تجاری و مراکز آموزشی و دانشگاهی 
استان روبرو شد. مخالفت های علنی و 
شدید با این فهرست که در واقع اولین 
اصالحیه برنامه مهاجرتی پِک بود، در 
نهایت وزارت مهاجرت را وادار کرد که 

آن را به حال تعلیق درآورد.
اما طبق اصالحات جدیدی که اکنون 
وزارت مهاجــرت کبــک در برنامه 
مهاجرتی پِک مد نظر قرار داده است، 
دانشــجویان خارجی بــرای این که 
بتواننــد از این برنامه مهاجرتی برای 
گرفتن اقامت دائم در استان استفاده 
کنند، باید یک یا دو سال تجربه کاری 
داشته باشند. در گذشته دانشجویان 
خارجــی برای ایــن کــه بتوانند از 
امتیازات این برنامــه مهاجرتی ویژه 
استفاده کنند، هیچ نیازی به داشتن 

تجربه نداشتند.
در اصالحات جدید بــرای کارگران 
خارجی موقت نیز که مایل به استفاده 
از برنامه مهاجرتی پِک هستند، داشتن 

سه سال تجربه الزامی است.

درخواستگنجاندنیکبندحقوق
اکتسابیدراصالحبرنامهمهاجرتی

 BCI اداره همکاری دانشگاهی کبک
در نامه خود به وزیر مهاجرت استان 
خواستار آن شده است که در اصالح 
برنامه مهاجرتی پِک یک بند حقوق 

اکتسابی گنجانده شود.

دانشــگاه های کبــک ضمــن ابراز 
و  ســختگیری ها  از  »دلســردی« 
مهاجرت  وزارت  که  محدودیت هایی 
برای استفاده از برنامه مهاجرتی پِک 
تعیین کــرده اســت، از ژولن-بارت 
خواســتند به قولی که دولت کبک 
نوامبر گذشــته در زمان ارائه اولین 
نسخه اصالح شده برنام تجربه کبکی 
داده بود، جامه عمل بپوشاند. در آن 
زمان فرانســوا لوگــو وزیر اول کبک 
گنجاندن چنین بنــدی را در اصالح 
برنامه مهاجرتی پِک به دانشــجویان 
خارجــی که در حال حاضر در کبک 

مشغول تحصیل هستند، داده بود.
کبک  دانشــگاهی  همــکاری  اداره 
خواستار آن شده است که دانشجویان 
خارجی که پائیز امســال وارد استان 
می شــوند، بتواننــد از بنــد حقوق 
اکتســابی در برنامــه مهاجرتی پِک 

استفاده کنند.
کبک  دانشــگاهی  همــکاری  اداره 
همچنیــن در نامه خــود خطاب به 
ژولن-بارت از »پیچیدگی های زیاد« 
اصالحــات اعمــال شــده در برنامه 
مهاجرتــی پِک ابراز تاســف کرده و 
ضمن ابراز نگرانی از هدر رفتن وقت و 

ایجاد هزینه های جدید، به مشکالتی 
اشــاره کرده اســت که دانشگاه های 
اســتان احتماال در روند استخدام و 
حتی حفظ اســتادانی روبرو خواهد 
شد که از شهرت و اعتبار بین المللی 

برخوردار هستند.
اداره همکاری دانشــگاهی کبک در 
نامه خــود تاکید کرد احتمال زیادی 
وجود دارد که با توجه به مشکالت و 
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 
کرونا، زمان الزم برای پیدا کردن یک 
شــغل طوالنی تر شود. این وضعیت 
به ویژه برای آن دسته از دانشجویانی 
 2۰2۰ و   2۰۱۹ ســال های  کــه 
می توانند  می شــوند  فارغ التحصیل 

نگران کننده باشد.
در هفته های اخیر چندین تظاهرات 
در اعتراض به اصالح برنامه مهاجرتی 
پِک در مونترال و کبک در برابر مجمع 

ملی برگزار شده است. 
و  مهاجــرت  وکالی  از  بســیاری 
همچنین نماینــدگان حزب لیبرال 
کبک و حزب همبستگی کبک نیز به 
جبهه مخالفان اصالح برنامه مهاجرتی 

پِک ملحق شده اند.
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تالش بیشتر زنان کانادایی برای بازگشت به بازار کار

ایران جوان- به گزارش گلوب اند میل، 
داده ها نشان می دهد زنان نسبت به 
مردان برای بازگشــت به بازار کار با 
مشــکالت بیشتری رو به رو هستند. 
از طرفی نگهداری از کودکان بیشتر 
بر عهده آنها اســت و از طرف دیگر 
مشاغل مردانه بیشــتر از حوزه ارائه 
خدمات که زنــان تا حدود زیادی در 
آن اشتغال دارند بازگشایی شده است.

طبق اعــالم اداره آمار کانــادا، بازار 
اشــتغال زنان در ماه مــی تنها ۱.۱ 
درصد رشد داشته در حالی که برای 
مردان ایــن رشــد 2.4 درصد بوده 
اســت. به عالوه آمار بازگشت مردان 
به مشــاغلی که در ماه مارچ و آوریل 
بر اثر شیوع کووید-۱۹ به طور موقت 

تعطیل شد باالتر است. 
کانادا توانســت در ماه می 28۹ هزار 
و ۶۰۰ شغل ایجاد کند که البته دور 
از انتظار بود اما نرخ بیکاری به ۱۳.۷ 

درصد رسید. 
زنان بیشــتر در بخــش خدمات که 
معموال مســتلزم ارتبــاط حضوری 
است، اشتغال دارند. به گفته کریستیا 
فریلند، معاون نخست وزیر، می توان 
رکود جدید را یک رکود زنانه توصیف 

برنامه دولت آلبرتا برای توزیع
 ماسک رایگان از طریق فست فودها

ایران جــوان- به گزارش هافینگتون 
پست، وقتی دولت استان آلبرتا برنامه 
خود را مبنی بر توزیع ماسک در فست 
فودها اعالم کرد، بسیاری از کانادایی 
ها با تعجب گفتند آیا جای ماســک 

کنار سیب زمینی سرخ شده است؟
اما حــاال این برنامه بــه مرحله اجرا 
درآمــده و مردم می تواننــد از تیم 
هورتون، مک دونالد و A&W، همراه 
بسته غذای خود، یک بسته چهارتایی 
ماســک یک بار مصرف هم دریافت 
کنند. تایلر شــاندرو وزیر بهداشت و 
سالمت استان، اعالم کرد: به خود می 
بالیم که اولین استان در کانادا هستیم 
که ماسک رایگان در اختیار شهروندان 
برای اســتفاده در موقعیت هایی که 
رعایت فاصله گذاری ممکن نیست، 
قرار می دهیم. از همکاری رستوران 
ها و کارکنان آنها نیز سپاسگزاریم که 
برای توزیع این ماسک ها داوطلبانه 

زمان و انرژی  می گذارند.
این برنامه از دوشــنبه، چند روز پس 
از توصیه رســمی ســازمان جهانی 
بهداشت به اســتفاده از ماسک برای 
کووید-۱۹  گســترش  از  جلوگیری 

اجرایی شد. 
دکتــر تدروس ادهانــوم، رئیس این 
ســازمان، از مردم خواست در مکان 
هایی که امکان ســرایت وجود دارد 
و فاصله گذاری ممکن نیست، مانند 
وسایل حمل و نقل عمومی، فروشگاه 
ها و سایر فضاهای سرپوشیده و شلوغ، 

حتما از ماسک استفاده کنند. 
در حال حاضر، مقامات بهداشــت و 
سالمت کانادا نیز مردم را به استفاده 
از ماسک در محیط های عمومی به 
ویژه فضاهای سرپوشــیده و اماکنی 
که رعایت فاصله ایمن ممکن نیست، 
تشویق می کنند اما هنوز استفاده از 

ماسک در کانادا اجباری نشده است.
دولت در نظر دارد تعداد 2۰ میلیون 
ماســک یک بار مصرف را در بســته 
بندی های چهارتایی بین شهروندان 
توزیع کنــد. کارکنان رســتوران ها 
مســئول بســته بندی ماسک ها در 
کیسه ها و با استفاده از برچسب هایی 

کــه دولت در اختیار آنهــا قرار داده، 
هستند. به گفته شــاندرو، همکاری 
با فســت فودها برای توزیع ماسک، 
موجــب ۳5۰ هزار دالر صرفه جویی 

در هزینه ها شده است.
دولــت اعالم کــرده بــرای دریافت 
ماســک نیازی به ارائه کارت سالمت 
وجود ندارد و دولــت نیز نظارتی بر 
تعداد ماســک های دریافتی توسط 
هر شهروند ندارد. اما از مردم خواسته 
شده محدودیت هر نفر یک بسته را 
رعایت کرده و تقاضای دریافت بیش 
از یک بســته را از کارکنان رستوران 

نکنند.
توزیع ماسک رایگان نیز مانند بسیاری 
از برنامه های رایگان دیگر با استقبال 
زیادی مواجه شده و موجودی ماسک 
در بســیاری از شــعبه ها تمام شده 

است.
در فرانســه نیز از آخر آوریل ماسک 
های چند بار مصرف برای شهروندان 
پست می شــود. مردم لوکزامبورگ، 
شهری که اســتفاده از ماسک در آن 
اجباری شــده است، نیز می توانند با 
ارائه بروشورهای مخصوصی که بین 
آنها توزیع می شود، برای دریافت  5۰ 

ماسک اقدام کنند.
سنگاپور نیز ســه برنامه مجزا برای 
توزیع ماســک به اجرا گذاشــت. در 
برنامه اخیر دولت این کشور، مردم با 
کارت شناسایی معتبر می توانند یک 
عدد ماسک سه الیه چند بار مصرف 
از ماشین هایی که به همین منظور 
تعبیه شده اســت به صورت رایگان 

دریافت کنند.

آقای لوگو! 
تاریخ، گواه تبعیض نژادی ساختاری در کبک است!

یکمــورخمونترالیبراینباور
استکهبرخالفادعایفرانسوا
تبعیض وجود عدم درباره لوگو
نژادیساختاریدرکبک،تاریخ
و جاافتاده الگوهای و اســتان
ناملموس،ازچیزدیگریحکایت

دارد.

هشــدار: برخی از واژگان اســتفاده 
شده در این مقاله، به هیچ وجه برای 
استفاده در تعامالت روزمره مناسب 
نیست و نویســنده صرفا برای بیان 
برخی از حقایق تاریخی از آنها استفاده 

کرده است.

دکتر دوروتی ویلیامز، پژوهشگر تاریخ 
ســیاهان کانادایی اســت. او تاکنون 
ســه کتاب در این زمینه نگاشــته و 
مقاالت متعددی را نیز منتشر کرده 
اســت. خانم دوروتی بــه تازگی در 
مطلبی که در سی بی ســی منتشــر 
شده، ضمن مخالفت با دیدگاه فرانسوا 
لوگو در خصوص عدم وجود تبعیض 
نژادی ســاختاری در کبک، به بیان 
گوشــه هایی از تاریخ کبــک در این 

زمینه پرداخته است.
وقتی شــنیدم کــه فرانســوا لوگو 
)نخست وزیر کبک( در سخنرانی خود 
گفت: »هیچ تبعیض ساختاری وجود 
نــدارد، هیچ ســاختاری در کبک با 
تبعیض روبرو نیست« برایم باورکردنی 
نبود. انکار گذشــته ، فقط به ایاالت 

متحده محدود نمی شود.
ما در کبــک نیز حبابــی از انکار را 
شــکل داده ایم که البته همین اقدام 
به تداوم به حاشیه رانی رنگین پوستان، 
بیکاری مزمن و گسترده در میان آنها، 
حبس های  نژادپرستانه،  برخوردهای 
طوالنی مدت در زندان ها، دسترســی 
محدود تــر به خدمات بهداشــتی و 
درمانی، موانع در مسیر برخورداری از 
مسکن و انبوهی دیگر از این مشکالت 

انجامیده است.
تاکنون نهادهای حاکمیتی مختلفی 

وجود نژادپرستی ساختاری در کبک 
را تائید کرده آند. طی 4۰ سال اخیر، 
دولت های مختلف در کبک به بررسی 
موانع مختلف مرتبط با تبعیض نژادی 
ساختاری در استان پرداختند. گزارش 
سال گذشــته پلیس مونترال، وجود 
برخوردهای نژادپرستانه ساختاری در 

نهاد را تائید کرد.
آقای لوگو! کمیســیون حقوق بشر 
کبــک بی تردید فهرســتی جامع از 
مطالعــات صورت گرفتــه طی چند 
دهه اخیر در این خصــوص را دارد. 
این مطالعات همواره به یک ســری 
نتیجه گیری ها و پیشــنهادات مشابه 

انجامیده است.
تبعیض ســاختاری یا سیستمی در 
بطن دســتگاه ها و اهرم های اجرایی 
دولت قــرار دارد. در کبــک، قوانین 
و مقــررات اجتماعی بــرای کنترل 
ســیاهان از دوره بــرده داری در قرن 
۱۷ آغاز شد که ریشــه در باورهای 
رایــج آن روزگار و ایــن آموزه عصر 
 )Enlightenment era( روشنگری 

که سفیدپوستان برتر هستند دارد.
جالب اینجاست که برخی از رهبران 
استعمارگری پس از مرگ، به خاطر 
عزیمت به دنیای جدید و نجات روح 
پست مردمان سیاه و بومی لقب شهید 
دریافت کردند. سیاهپوستان و بومیان 
کانادایــی از دیدگاه اســتعمارگران، 
 le افــرادی بی دین بودنــد و دو لقب
sauvage و le nègre را بــرای آنها 

به کار می بردند.
غیرسفیدپوســتان، در الیــه پائینی 
سلسله مراتب نژادی بودند که اساس 
جامعه فرانســه نوین )نواحی تحت 
تسلط فرانســه در آمریکای شمالی( 

بود.
 )le Code Noir( مقررات ضد-سیاه
در نهایت به یک سری سیاست های 
پذیرفته شــده در حاکمیت تبدیل 
شــد. بر اســاس این سیاســت ها، 
سیاهان افرادی با بهره هوشی پائین 
تلقی می شــدند و به عنوان افرادی 

پائین دست با آنها رفتار می شد.
ایــن رویــه بر آمــوزش ســیاهان 
تاثیر گذاشــت و ســبب شد بخش 
قابل توجهــی از آنهــا بــه ســمت 
آموزش های فنی وحرفه ای روانه شوند. 
حتی امروزه نیز در کبک این پدیده به 

خوبی قابل مشاهده است.
کاهش ارزش نیروی کار سیاهان در 
دوره پســابرده داری نیز ادامه یافت. 
از  ســیاهان  جدایی  سیاســت های 
سفیدپوستان از جمله این رویکردها 
بود. پزشکان و وکالی سیاه پوست وارد 

نوعی تبعید خودخواسته می شدند.

آنها رنج فراوانــی را برای ایجاد خط 
آهــن کانادا می کشــیدند و در عین 
حال به ثروتمندان مونترالی خدمت 
می کردند. سیاهان تالش زیادی برای 
دســتیابی به حداقل شرایط شغلی 
قابل قبول صورت می دادند و چندین 
دهه طول کشید تا بتوانند به سطحی 

برابر با بقیه برسند.
اما شــاید مشــخص ترین مصداق از 
نژادپرستی ساختاری در دهه ۱۹5۰ 
میــالدی در کبــک روی داد. در آن 
دوران، زنــان سیاهپوســت تنها در 
صورتی می توانســتند مجوز رسمی 
اقامت در استان را بیابند که به عنوان 
کارگر در خانه یک شهروند کبکی کار 
کرده باشــند. این قانون در واقع بین 
کار در خانه توسط زنان سیاهپوست و 
اقامت در کبک، رابطه ای ایجاد کرده 

بود.
آقای لوگو! بــه خاطر همان مقررات، 
هــزاران زن برای به دســت آوردن 
مجوز اقامت در کبک، مجبور شدند 
با دستمزدی بســیار پائین در خانه 
کبکی هــای ثروتمنــد کار کنند. ما 
امروز هنوز هم با پیامدهای آن قانون 

دست وپنجه نرم می کنیم.
در دهه ۱۹8۰، تاکسی رانی در کبک 
با یک سری مقررات که مصداق بارز 
نژادپرستی ساختاری بود روبرو شد. 
کمیسیون حقوق بشــر پرده از یک 
ســری مقررات ضدسیاهان برداشت 
که تبعیض علیه رانندگان سیاهپوست 

تاکسی را اجرایی می کرد.
مجبور بودیم با حمالت فیزیکی افراد 
دارای تمایالت ضدسیاه پوســتان در 
 )Little Burgundy( لیتل بورگوندی
و نیز پیامدهای ناشی از قتل آنتونی 
و   )Anthony Griffin( گریفیــن 
 Marcellus( مرســیلوس فرانســوا
François( توسط پلیس روبرو شویم.
نگاهی بــه تاریــخ بی عدالتی علیه 
کــه  می دهــد  نشــان  ســیاهان 
کسب وکارهای کبکی تا همین اواخر 
بــه دنبال حــق قانونی خــود برای 

برخوردهای نژادپرستانه بودند.
فقط بــه این دو پرونــده ناموفق در 
دادگاه هــای کبک توجــه کنید: در 
سال ۱8۹۹ یک سیاهپوست به خاطر 
حضور در یک نمایش و نشســتن در 
مکان »نامناسب« )از نظر مدیر سالن( 
از آنجا بیرون انداخته می شود. در سال 
۱۹۳۶ نیز، یک مرکز پذیرایی از ارائه 
خدمات به یک سیاهپوست خودداری 

می کند.
هیچ کــدام از این دو سیاهپوســت 
نتوانستند به رای عادالنه دادگاه دست 
یابند. چرا؟ زیرا کسب وکارها می گفتند 

»ما به »نگروها« خدمات نمی دهیم« 
و دادگاه نیز مهر تائیدی بر این دیدگاه 

نژادپرستانه زد.
موارد زیاد دیگری وجــود دارد، ولی 
شاید حجم مواردی که در سال ۱۹۶۹ 
روی داد، ابعاد این قضیه را روشــن تر 
کند. در این ســال، تعدادی جریان 
اعتراضات صورت گرفته در دانشگاه 
ســر جورج ویلیامز دستگیر شدند و 
شــعار »بگذارید »نگروها« بسوزند« 
)Let the niggers burn( نیــز در 
جای جای مرکز شهر مونترال شنیده 
می شــد.  دلیل این ماجرا، اعتراض 
برخی از دانشجویان رنگین پوست به 
تبعیض یکی از اساتید زیست شناسی 
در برخــورد با دانشــجویان بود. در 
جریان این برخورد، رویکردی خشن 
در قبال این سیاهیان صورت گرفت و 
آنها حتی از برخی از اولیه ترین حقوق 

خود محروم شدند.
در ســال 2۰2۰، کبک نمی تواند از 
وضع خود راضی باشــد. پرونده های 
متعــددی در دادگاه هــا در زمینــه 
رفتارهای تبعیض آمیز مطرح اســت 
و همچنین موانع جدی نژادی برای 
برخورداری از خدمــات و فرصت ها 
وجــود دارد. این موانع الزاما آشــکار 
و ملموس نیســتند، ولی معموال آن 
قدر عمیق هســتند که تشخیص و 

ریشه کنی  آنها کار ساده ای نیست.
تبعیض ســاختاری گاهی به شکل 
تغییر انتظارات نمود می یابد و گاهی 
هم به معنای محدودســازی فرصت 
و اطمینان از دسترســی برخی افراد 
خاص به یک موضوع مشخص پدیدار 
می شــود. نژادپرستی ســاختاری و 
الگوهای آن الزاما در قالب قوانین نمود 

نمی یابند.
رویکردهای روزمره در مدرسه، محل 
کار و جاهای دیگر می تواند به تثبیت 
تفاوت ها و امتیازات خاص بیانجامد. 
این رویه اساس سیاست محروم سازی 
افراد از برخی فرصت ها و موقعیت های 
خاص است و در واقع این باور در ذهن 
برخی وجود دارد که بعضی از افراد از 
فرهنگ های متفاوت، شایسته حضور 
و بهره مندی از فرصت هایی مشخص 

را ندارند.
متاسفانه، بســیاری از سیاست های 

دولت در همین راستاست!

تذکر: در کانادا اســتفاده از واژه نگرو 
Negro نژادپرســتانه و نقرت پراکنی 
تلقی می شــود و می توانــد عواقب 

حقوقی در پی داشته باشد

منبع:نشریهمداد

کــرد. فریلند گفت دولت مشــغول 
رایزنی با اســتان ها است تا بتوان به 
ایمن ترین شــکل ممکن نسبت به 
بازگشایی مهدهای کودک اقدام کرد 
زیرا بدون مهد کودک، بازگشت به کار 

برای زنان و مادران غیرممکن است.
بر اساس اطالعات اداره آمار کانادا در 
میــان والدینی که حداقل یک فرزند 
زیر ۶ ســال دارند احتمال بازگشت 
مردان به کار حدودا ۳ برابر بیشتر از 
زنان است. همچنین احتمال بازگشت 
به کار مادرانی که فرزند کمتر از ۱8 

سال دارند، نصف شوهرانشان است. 

۱۳ استان کانادا در هفته های اخیر 
روند بازگشایی اقتصادی را آغاز کرده 
اند و اقتصاد کانــادا پس از تعطیلی 
مشاغل و رکود بی سابقه اقتصادی بر 
اثر پاندمی ویروس کرونا نشانه هایی 
از ترمیم و بهبود را نشــان می دهد. 
به گفته برت هاوس، اقتصاددان ارشد 
اسکوشیا بانک، احتماال همان طور که 
در دوران رکود زنان متحمل سختی 
بیشتری شــدند، در دوران بازگشت 
به رونق اقتصادی نیز دیرتر از مردان 
شاهد عادی شــدن امور در مشاغل 

خود خواهند بود.
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مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

604-817-9933
forouzan.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

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

برای لیست امالك موجود برای اجاره به 
وب سایت زیر مراجعه کنید
Tel: 604-281-1828

www.88westrealty.com
1370 Marine Drive,
 North Vancouver

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

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

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

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

حمید زرگرزاده

اطالعیهسازمانهاونهادهايسیاسي
واجتماعيوفرهنگی

میتاپایرانیانونکوور

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 
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.

بنیادکاناداوایران

  اثرات بی سابقه کووید ۱۹ در پروسه خرید و فروش و اجاره ملک با همکاری:
پروین ربیعی : مشاور خرید و فروش امالک، میترا امین زاده : متخصص وام
دکتر کامران آژدری : بازرس ملک، شیرین صالح : متخصص امالک اجاری

این برنامه ساعت ۶ بعد از ظهر جمعه 2۶ جون بصورت ان الین اجرا خواهد 
شد. در صورت تمایل به شرکت در این برنامه با تلفن بنیاد کانادا و ایران 

۱۹۷۷-8۰۰-۶۰4 تماس حاصل کرده و شماره تلفن خود را بگذارید و یا از 
طریق ایمیلadmin@cif-bc.com تا لینک برنامه برایتان فرستاده شود.

ترودو همراه با معترضان به نژادپرستی زانو زد، اما قدم بعدی چیست؟

ایــران جوان- به گــزارش گلوب اند 
میل، وقتی روز جمعه جاستین ترودو 
به اعتراضات ضد نژاد پرستی پیوست 
و برای اعالم همبستگی با معترضان 
مانند آنها زانو زد، به نظر می رســید 

برنامه ای برای قدم بعدی ندارد.
بــا اینکه او همــان روز در کنفرانس 
مطبوعاتــی خــود دربــاره فیلم و 
گزارشــات ناراحت کننــده ای که از 
اعتراضات دیده بود حرف زده و با لحن 
مخصوص خود گفته بود هرچند همه 
این مشــکالت را نمی توان یک شبه 
حل کرد اما باید از همین امروز تغییر 
را آغاز کنیم، هیچ اشاره ای نکرد قدم 
اول این تغییر چه باید باشــد. اما این 
اعتراضات ناراحت کننده حداقل یک 
پیشنهاد مشخص برای نقطه شروع 

داشت، و آن شفافیت بیشتر بود. 
روز شــنبه، آلن آدام، رئیس یکی از 
قبایل بومی کانادا، در یک کنفرانس 
مطبوعاتی از فیلم های خشونت باری 
که در آن پلیس او را به جرم منقضی 
شــدن تاریخ ثبت ماشینش متوقف 

کرده و مورد ضرب و شــتم قرار داده 
بود، پرده برداشت. برایان برش، وکیل 
او درخواســت تعلیق یکی از افسران 
خاطی را کــرد اما مهم تر از همه، او 
به دنبال شفافیت در سه مورد دیگر 
بود. اول او از نیروی پلیس خواســت 

فیلم خود را که واضح تر و باکیفیت 
تر است منتشر کند. دوم درخواست 
کرد یک نهاد ناظر دیگر، به جز نیروی 
پلیس، این موضوع را مورد بررســی 
قــرار دهد. و ســوم، از نیروی پلیس 
خواســت ماموران خود را مجبور به 
اســتفاده از دوربین های بدنی کند. 
تحقیق و تفحص مستقل؟ شفافیت 
بیشــتر؟ اســتفاده از دوربین بدنی؟ 
بله! چون ســال 2۰2۰ است. و البته 
خوب است آمار کسانی که به چنین 
جرائمی دستگیر شده اند- بر اساس 
نژاد- نیز منتشر شود تا ببینیم آیا با 

همه یکسان برخورد می شود؟
از میان این سه تقاضا، روند تحقیق و 
تفحص مستقل توسط تیم رسیدگی 
به حــوادث جدی کــه پلیس عامل 
آن است آغاز شــده و این تیم اعالم 
کرد اتهامات وارده بــه این ماموران 
در دســت بررسی اســت. البته این 
قبیل کارها تبعیض های نژادپرستانه 
را از بین نمی برد زیرا نژاد پرســتی 
از پلیس آغاز نشــده که با آن خاتمه 
یابد. دوربین های بدنی هم مانع این 
رفتارها نخواهد بود فقط این رفتارها را 

ثبت و ضبط می کند.

اما اگر آقای ترودو به دنبال نقطه ای 
برای شروع اســت، می تواند به این 
نکتــه دقت کند که ایــن فیلم های 
ناراحت کننده فقط زمانی علنی شدند 
که رهگذری بود که این لحظه ها را 
در گوشی تلفن همراهش ثبت کند. 
پس ایجاد شفافیت بیشتر، اولین قدم 

است.
هر چند دولت مســئول رفتار نیروی 
پلیس نیست و نیروی پلیس معموال 
زیر نظــر مقامات اســتانی و محلی 
فعالیت می کند، اما کمیســر ارشد 
پلیس توسط نخست وزیر انتخاب می 
شود. بنابراین ترودو می تواند نفر اول 
نیروی پلیس را ملزم به پاسخگویی در 
قبال اعمال زور از سوی پلیس کرده 
و دستور رســیدگی مستقل به این 
گونه ســوء رفتارها را بدهد. به عالوه 
الزم اســت سیســتم ناکارآمد ثبت 
شــکایت از پلیس را اصالح کند که 
البته قدم هایی در این زمینه برداشته 
شده است. همچنین می تواند دستور 
بدهد آمار دســتگیری ها به تفکیک 
نژاد دستگیرشدگان و جرم آنها ثبت 

و منتشر شود.
بــه عالوه، خزانه کشــور در دســت 
نخســت وزیر اســت و او می تواند 
بودجه الزم برای تجهیز نیروی پلیس 
به دوربین بدنی را در اختیار آنها قرار 
بدهد؛ و نخست وزیران استان ها را در 
راه رسیدن به شفافیت بیشتر با خود 

همراه کند.
زانو زدن ترودو همراه با معترضان، چه 
صادقانه بوده باشــد و چه یک شوی 
سیاسی، انتخاب او، برعکس ترامپ، 
این بــوده که وجود نژاد پرســتی و 
تبعیــض را تصدیق کند نه انکار. این 
حرکت نمادیــن او الزامات زیادی به 
دنبال می آورد اما بهترین نقطه برای 
شروع، شفافیت اســت؛ کاری که از 
سال ها قبل باید برای نظارت بهتر بر 

عملکرد پلیس صورت می گرفت.

افزایش بی توجهی کانادایی ها 
به فاصله گیری اجتماعی

مداد- به گزارش ســی تی وی، انجمن پژوهش های کانادا در یک مطالعه 
جدید به این نتیجه رســید که تعداد افــرادی که فاصله دومتری خود را 
با دیگران رعایت می کنند، رو به کاهش اســت. در این مطالعه، از ۱5۱۰ 
کانادایی خواســته شــد که بگویند آیا در تعامالت اجتماعی خود، شاهد 
رعایت فاصله دومتری از ســوی دیگران هســتند یا خیر. در ماه می، 5۷ 
درصد پاســخ دهندگان اعالم می کردند که در تعامالت خود، این فاصله  2 
متری از سوی برخی افراد رعایت نشده است. اما این میزان در ماه جاری 
)ژوئن( با ۶ درصد رشد همراه بوده است. بازگشایی تدریجی مراکز و عادی 
شدن فعالیت ها در بسیاری از حوزه ها را می توان از دالیل این مساله دانست.
در این مطالعه، نوجوانان بیشتر از سایر گروه های سنی به عدم رعایت فاصله 
2 متری از سوی دیگران در تعامالت خود اشاره می کردند. همچنین 4۱ 
درصد از افراد ۱8 تا 24 ساله گفتند که پیاده رو ها اصلی ترین جایی است 
که این فاصله رعایت نمی شود و برای ۳۶ درصد از افراد 25 تا ۳۶ ساله نیز 
محل کار، جایی بود که فاصله دومتری از سوی برخی افراد نقض می شود.

خدماتخرید،فروشواجارهمسکن
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فروردین:درحالیکه شما ســعی می کنید توجهتان را روی چیزهایی که 
برایتــان از همــه چیز مهم ترند متمرکز کنید، با ضــد و نقیض هایی روبرو 
می شــوید. اتفاقات زیادی رخ می دهند که شــما را از مسیر اصلی تان دور 
می کنند. قسمتی از مشکل شما مربوط به این می شود که شما نسبت به زمانی 

که در اختیار دارید می خواهید کارهای بیشتری انجام بدهید. 

اردیبهشت: هم اکنون رویاهای شما کامالً زنده هستند، و وقتی به واقعیت 
تبدیل می شوند وضوحشان نیز بیشتر می شود. به جای اینکه وقتتان را صرف 
فکــر کردن به اتفاقات بــدی که در زندگیان افتاده اســت بکنید، بر روی 
کارهایی که می توانید انجام دهید تمرکز کنید. و به جای اینکه تالش کنید 

چیزهایی که قابل تغییر نیستند را تغییر بدهند، آن ها را اصالح کنید.

خرداد : ممکن اســت این روزها  نســبت به دیگران اوقات دشوارتری را 
تجربه کنید چرا که شما افکار و احساسات تان را فقط برای خودتان نگه می 
دارید وآنها را با کســی تقسیم نمی کنید. به جای اینکه در تجزیه و تحلیل 
رفتار خود و دیگران غرق شوید و مدام به دنبال این باشید که اعمال خود را 

نزد دیگران موجه جلوه دهید،حقیقت را افشا کنید. 

تیر:ممکن اســت این روزها  کمی وقت داشــته باشــید، که به شما اجازه 
می دهد که بــه خاطراتی که در ذهن داریــد برگردید و به آنها فکرکنید. 
شما فرصت دارید که تمام تجربه های گذشته خود را  مرور کنید. در یک 
موقعیت مشکل ، یک دید و ذهنیت مثبت داشتن می تواند اولین قدم مهم در 

جهت فراموش کردن تجربه های ناخوشایند گذشته باشد.

مرداد : شــما االن در قســمت آفتابی خیابان قدم می زنید! و اگر احیانا به 
مشکلی هم بربخورید آن مشکل رفع می شود. . به جای اینکه هر تصمیمی 
را سبک و سنگین کنید، به اولین فکری که به ذهنتان می رسد عمل کنید. 
اولین ایده بهترین ایده است. شما  وارد مرحله جدیدی از زندگی شده اید و 

عجیب اینکه با این شرایط احساس آشنایی می کنید. 

شهریور : شما ممکن است در تفکر و تامل عمیقی غرق شوید، که به آسانی 
از چشــم دیگران پوشیده می ماند. اما توجه کنید که االن زمانی برای خیال 
پردازی نیست. شمابر طبق سناریوهایی که در ذهن دارید بازی می کنید پس 
می توانید در مقابل مبارزه ها و رقابت هایی که در سر راه تان پدیدار می شوند 

به خوبی واکنش نشان داده و تصمیم بگیرید.

مهر :  شما در حال پیشروی به بهترین حالت ممکن هستید و با وجود اینکه 
می دانید کجا دارید می روید ممکن اســت دیگران از تصمیم شما گیج و 
پریشــان شــوند. اگر نتوانید زمانی را به توجیه رفتارهایتان اختصاص دهید 
ممکن است اوضاع پیچیده تر شود. مراقب باشید؛ شما می توانید چشمان تان 

را به روی اهداف تان باز نگاه دارید.

آبان :فعالیت هایی که در این روزهای اخیر انجام داده اید باعث شده است 
که تا حدودی گیج و گمراه شوید، بهتر است قبل از ادامه ی مسیر در ابتدا 
به آینده فعالیت هایتان نظری داشته باشید، یا یک برنامه ریزی کوتاه مدت 
داشته باشید و بعد به پیش بروید تا بیش از این گمراه نشوید. از افرادی که در 

این زمینه دارای تجربه هستند کمک بگیرید. 

آذر : شــور و شــوق رام نشدنی شما قدرت بیان خالقانه شما را برانگیخته 
اســت، اما شما هنوز هم وسوسه می شــوید که انرژی های خود را به مسیر 
مثبتی هدایت کنید. شــدت آرزوهای شما بیشتر شده اند و شما می ترسید 
دیگران این را بفهمند. رفتار شــما می تواند باعث ترساندن و رنجیده خاطر 

کردن دیگران بشود. لزومی ندارد که شما احساسات خود را تغییر دهید.

دی : باوجود اینکه شما االن که روزهای سخت تان را پشت سر گذاشته اید 
و دیگر احســاس آسیب پذیری نمی کنید، اما هنوز برای تان سخت است 
که کارتان را شــروع کرده و به مرحله بعد بروید. شــما قبال اولین قدمتان 
را برداشــته اید، حاال فقط باید مسیر بعدی خود را پیدا کنید. به حرف های 

دیگران اهمیتی ندهید.

بهمن :شما این روزها  نمی توانید هرکاری که دلتان می خواهد انجام دهید 
به جای اینکه به هر پیشنهادی جواب مثبت داده و بعد فکر کنید که چگونه 
می توانید از پس این مسئولیتهای بزرگ برآیید، قبل از اینکه دست به اقدامی 
بزنید از حجم برنامه هایتان کم کنید. اهل عمل بودن بهتر از این است که در 

طول مسیر تغییر جهت بدهید.

اسفند : شما حاال می توانید هر چیزی را با استدالل های عقلی توجیه کنید 
و این موضوع شما را تبدیل به مذاکره کننده ای موثر می کند. اما متاسفانه 
دیدن جنبه منفی یک موضوع برای شــما خیلی سخت است و شاید خیلی 
دیر شود. اگر در وهله اول دیدید که یک فکر و ایده زیاد خوب نیست پس 

بر خوب بودن آن اصرار نکنید. 

فال هفته
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پوآرو بازی در  روز  روشن
کارآگاه خصوصی دقیقاً چه کار می کند؟

مریم طالشی
گزارش نویس

او می توانــد جایی نزدیک شــما باشــد. 
آن  نیمکــت  تــا  دو  پــارک  تــوی  مثــاًل 
را  خــودش  و  باشــد  نشســته  طرف تــر 
ســرگرم کاری مثــل خوانــدن روزنامــه 
پرنده هــا  خــوردن  دانــه  تماشــای  یــا 
نشــان دهد اما حواســش به شما باشد. 
نزدیــک  ســواری  یــک  تــوی  می توانــد 
از خانــه  تــا  خانــه شــما منتظــر باشــد 
بیــرون بیایید و بعد خیلی نامحســوس 
راه  را روشــن کنــد و دنبالتــان  ماشــین 
بیفتــد. می توانــد بــدون اینکــه متوجــه 
شــوید از همســایه ها و کســبه محــل در 
موردتــان پــرس و جــو کنــد. می توانــد 
را  بانکی تــان  حســاب  موجــودی  رقــم 
آنجور کــه خودش راهش را بلد اســت، 
دربیــاورد و آن را در اختیــار طلبکارتــان 
بگــذارد یا به او بگوید در فالن جا ملکی 
دارید که کســی از آن اطالع ندارد. البته 
اگــر ریگــی بــه کفش تــان نباشــد، نباید 
نگــران باشــید. ایــن جمله ای اســت که 
او می گوید؛ مردی 57 ســاله که نســبت 
بــه ســنش جوانتــر می زنــد و ایــن تنهــا 
چیــزی اســت کــه از توصیــف ظاهرش 
نصیب تان می شــود چون دوســت دارد 
مخفــی باشــد؛ در واقــع مخفــی بــودن 
الزمــه کار اوســت. او را در اصطالح عام 
می توانیــم کارآگاه خصوصــی بنامیــم، 
گرچه در همین گزارش خواهید فهمید 
کــه چیــزی به عنــوان کارآگاه خصوصی 
در ایــران وجــود ندارد امــا عجالتاً اجازه 
کارآگاه  همــان  را  ســین  آقــای  دهیــد 
خصوصــی بدانیــم. او را در دفتــر یکــی 
از دوســتانش مالقات می کنم تا درباره 
کارش که ویــژه و شــاید هیجان انگیز به 
نظر برســد، گفت و گو کنیم. آقای ســین 
تــا  می گیــرد  دســتمزد  مراجعانــش  از 
در مــورد امــوری کــه آنهــا می خواهنــد، 
امــوری؟  چــه  کنــد.  تحقیــق  برایشــان 

بگذارید خودش بگوید.
»واقعیتش این اســت که بخش زیادی 
از مراجعات در مــورد روابط خانوادگی 
اســت. ســاده اش ایــن اســت کــه طرف 
می خواهــد بدانــد شــوهر یــا زنــش چه 
کار می کنــد. خانم هــا بیشــتر از آقایــان 
مراجعــه می کنند اما تعــداد مراجعان 
مــرد هــم کــم نیســت. کســانی کــه بــه 
همســر یا نامزد خودشــان شــک دارند، 
گاهــی جــرأت می کننــد و می خواهنــد 
اصل ماجرا را بفهمنــد. اینکه می گویم 
جرأت، واقعــاً به نظــرم دل می خواهد 
دانســتن واقعیــت چــون بعــدش باید 
تصمیــم بگیری کــه چه بایــد بکنی. به 
مــن ربطی نــدارد اما بــه بعضی ها هم 
می گویــم کــه بی خیــال ایــن کار شــوند 
چــون می دانــم اگــر چیزی بــرای طرف 
ثابت شــود، بعدش دیگر جهنم است، 
یا جدایی اســت یا یک زندگــی که دیگر 
خیانــت  مــورد  در  نمی شــود.  درســت 
آقایان البته شــدت واکنش کمتر اســت 
آن هم به خاطر فرهنگ ماســت اما در 
مــورد خانم ها، وضعیت فــرق می کند. 
صادقانه بگویم، وقتی موضوع ناموسی 
می شــود هر اتفاقی ممکن است بیفتد 
حتــی قتــل. به خاطــر همیــن معمــواًل 
سعی می کنم چنین پیشنهادی را قبول 
نکنم. حتی شــده که کار را قبول کرده ام 
و ســعی کــرده ام قضیه را رفــع و رجوع 
کنــم. طرف گفته بود خانمم را تعقیب 
کن کجا می رود. خانمش به نظرم کمی 
بازیگوش بود اما نه آنجور که خطا کند. 
مــن هم خیلی ماجرا را شــدت ندادم و 

قضیه خوشبختانه حل شد.«
بخــش دیگــر مراجعــات امــا در مــورد 
مطالبات است. آقای سین در این مورد 
نمی توانــد بگویــد اطالعــات را دقیق از 
کجا به دســت می آورد اما به هرحال او 
ارتباطاتــی دارد کــه در ایــن کار کمکش 
می کننــد: »طــرف یک مبلغــی طلبکار 
اســت و بدهکار یــا اخفای مــال کرده یا 
متــواری اســت. طلبــکار اواًل می خواهد 
بفهمــد طــرف کجاســت و بعــد اینکــه 
اموالــی دارد یــا نه؟ اگر بخواهــد از روال 
قانونــی مســأله را پیگیــری کنــد و وکیل 
هم بگیــرد، ممکن اســت خیلــی زمان 
ببرد. آنقدر طول بکشــد کــه عماًل دیگر 
بــه کارش نیایــد. برای همین اســت که 

می آید سراغ کسی مثل من.
االن تعــداد مراجعــان مطالبــات مالی 
زیــاد شــده، زیادتــر از مــورد قبلــی کــه 

توضیح دادم. کســانی کــه مثل من این 
کار را می کنند قطعــاً لینک هایی دارند. 
بهتان بگویم که این کار قانونی نیســت. 
حتــی وکیل هم چنیــن  اختیاراتی ندارد 
کنــد.  کار  بایــد  قانــون  چارچــوب  در  و 
نمی توانــد در حریــم خصوصــی افــراد 
وارد شــود. طرف بــه کارآگاه خصوصی 
می گوید برو مستندات جمع کن و ببین 
واقعیــت ماجــرا چیســت و اگــر کارآگاه 
مستنداتی داشته باشد که محکمه پسند 
باشد، همان ها را به دادگاه ارائه می کند 
و الزم هــم نیســت بگوید به کســی پول 
داده ام تــا اطالعــات برایــم جمــع کند. 
می گویــد خــودم اینهــا را فهمیــده ام و 
اگر محکمه پســند باشــد، دادگاه ممکن 

است قبول کند.
بعضی هــا می گویند برای این کار یعنی 
جمــع آوری مســتندات بــه ایــن شــکل 
مجــوز قانونــی دارنــد کــه مــن خــودم 
بــه شــما می گویــم دروغ اســت. حتــی 
اگــر دیدیــد کســی کارت چــاپ کــرده و 
ادعــا می کنــد مجــوز دارد، بــاور نکنیــد. 
آن کســی هــم که بــه من کار می ســپارد 
قانونــی  می دانــد  خــودش  معمــواًل 
نیســت. اگر طرف مقابل شــاکی شــود و 
مســتنداتی ارائــه دهد کــه اطالعاتی که 
دربــاره اش بــه دســت آمــده، بــا نقض 
حریــم خصوصــی او و غیرقانونی بوده، 
می توانــد از خواهان شــکایت کند و او را 
حتی محکوم کند. به لحاظ قانونی فقط 
بایــد از طریق خود ضابطان قانونی این 
کار را کــرد که خب آن هم قوانین دارد و 
اینجور نیســت که هــرکاری بکنند و مثاًل 
کشیک طرف را بکشند. همه چیز طبق 
قانــون بایــد انجام شــود حتــی در مورد 
جلب یکسری قوانین هست، مثاًل شما 
از طلــوع خورشــید تــا غروب خورشــید 
می توانیــد طرف را جلــب کنید و بعد از 
غروب دیگر نمی توانید او را جلب کنید. 
یا مثاًل در ماه رمضان یک ســاعت هایی 
می توانید طرف را جلــب کنید. یا اینکه 
برای جلب 110 همکاری نمی کند چون 
در حیطــه کاری اش نیســت و اگــر شــما 
بــا 110 تمــاس بگیریــد و بگوییــد متهم 
را پیــدا کــرده ام و بیاییــد جلبــش کنید، 
این کار را نمی کنــد چون در اختیاراتش 

نیست.«

اینطــور که آقای ســین می گوید، کســان 
دیگری هم هســتند که کارشــان تسهیل 
امور قضایی به هر شــکل ممکن است. 
او می گویــد: »فقــط کارآگاه خصوصــی 
نیســت که دنبال جمع آوری مستندات 
اســت.  قضایــی  امــور  بــردن  پیــش  و 
خیلی ها هســتند کــه ترجیــح می دهند 
کارشــان را به کارچاق کن بســپارند. آنها 
بعضــی وقت هــا تقریبــاً مشــابه همین 
کارها را می کنند، اگر الزم اســت عکسی 
و  می کننــد  پیــدا  آدرســی  و  می گیرنــد 
خالصه مستندات جمع می کنند. البته 
فقــط این بخش کارشــان مشــابه کاری 
اســت کــه مــا می کنیــم. کارچاق کن هــا 
بــا  کــه  ادعــا می کننــد  خیلــی وقت هــا 
افــرادی در نهادهــای دولتی و دســتگاه 
قضایــی ارتبــاط دارنــد و صاحــب نفوذ 
از  را  کار خواهــان  و می تواننــد  هســتند 

مراجعی که خودشــان می دانند، انجام 
دهند یا انجــام آن را جلو بیندازند. آنها 
معمــواًل آدم هــای چرب زبانی هســتند 
و اعتمــاد مشــتری را جلــب می کننــد. 
خیلی وقت ها کار را حتی با جعل ســند 
و مشابه آن پیش می برند. در شناسنامه 
می برنــد،  دســت  هویتــی  مــدارک  و 
سندسازی می کنند، حکم جلب جعلی 
درســت می کنند و خیلی کارهای دیگر. 
حتــی ممکــن اســت عناویــن دولتــی و 
پلیســی را جعــل کننــد تــا به هدفشــان 
برســند و از مراجعانشــان هم پول های 

هنگفتی می گیرند.«
شــاید شــما هــم برایتــان جالب باشــد 
چقــدر  ســین  آقــای  درآمــد  بدانیــد 
اســت؟ او در این باره این طور می گوید: 
»مبالغــی که بــرای این کارهــا دریافت 
می شــود متفاوت اســت و بســتگی دارد 
به کاری که خواهان درخواست می کند. 
خانوادگــی  مــوارد  کوچکتریــن  بــرای 
حداقــل یــک میلیــون تومــان اســت و 
مثــاًل طــرف اگــر بگوید مــن می خواهم 
مدتــی تعقیب شــود، حدود ســه چهار 
میلیون می شــود. این مبلــغ البته برای 
تهران اســت. چون ممکن اســت طرف 
شهرســتان  مــوارد  باشــد.  شهرســتان 
البته بیشــتر برای مطالبات مالی اســت 
امــا مــوارد خانوادگــی هم هســت. مثاًل 
از  دخترشــان  کــه  بودنــد  خانــواده ای 
خانــه فرار کــرده بود و حــدس می زدند 
کــدام شــهر رفتــه باشــد و از طرفی هم 
نمی خواســتند پــای پلیــس بــه قضیــه 
بــاز شــود. بــرای همیــن کار را بــه مــن 
ســپردند و اتفاقاً دختر را هم پیدا کردم 
و کار ســختی هم نبود. به هرحال اصواًل 
مردم زمانی ســراغ کارآگاه خصوصی و 
کارچاق کن می روند کــه بخواهند زودتر 
به خواســته خود برســند و مسیر قانونی 

را که طوالنی است طی نکنند.«
آقای ســین دفتر و دستکی ندارد. کارت 
هــم چــاپ نمی کنــد. پــس کســانی کــه 
می خواهند چطــور پیدایــش می کنند؟ 
خــودش می گوید: »ارتباط پیدا کردن با 
ما رابطه ای اســت. پــرس و جو می کنند 
بین رفقــا و وکال، کار خیلی ســختی هم 
نیســت. بعضی وکیل ها حتــی معرفی 
می کننــد. خیلــی برای ایــن کار به وکیل 

بعضی هایشــان  و  می کننــد  مراجعــه 
وکیــل  می کننــد  تصــور  اولــش  حتــی 
می توانــد چنیــن خدماتــی را برایشــان 
انجام دهد که در واقع این طور نیســت. 
بــه هرحــال معرفــی رابطــه ای اســت. 
کسی این کار را کرده و نتیجه گرفته و به 
دیگری هم ممکن است پیشنهاد دهد. 
باید دید چه چیزی مدنظر طرف است. 
کسی که می خواهد از خیانت همسرش 
مطلــع شــود، لزومــاً هــم نمی خواهــد 
مســتندات را به دادگاه ارائه دهد. حتی 
مــوردی داشــته ام که دختر درخواســت 
داشــته پدرش را تعقیب کنم که قطعاً 
بــه خاطر چنیــن چیزی قصد شــکایت 
از پــدرش را نداشــته ولــی بــه هرحــال 
بعضی هــا تمایل دارند از روابط پنهانی 
افــراد خانواده شــان مطلع شــوند حتی 
ممکــن اســت طرف هنــوز شــوهر یا زن 

شــخص هم نباشــد. مواردی داشــته ام 
کــه بــرای تحقیــق پیــش از ازدواج بوده 
کــه البته تعدادشــان زیــاد نبــوده چون 
معمواًل این کار را خود خانواده ها انجام 
می دهند ولی آقایی بود که شک داشت 
از مــن  و  کــرده  ازدواج  قبــاًل  نامــزدش 
خواســت برایش تحقیق کنم کــه اتفاقاً 

شکش هم درست بود.«
   نهادی به نام کارآگاه خصوصی نداريم

گــزارش  ابتــدای  باشــد  اگــر خاطرتــان 
گفتیــم بعــداً برایتــان روشــن می کنیم 
کــه آیــا اصــاًل فعالیــت کســی بــا عنوان 
کارآگاه خصوصــی در ایــران بــه لحــاظ 
قانونــی رســمیت دارد یــا خیر؟ پاســخ 
ایــن ســؤال را بخوانیــد از زبــان کامبیــز 
گفت و گــو  در  کــه  حقوقــدان  نــوروزی، 
بــا »ایــران« چنیــن می گویــد: »درحــال 
ایــران،  حاضــر در نهادهــای انتظامــی 
نهادی به نام کارآگاه خصوصی نداریم. 
در کشــورهایی کــه در آنها نهــاد کارآگاه 
اختیاراتــی  پذیرفته انــد،  را  خصوصــی 
بــه ایــن افــراد داده می شــود کــه افــراد 
عــادی را در برنمی گیــرد. این اختیارات 
مســتلزم وضع قانون است که در ایران 
چنین قانونــی نداریم. در واقــع کارآگاه 
خصوصی فردی است که مشابه پلیس 
در تحقیقــات مربــوط بــه امــور کیفــری 
مثــل قتل و ســرقت فعالیــت می کند و 
بــرای این کار نیاز به مجــوز قانونی دارد 
تــا مجــاز بــه مداخــالت در تحقیقــات 
مربوط بــه پرونده های کیفری باشــد. از 
آنجایــی کــه در کشــور ما چنیــن نهادی 
وجــود ندارد و قانونــی در این باره وضع 
نشــده، در واقع کســی با عنــوان کارآگاه 
خصوصــی مجــاز بــه فعالیــت نیســت 
کارآگاه  به نــام  نهــادی  آنکــه  بــرای  و 
خصوصی وارد تحقیقات شود، نیازمند 
این هســتیم که قانون، وضع و محدوده 
اختیارات مشــخص شــود. حتــی وکیل 
هــم اختیارات اندکی دارد و مجاز به هر 

نوع تحقیقاتی نیست.«
 نــوروزی در ادامــه می گویــد: »اما اینکه 
کارآگاه  قضایــی،  و  پلیســی  نظــام  در 
خصوصــی می توانــد مفیــد باشــد و اثر 
مثبتی داشــته باشــد، بحث مســتقل از 
قانــون وقانونگــذار را می طلبد و باید به 
وجــوه مختلــف اجتماعــی و فرهنگی و 
حتــی سیاســی آن توجه شــود. در مورد 
اینکــه فــردی بخواهــد در مــورد روابــط 
را  کســی  مالــی  مســائل  یــا  خانوادگــی 
به عنــوان کارآگاه خصوصــی اســتخدام 
کنــد، بایــد بگویــم کــه اینهــا اصــاًل امور 
کیفــری نیســتند و در ایــن بــاره مطلقــاً 
جایــی بــرای حضــور کارآگاه خصوصی 
نیســت و اگــر کســی ایــن کار را می کنــد 
هــم اســمش کارگاه خصوصی نیســت. 
در ایــن مــورد بایــد توجــه داشــت کــه 
تفحــص در امــور خصوصــی دیگــران، 
امر مشــروعی نیســت. حتی پلیس هم 
اجازه نــدارد بدون رضایت فرد یا حکم 
دادگاه وارد حریم خصوصی کسی شود 
یا از مسائل مالی فردی اطالع پیدا کند. 
حتــی اگر پلیس به بانک مراجعه کند و 
بخواهد حساب مالی کسی را چک کند، 
بــدون مجوز قضایــی این اجــازه را به او 
نمی دهنــد یا اگر بــه اداره ثبــت امالک 
مراجعه کند، اطالعاتی راجع به امالک 
و مستغالت کســی به او نمی دهند مگر 
اینکه دســتور قضایی وجود داشته باشد 

وگرنه پلیس چنین اختیاراتی ندارد.«
اما آیا مســتنداتی که توســط فــردی جدا 
از مراجــع قانونی به دســت آمده باشــد، 
برای دادگاه قابل قبول است؟ نوروزی در 
پاســخ به این ســؤال می گوید: »به عنوان 
طریــق  از  کســی  اســت  ممکــن  مثــال 
فــردی دیگر مســتنداتی راجع به خیانت 
همســرش بــه دســت آورده باشــد ولــی 
اینکــه مورد پذیــرش دادگاه قــرار بگیرد، 
کاماًل بســتگی بــه موضوع پرونــده دارد و 
نمی شود در این مورد پاسخ قطعی داد. 
در این قبیل موارد دادگاه به مجموعه ای 
از قرائــن و مــدارک توجــه می کنــد. مثاًل 
صــرف اعتیــاد بــه تنهایــی دلیــل اقنــاع 
دادگاه بــرای حکم عدم ســازش نیســت 
بلکــه مجموعــه ای از دالیــل مــورد نیــاز 
اســت. صــرف فیلــم یا عکــس الزامــاً به 
تنهایی مورد قبول دادگاه قرار نمی گیرد. 
امــا به یک نکتــه باید توجه داشــت و آن 
این اســت کــه اصــوالً برای حفــظ حریم 

خصوصی اشــخاص، اسناد و مدارکی که 
از طریق غیرقانونی تحصیل شده باشد، 

مورد قبول نیست.«
خصوصــی  کارآگاه  حــاال  تــا  اینکــه 
نداشــته ایم البتــه دلیــل نمی شــود کــه 
هیچ وقت چنین نهادی نداشــته باشیم 
ســردار  امســال  اردیبهشــت  چنانکــه 
پلیــس  رئیــس  مقیمــی،  محمدرضــا 
آگاهی ناجا در گفت و گو با خبرگزاری ها 
اعــالم کــرد کــه پلیــس پیگیــر اســت تا 
بــرای  زبــده  بازنشســته  کارآگاهــان  از 
پی جویــی پرونده هــای معــوق قدیمی 
اســتفاده کند بــا وجود ایــن نمی توانیم 
اتفــاق  ایــن  امســال  کنیــم  پیش بینــی 
رخ می دهــد یــا خیــر. ســردار مقیمــی 
البتــه معتقد اســت کــه عنــوان کارآگاه 

خصوصی عنوان قشنگی نیست.
او می توانــد جایی نزدیک شــما باشــد، 
نزدیک مثل ســایه. خودش این تشــبیه 
را دوســت دارد؛ مثــل ســایه. نباید هیچ 
توجهــی جلــب کند. تــوی متــرو جوری 
کنارتان بایستد که انگار یکی از مسافران 
بی شــمار هر روزه اســت کــه بی توجه به 
وقایعــی که دور و بــرش اتفاق می افتد، 
مقصــد  بــه  رســیدن  اندیشــه  در  تنهــا 
باشــد امــا در همان حال هم حواســش 
شــش دانــگ بــه شــما باشــد کــه دارید 
پیام هایتــان را چــک می کنیــد. شــما به 
او توجهــی ندارید چــون هیچ چیز قابل 
توجهی در ظاهر و رفتار او نمی بینید. او 
فقط یک مرد معمولی 57 ســاله است 

که شاید جوانتر از سنش به نظر برسد.

  يک کارآگاه خصوصی: موردی داشــته ام که 
دختر درخواست داشته پدرش را تعقیب کنم 
که قطعاً به خاطر چنین چیزی قصد شــکايت 
از پدرش را نداشــته ولی به هرحال بعضی ها تمايــل دارند از روابط 
پنهانی افراد خانواده شــان مطلع شــوند. مواردی داشته ام که برای 
تحقیق پیــش از ازدواج بوده که البته تعدادشــان زيــاد نبوده چون 
معمــوالً اين کار را خــود خانواده ها انجام می دهنــد ولی آقايی بود 
که شک داشت نامزدش قباًل ازدواج کرده و از من خواست برايش 

تحقیق کنم که اتفاقاً شکش هم درست بود

  کامبیز نــوروزی، حقوقدان: درحال حاضــر در نهادهای انتظامی 
ايران، نهادی به نام کارآگاه خصوصی نداريم. در کشــورهايی که در 
آنها نهــاد کارآگاه خصوصی را پذيرفته اند، اختیاراتــی به اين افراد 
داده می شود که افراد عادی را در برنمی گیرد. اين اختیارات مستلزم 
وضع قانون است که در ايران چنین قانونی نداريم. در واقع کارآگاه 
خصوصــی فردی اســت که مشــابه پلیــس در تحقیقــات مربوط به 
امور کیفری مثل قتل و ســرقت فعالیت می کنــد و برای اين کار نیاز 
بــه مجوز قانونی دارد تــا مجاز به مداخــالت در تحقیقات مربوط به 

پرونده های کیفری باشد
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آســـتین پرین، ابرقهرمان کوچکی است 
کـــه بـــا بـــاز کـــردن دســـت هایش و فرود 
آمـــدن روی زمین ســـاندویچ های مرغ را 
بـــه بی خانمان هـــای گوشـــه خیابان های 
شهرش می دهد. بی خانمان هایی که در 

پناهگاهی در بیرمنگام  زندگی می کنند.
هوای بیرون گرم اســـت، اما برای آستین 

4 ساله گرما اهمیتی ندارد. او لباسی آبی 
رنگ با شـــنلی قرمز می پوشـــد و به سراغ 
نیازمندان می رود. او به خبرنگار سی ان ان 
می گوید: »ایـــن جوری ســـریع تر حرکت 

می کنم. با وزش باد پرواز می کنم.«
در پناهـــگاه، او با تعـــدادی از آنها دیدار و 
صحبت می کند. آدم هایی که عاشق این 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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ë  آستین پسری است که با دیگران همدردی می کند
و بسیار مهربان اســـت. او فقط دوســـت دارد بقیه را 
خوشحال ببیند. او دوست دارد بقیه هم لبخند بزنند 
و شاد باشند. او همیشه مثل پرستار مراقب برادرش است. به غذا و لباس و 

داروهای او توجه دارد و مثل یک پدر کوچک با برادرش رفتار می کند

ë  آستین« لباس ابرقهرمانی اش را می پوشد و لبخندزنان سراغ آدم های«
بی خانمان می رود و با ساندویچی گرم به آنها سالم می کند. او تالش می کند 

امید را در دل های آنها زنده نگه دارد تا اینکه روزی به زندگی عادی بازگردند

نیم نگاه

هستند. »آدم هایی که اینجا می آیند زیاد 
هستند و منابع ما برای خدمت رسانی به 
آنها ناچیز اســـت. ما تا حد بسیار زیادی 
به کمک هـــای مردمی وابســـته ایم و اگر 
مردم نباشـــند کار چندانی از دست مان 
برنمی آید. امیدوارم با کار آســـتین توجه 
مردم به بی خانمان ها و مشکالت شـــان 
بیشـــتر شـــود.« پدر امیدوار اســـت با کار 
پســـرش آســـتین، توجـــه مردم بـــه این 
موضـــوع جلـــب شـــود و  عده بیشـــتری 
کمک هایشان را به این پناهگاه ها بیاورند 
تا افراد بی خانمان بیشـــتری غذای گرم 
بخورنـــد. »تعـــداد زیـــادی با مـــا همراه 
شـــده اند و کمک هـــای زیـــادی از طرف 
مردم به ما می رســـد. هدف ما این است 
کـــه بـــه بی خانمان هـــا غذاهـــای مقوی 
بیشتری غیر از ساندویچ بدهیم. دوست 
داریم تعداد کمتری از آنها گرفتار ســـوء 

تغذیه باشند.«
راه انـــدازی مؤسســـه ای  او  چشـــم انداز 
است که در آن به طور ریشه ای به علت 
بی خانمانـــی بپردازد و ایـــن موضوع را 

بررسی کند که چرا تعداد بی خانمان ها 
ایـــن قـــدر زیـــاد اســـت و چـــه اتفاقـــی 
بـــرای آدم هـــا رخ می دهـــد کـــه مجبور 
می شوند شب ها را در خیابان به صبح 
برســـانند. »می دانم که دالیـــل زیادی 
بـــرای بی خانمان شـــدن وجـــود دارد: 
بیماری های روانی، مصرف موادمخدر، 
اعتیاد به الکل و چیزهایی از این قبیل. 
من و آستین می خواهیم مؤسسه ای را 
با حضور متخصصان راه بیندازیم تا با 
ارائه روش هایی به این افراد بی خانمان 
کمک کنیـــم دوباره وارد بازار کار شـــده 
و صاحـــب خانـــه و زندگی شـــوند. این 
رؤیایی است که ما دنبال رسیدن به آن 
هستیم.« تا رسیدن به آن روز، »آستین« 
لبـــاس ابرقهرمانـــی اش را می پوشـــد و 
لبخندزنان ســـراغ آدم هـــای بی خانمان 
مـــی رود و بـــا ســـاندویچی گرم بـــه آنها 
سالم می کند. او تالش می کند امید را در 
دل های آنها زنده نگه دارد تا اینکه روزی 
به زندگـــی عـــادی بازگردند. او بـــه آنها 

می گوید: عشق را به بقیه نشان بدهید.

ابرقهرمان کوچک شهر

پســـر 4 ساله سیاهپوست این روزها به قهرمان شـــهر بیرمنگام تبدیل شده است. پسری که 
مثل ســـوپرمن لباس می پوشـــد و به کمک افراد بی خانمان می رود. او پس از اینکه معنای 
بی خانمانی را فهمید به دنبال حذف این کلمه از زندگی آدم های نیازمند شـــهرش اســـت. 
این پسر همراه پدرش تالش می کنند تا بی خانمان های شهرشان گرسنه نمانند و دوباره به 
زندگی بازگردند و لبخند بزنند. این قهرمان کوچک هر روز به پناهگاهی که افراد بی خانمان 
در آنجا زندگی می کنند می رود و عاشقانه به آنها محبت می کند. جمله تأثیرگذار روی لباسش 

واقعیت درون او را این گونه نشان می دهد: عشق را به بقیه نشان بدهید.

ابرقهرمان کوچک هستند. از ماه مارس 
گذشـــته او به یکی از چهره های مشـــهور 
در میـــان مـــردان و زنـــان بی خانمان در 

خیابان های شهر تبدیل شده است.
او بـــا کمک پـــدرش هر هفته بـــرای این 
آدم ها غـــذا می آورد یا بـــه قول خودش: 

»غذا و لبخند می آورد.«
یکی از بی خانمان ها به آستین می گوید: 
مـــن  کـــه  توســـت  »بـــه خاطـــر وجـــود 
می خواهـــم آدم بهتری شـــوم و خودم را 
از ایـــن وضعیت نجات بدهـــم. تو هرجا 
می روی عشق و محبت و دوست داشتن 

را با خودت می بری، مگر نه؟«
آســـتین ســـاندویچ و نوشـــیدنی خنـــک 
را به دســـت مـــرد بی خانمـــان می دهد 

و می گویـــد: »همیـــن کار را می کنـــم.« او 
لباس و شلوار و کتانی آبی رنگ می پوشد 
و شـــنلی قرمـــز رنـــگ را روی دوشـــش 
می اندازد. روی سینه اش عبارت عشقت 
را نشان بده نوشته شده است؛ عبارتی که 

برای او معنای خاصی دارد.
او درباره این نوشته به خبرنگار می گوید: 
»عشقت را نشان بده یعنی مراقب بقیه 
باش، بـــدون اینکه به ظاهرشـــان توجه 
کنی. این ابرقهرمان کوچک به این شعار 
بـــاور دارد و ســـعی می کنـــد آن را عملی 

نشان بدهد.«
پدرش درباره آســـتین توضیح می دهد: 
»او دوســـت دارد ابرقهرمـــان صدایـــش 
کنند. خوشحال می شود آدم ها به کارش 

آنهـــا می برد تـــا فرزندش با چشـــم خود 
بی خانمان هـــا را ببینـــد. »وقتـــی آنها را 
دید بســـرعت گفت: بابا می شود به آنها 
غذا بدهیم؟ آنها گرســـنه هستند. به این 
فکر نکرده بودم که بـــرای آنها غذا ببرم. 
اما وقتی پســـری 4 ســـاله از شـــما چنین 
درخواستی می کند چه جوابی می توانید 

بدهید؟«
برای همین به برگرفروشی کینگ رفتیم و 
برای آنها ساندویچ مرغ سفارش دادیم. 
آســـتین قبول کـــرد که پـــول توجیبی یک 
هفتـــه اش را بدهد و بـــرای بی خانمان ها 
ســـاندویچ بخرد. این حرف مرا بشـــدت 

تحت تأثیر قرار داد.
وقتـــی کار تحســـین برانگیـــز او در شـــهر 
پیچیـــد، همـــه آدم های شـــهر بـــه وجود 
این پســـر افتخار کردند. این اتفاق باعث 
شد تا تلویزیون محلی ســـراغش بیاید و 

روزنامه ها با او گفت و گو کنند.
بـــا پخش شـــدن ایـــن خبر برگرفروشـــی 
کینگ برای یک سال به او ماهانه معادل 
1000 دالر ساندویچ مرغ می داد تا پسرک 
بتوانـــد عملیاتـــش را با موفقیـــت ادامه 
بدهد و به بی خانمان های بیشـــتری غذا 
برســـاند. شـــهردار بیرمنگام او را »سفیر 
شهر« نامید و به خبرنگار سی ان ان گفت: 
»این پســـر امید این شهر اســـت. ما به او 
افتخار می کنیم. او یکی از بچه های نسل 
آینده این شـــهر اســـت و از حـــاال اهمیت 
کمک به دیگران را می داند. او کسی است 
که باید قدردانش باشیم و به ما می گوید 

که معنای عشقت را نشان بده چیست.«
آن ریگیـــل مدیر پناهـــگاه بی خانمان ها 
نیز به خبرنگار ســـی ان ان می گوید: »این 
ابرقهرمان کوچک روزهایمان را روشـــن، 
قلـــب هایمـــان را گـــرم و دل هایمـــان را 
شـــاد می کند. وقتی او به اینجـــا می آید و 
با صدای شـــیرینش مـــا را صـــدا می زند 
همه خوشـــحال می شـــویم. دیـــدن او به 
همـــه بی خانمان های ایـــن پناهگاه امید 
بـــه زندگی می دهد. آدم هایی که با دیدن 
او دلشان می خواهد زندگی شان را تغییر 

دهند و خوب زندگی کنند.«
این پناهگاه ســـاالنه به 5 هزار زن، مرد و 
کودک بی خانمان خدمات ارائه می دهد. 
بیشـــتر آنها افرادی هستند که از »ناامنی 
غذایی« رنج می برند و گرفتار سوء تغذیه 

را در کارزار جا گذاشـــتند. ایـــن مرد جوان 
36 ســـاله از تصمیمش برای این صعود 
به  گروه زندگی گفـــت: در همان روزهایی 
که روی تخت بیمارســـتان بودم و کســـی 
انتظار نداشـــت یک بار دیگـــر قدم در کم 
ارتفاع ترین کوه ها و قله ها بگذارم، تصمیم 
گرفتم دومیـــن فتح دیواره بیســـتون را با 
پاهای مصنوعی تجربه کنم. آن زمان امیر 
محرری زاده - از مربیان سنگ نوردی کشور 
- به تصمیمی که گرفته بودم اعتماد کرد 
و بـــه من قول همکاری داد. به این ترتیب 
انگیزه ام بـــرای عملی کردن خواســـته ام 
دوچندان شـــد. به لطـــف خداوند تنها دو 
سال و سه ماه از آن تصمیم که در اوج درد 
و سختی گرفته بودم سپری شد و پانزدهم 
تیرماه توانستم به کمک همنوردانم آن را 
عملی کنم.  ســـجاد که بـــرای اولین بار در 
ســـطح جهان با دو پای مصنوعی موفق 
به صعود مســـیر دیواره بیســـتون شـــده و 
به همراه ســـه همنورد دیگرش - فرشـــاد 
پوالدی، زهرا رستمی و امیر محرری زاده – 
به این موفقیت دست پیدا کرده ادامه داد: 
دو سال و نیم قبل تجربه همین صعود را 
داشتم با این تفاوت که آن مرتبه با پاهای 
خودم این مسیر را طی کرده بودم و این بار 
پروتزهایی همراهی ام کردند که این روزها 

بهترین دوست های من هستند.
در ورزش ســـنگ نـــوردی پاها عجیب 
کمک کننـــده هســـتند، چراکـــه ورزشـــکار 

بواســـطه حســـی که از پاهایـــش می گیرد 
می تواند بهترین بخش از دیـــواره را برای 
محکم کردن پاهایش انتخـــاب کند، این 
در حالی اســـت کـــه مـــن در پاهایم هیچ 
احساســـی ندارم و تنها به واسطه تمرکز 
و اعتمـــاد به نفســـی که دراین دوســـال 
و چند مـــاه در وجودم تقویـــت کرده ام 
توانســـتم جای پاهایـــم را محکم کنم و 

دیواره بیستون را باال بروم.
اگـــر  حتـــی  موقعیـــت  آن  در 
توانســـتم  نمـــی  هـــم  می خواســـتم 
بـــرای لحظـــه ای از  بزرگـــی و عظمت 
خداونـــد غافـــل شـــوم؛ پـــروردگاری که 
تمـــام متخصص هـــای جهـــان هم در 
مقابلـــش ناتواننـــد و اینکه مـــن بتوانم 
با وجود دو پای مصنوعـــی هدفی را که 
در ذهـــن داشـــتم محقق کنـــم در برابر 
قـــدرت خدایم که در همه حـــال از من 

محافظت می کند ناچیز است.
سجاد ســـاالروند در خصوص مسیر 
صعودش گفت: ساعت 17 و 30 دقیقه 
روز چهاردهم از قســـمت فرهاد تراش 
دیواره بیســـتون به ســـمت بـــاال حرکت 
کردیـــم، بعد از اینکه یـــک طول طناب 
صعـــود کردیم و بعـــد از کوهپیمایی در 
بین ســـنگ ها، حوالی ســـاعت 22 و 30 
دقیقه شـــب به هر سختی که بود کمپ 
زدیـــم و چادرمان را برپا کردیم. شـــب 
را آنجـــا گذراندیم و ســـاعت 5 صبح با 

ردپاهایی که هنوز موفقیت می آفرینند

اهمیـــت می دهنـــد. امیـــدوارم بتواند در 
کارش موفـــق باشـــد. او باید بـــا جامعه و 
آدم های گوناگون آن آشنا شود تا در آینده 
بتواند به رشد کشورش کمک کند و در کار 

و زندگی اش فرد موفقی شود.«
از آستین پرسیدیم که کار یک ابرقهرمان 
چیســـت و او چه کارهایی می کند. پسرک 
بسرعت جواب داد: »من بچه های بد را از 
مدرسه بیرون می کنم و به بی خانمان ها 
غـــذا می دهـــم. ایـــن کار و وظیفـــه یـــک 

ابرقهرمان است.«
پـــدر او که از اعماق وجودش به پســـرش 
افتخار می کند، ادامه می دهد: »آســـتین 
پســـری اســـت که بـــا دیگـــران همدردی 
می کنـــد و بســـیار مهربان اســـت. او فقط 
دوســـت دارد بقیه را خوشـــحال ببیند. او 
دوست دارد بقیه هم لبخند بزنند و شاد 

باشند.«
البتـــه دلســـوزی و محبـــت او روی تیلـــور 
برادر بزرگترش متمرکز شده است. تیلور 
16 ســـال دارد و از بیمـــاری اوتیســـم رنج 
می برد. پدر  می گوید: »آســـتین همیشه 
مثل پرستار مراقب برادرش است. به غذا 
و لباس و داروهای او توجه دارد و مثل یک 
پدر کوچک با برادرش رفتار می کند. گاهی 
با دیدن رفتارش به او حســـودی می کنم. 

این پسر بی نظیر است.«
اما چگونه عشق و محبت این پسر کوچولو 
ســـر از بی خانمان ها درآورد؟ پدر داستان 
را این گونه شـــرح می دهد: »من و آستین 
مشـــغول دیـــدن برنامـــه ای در تلویزیون 
درباره پانداها بودیم. در این برنامه مادر 
پاندایی بچه هایـــش را در جنگل رها کرد 
و دنبـــال زندگی اش رفـــت. گوینده گفت 
حاال بچه ها بی خانمان شده اند و معلوم 
نیست زنده بمانند. آستین تا آن روز کلمه 
بی خانمان را نشـــنیده بـــود و معنایش را 
هم نمی دانســـت. ســـعی کـــردم برایش 

توضیح بدهم.«
آستین وسط حرف پدرش می گوید: »بابا 
گفت پاندای بی خانمان یعنی حیوانی که 
پدر و مادری ندارد که مراقب او باشند. اما 
من دلم می خواست آن پاندا خانه داشته 
باشـــد، مثل من که در خانه کنار مامان و 

بابا زندگی می کنم.«
پدر برای اینکه پســـرش با معنای واقعی 
بی خانمان آشـــنا شـــود، او را بـــه پناهگاه 

کودک 4 ســاله با کمک به مردم بی خانمان، سفیر لبخند بیرمنگام شد

سجاد ســاالروند افتخار صعودش با دوپای مصنوعی را به جانبازان جنگ تحمیلی تقدیم کرد 

سهیال نوری
خبرنگار

ارتفاعـــات  قـــدم در  قبـــل  13 ســـال 
اشـــترانکوه گذاشـــت تا کوهنـــوردی را به 
امید فتح مرتفع ترین قله هـــای جهان از 
زادگاهش آغـــاز کند. هرچه می گذشـــت 
ایستادگی و استقامت در وجودش بیشتر 
جان می گرفـــت و برای روزهای ســـخت 
آماده تر می شـــد. سجاد ســـاالروند که در 
نخســـتین روز از بهار ســـال 1395 و در پی 
یـــک حادثه رانندگی از قســـمت مچ پای 
راست و ساق پای چپ دچار نقص عضو 
شـــد با رقم زدن موفقیت هایـــی که برای 
نخســـتین بار ســـهم یک کوهنورد ایرانی 
شد، نشـــان داد برای باال رفتن از قله های 
موفقیت نیاز به گام های اســـتوار نیست، 
بلکه داشتن اراده قوی، اعتماد به داشته ها 
و تالش برای رسیدن به هدف کافی است 

تا از پس مرتفع ترین ها برآمد.
ساالروند که فتح قله های دماوند، الوند 
و صعود هـــای مکرر به قله هـــای توچال و 
کلکچال را با دوپای مصنوعی در کارنامه 
ورزشی اش به ثبت رســـانده و پیش تر در 
خصوص این موفقیت ها با ما به گفت و گو 
نشسته بود؛ این بار دیواره بیستون را فتح 
و این افتخـــار را به جانبـــازان و معلوالنی 
تقدیم کرد که 8 ســـال تمام برای آبادانی 
ایران جنگیدند و قطعه ای از وجودشـــان 
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بیدار باش من، همراهانم بیدار شدند. 
ســـاعت 6 و 30  دقیقـــه صبـــح بود که 
به ســـمت بـــاال حرکت کردیـــم، بعد از 
صعود دو طول طناب به مسیر گربه رو 
)اصطالحی در ســـنگ نوردی( و حوالی 
ســـاعت 11 صبـــح بـــود که بـــه جان پناه 

هری رست در دیواره بیستون رسیدیم.
با اینکه دمای هوا به باالی 50 درجه 
می رســـید و آب کافـــی برای آشـــامیدن 
هم نداشتیم، صعود و دیواره نوردی را 
ســـاعت 17 و 30 دقیقه روز پانزدهم در 

کنار دیواره بیستون به پایان رساندیم.
ســـجاد که در ایـــن صعـــود و دیگر 
صعودهایی کـــه با دو پـــای مصنوعی 
داشـــته، از پنجه های کربنی تولید شده 
در داخل کشـــور اســـتفاده کرده اســـت 
در این باره گفـــت: وقتی یک نفر دچار 
قطـــع عضو شـــود چـــاره ای نـــدارد جز 
اینکه از پروتزهای مصنوعی اســـتفاده 
کنـــد تا از مســـیر زندگی بـــاز نماند. اما 
آنچـــه که اهمیـــت دارد این اســـت که 
تولید کننده هـــا  از  برخـــی  متأســـفانه 
به دلیـــل همیـــن ناگزیـــر بـــودن افراد  
دارای نقـــص عضـــو و معلولیـــت، به 
فکـــر ســـودجویی می افتند، کمـــا اینکه 
در طول مدت آســـیب دیدگی ام افراد 
زیـــادی را دیـــده ام که حتی بخشـــی از 
دارایی شـــان را فروخته انـــد تـــا بتوانند 
خریداری  خارجـــی  کربنی  پنجه هـــای 
کنند، در حالی که نمونه همین پنجه ها 
بلکه بهتر از آنها در کشور خودمان و به 
دســـت مهندســـان فنی و ارتوپدی مان 
تولید می شود که از کارایی بسیار خوبی 
هم برخـــوردار و برای کســـی مثل من 
که ورزش های ســـخت انجام می دهم 

بسیار کمک کننده هستند.
ســـجاد که موفقیت هایش را به چند 
عامل مهم وابسته می داند، یادآور شد: 
بـــه غیر از خانـــواده مهربانـــم، مربی ها 
و همنوردهـــای خوبم، مســـئوالن هالل 
احمر در اســـتان های مختلـــف و دو نفر 
از مهندســـان فنی و ارتوپدی کشورمان 
در شـــهر اصفهـــان کـــه در صعودهای 
من نقش مهمی داشـــتند باید یاد کنم 
از افـــرادی که با منفی بافی هایشـــان به 
من انگیزه بیشتری برای موفقیت هدیه 
کردند. این افراد به من انرژی مثبتی را 
تزریق کردند که در تمام مســـیر صعود 
به کارم آمـــد و باعث شـــدند تا دومین 
تجربـــه صعودم بـــه دیواره بیســـتون با 
دوپای مصنوعـــی را بـــه کیفیت همان 
صعـــودی که بـــا پاهای خودم داشـــتم 

تجربه کنم.
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آســـتین پرین، ابرقهرمان کوچکی است 
کـــه بـــا بـــاز کـــردن دســـت هایش و فرود 
آمـــدن روی زمین ســـاندویچ های مرغ را 
بـــه بی خانمان هـــای گوشـــه خیابان های 
شهرش می دهد. بی خانمان هایی که در 

پناهگاهی در بیرمنگام  زندگی می کنند.
هوای بیرون گرم اســـت، اما برای آستین 

4 ساله گرما اهمیتی ندارد. او لباسی آبی 
رنگ با شـــنلی قرمز می پوشـــد و به سراغ 
نیازمندان می رود. او به خبرنگار سی ان ان 
می گوید: »ایـــن جوری ســـریع تر حرکت 

می کنم. با وزش باد پرواز می کنم.«
در پناهـــگاه، او با تعـــدادی از آنها دیدار و 
صحبت می کند. آدم هایی که عاشق این 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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ë  آستین پسری است که با دیگران همدردی می کند
و بسیار مهربان اســـت. او فقط دوســـت دارد بقیه را 
خوشحال ببیند. او دوست دارد بقیه هم لبخند بزنند 
و شاد باشند. او همیشه مثل پرستار مراقب برادرش است. به غذا و لباس و 

داروهای او توجه دارد و مثل یک پدر کوچک با برادرش رفتار می کند

ë  آستین« لباس ابرقهرمانی اش را می پوشد و لبخندزنان سراغ آدم های«
بی خانمان می رود و با ساندویچی گرم به آنها سالم می کند. او تالش می کند 

امید را در دل های آنها زنده نگه دارد تا اینکه روزی به زندگی عادی بازگردند

نیم نگاه

هستند. »آدم هایی که اینجا می آیند زیاد 
هستند و منابع ما برای خدمت رسانی به 
آنها ناچیز اســـت. ما تا حد بسیار زیادی 
به کمک هـــای مردمی وابســـته ایم و اگر 
مردم نباشـــند کار چندانی از دست مان 
برنمی آید. امیدوارم با کار آســـتین توجه 
مردم به بی خانمان ها و مشکالت شـــان 
بیشـــتر شـــود.« پدر امیدوار اســـت با کار 
پســـرش آســـتین، توجـــه مردم بـــه این 
موضـــوع جلـــب شـــود و  عده بیشـــتری 
کمک هایشان را به این پناهگاه ها بیاورند 
تا افراد بی خانمان بیشـــتری غذای گرم 
بخورنـــد. »تعـــداد زیـــادی با مـــا همراه 
شـــده اند و کمک هـــای زیـــادی از طرف 
مردم به ما می رســـد. هدف ما این است 
کـــه بـــه بی خانمان هـــا غذاهـــای مقوی 
بیشتری غیر از ساندویچ بدهیم. دوست 
داریم تعداد کمتری از آنها گرفتار ســـوء 

تغذیه باشند.«
راه انـــدازی مؤسســـه ای  او  چشـــم انداز 
است که در آن به طور ریشه ای به علت 
بی خانمانـــی بپردازد و ایـــن موضوع را 

بررسی کند که چرا تعداد بی خانمان ها 
ایـــن قـــدر زیـــاد اســـت و چـــه اتفاقـــی 
بـــرای آدم هـــا رخ می دهـــد کـــه مجبور 
می شوند شب ها را در خیابان به صبح 
برســـانند. »می دانم که دالیـــل زیادی 
بـــرای بی خانمان شـــدن وجـــود دارد: 
بیماری های روانی، مصرف موادمخدر، 
اعتیاد به الکل و چیزهایی از این قبیل. 
من و آستین می خواهیم مؤسسه ای را 
با حضور متخصصان راه بیندازیم تا با 
ارائه روش هایی به این افراد بی خانمان 
کمک کنیـــم دوباره وارد بازار کار شـــده 
و صاحـــب خانـــه و زندگی شـــوند. این 
رؤیایی است که ما دنبال رسیدن به آن 
هستیم.« تا رسیدن به آن روز، »آستین« 
لبـــاس ابرقهرمانـــی اش را می پوشـــد و 
لبخندزنان ســـراغ آدم هـــای بی خانمان 
مـــی رود و بـــا ســـاندویچی گرم بـــه آنها 
سالم می کند. او تالش می کند امید را در 
دل های آنها زنده نگه دارد تا اینکه روزی 
به زندگـــی عـــادی بازگردند. او بـــه آنها 

می گوید: عشق را به بقیه نشان بدهید.

ابرقهرمان کوچک شهر

پســـر 4 ساله سیاهپوست این روزها به قهرمان شـــهر بیرمنگام تبدیل شده است. پسری که 
مثل ســـوپرمن لباس می پوشـــد و به کمک افراد بی خانمان می رود. او پس از اینکه معنای 
بی خانمانی را فهمید به دنبال حذف این کلمه از زندگی آدم های نیازمند شـــهرش اســـت. 
این پسر همراه پدرش تالش می کنند تا بی خانمان های شهرشان گرسنه نمانند و دوباره به 
زندگی بازگردند و لبخند بزنند. این قهرمان کوچک هر روز به پناهگاهی که افراد بی خانمان 
در آنجا زندگی می کنند می رود و عاشقانه به آنها محبت می کند. جمله تأثیرگذار روی لباسش 

واقعیت درون او را این گونه نشان می دهد: عشق را به بقیه نشان بدهید.

ابرقهرمان کوچک هستند. از ماه مارس 
گذشـــته او به یکی از چهره های مشـــهور 
در میـــان مـــردان و زنـــان بی خانمان در 

خیابان های شهر تبدیل شده است.
او بـــا کمک پـــدرش هر هفته بـــرای این 
آدم ها غـــذا می آورد یا بـــه قول خودش: 

»غذا و لبخند می آورد.«
یکی از بی خانمان ها به آستین می گوید: 
مـــن  کـــه  توســـت  »بـــه خاطـــر وجـــود 
می خواهـــم آدم بهتری شـــوم و خودم را 
از ایـــن وضعیت نجات بدهـــم. تو هرجا 
می روی عشق و محبت و دوست داشتن 

را با خودت می بری، مگر نه؟«
آســـتین ســـاندویچ و نوشـــیدنی خنـــک 
را به دســـت مـــرد بی خانمـــان می دهد 

و می گویـــد: »همیـــن کار را می کنـــم.« او 
لباس و شلوار و کتانی آبی رنگ می پوشد 
و شـــنلی قرمـــز رنـــگ را روی دوشـــش 
می اندازد. روی سینه اش عبارت عشقت 
را نشان بده نوشته شده است؛ عبارتی که 

برای او معنای خاصی دارد.
او درباره این نوشته به خبرنگار می گوید: 
»عشقت را نشان بده یعنی مراقب بقیه 
باش، بـــدون اینکه به ظاهرشـــان توجه 
کنی. این ابرقهرمان کوچک به این شعار 
بـــاور دارد و ســـعی می کنـــد آن را عملی 

نشان بدهد.«
پدرش درباره آســـتین توضیح می دهد: 
»او دوســـت دارد ابرقهرمـــان صدایـــش 
کنند. خوشحال می شود آدم ها به کارش 

آنهـــا می برد تـــا فرزندش با چشـــم خود 
بی خانمان هـــا را ببینـــد. »وقتـــی آنها را 
دید بســـرعت گفت: بابا می شود به آنها 
غذا بدهیم؟ آنها گرســـنه هستند. به این 
فکر نکرده بودم که بـــرای آنها غذا ببرم. 
اما وقتی پســـری 4 ســـاله از شـــما چنین 
درخواستی می کند چه جوابی می توانید 

بدهید؟«
برای همین به برگرفروشی کینگ رفتیم و 
برای آنها ساندویچ مرغ سفارش دادیم. 
آســـتین قبول کـــرد که پـــول توجیبی یک 
هفتـــه اش را بدهد و بـــرای بی خانمان ها 
ســـاندویچ بخرد. این حرف مرا بشـــدت 

تحت تأثیر قرار داد.
وقتـــی کار تحســـین برانگیـــز او در شـــهر 
پیچیـــد، همـــه آدم های شـــهر بـــه وجود 
این پســـر افتخار کردند. این اتفاق باعث 
شد تا تلویزیون محلی ســـراغش بیاید و 

روزنامه ها با او گفت و گو کنند.
بـــا پخش شـــدن ایـــن خبر برگرفروشـــی 
کینگ برای یک سال به او ماهانه معادل 
1000 دالر ساندویچ مرغ می داد تا پسرک 
بتوانـــد عملیاتـــش را با موفقیـــت ادامه 
بدهد و به بی خانمان های بیشـــتری غذا 
برســـاند. شـــهردار بیرمنگام او را »سفیر 
شهر« نامید و به خبرنگار سی ان ان گفت: 
»این پســـر امید این شهر اســـت. ما به او 
افتخار می کنیم. او یکی از بچه های نسل 
آینده این شـــهر اســـت و از حـــاال اهمیت 
کمک به دیگران را می داند. او کسی است 
که باید قدردانش باشیم و به ما می گوید 

که معنای عشقت را نشان بده چیست.«
آن ریگیـــل مدیر پناهـــگاه بی خانمان ها 
نیز به خبرنگار ســـی ان ان می گوید: »این 
ابرقهرمان کوچک روزهایمان را روشـــن، 
قلـــب هایمـــان را گـــرم و دل هایمـــان را 
شـــاد می کند. وقتی او به اینجـــا می آید و 
با صدای شـــیرینش مـــا را صـــدا می زند 
همه خوشـــحال می شـــویم. دیـــدن او به 
همـــه بی خانمان های ایـــن پناهگاه امید 
بـــه زندگی می دهد. آدم هایی که با دیدن 
او دلشان می خواهد زندگی شان را تغییر 

دهند و خوب زندگی کنند.«
این پناهگاه ســـاالنه به 5 هزار زن، مرد و 
کودک بی خانمان خدمات ارائه می دهد. 
بیشـــتر آنها افرادی هستند که از »ناامنی 
غذایی« رنج می برند و گرفتار سوء تغذیه 

را در کارزار جا گذاشـــتند. ایـــن مرد جوان 
36 ســـاله از تصمیمش برای این صعود 
به  گروه زندگی گفـــت: در همان روزهایی 
که روی تخت بیمارســـتان بودم و کســـی 
انتظار نداشـــت یک بار دیگـــر قدم در کم 
ارتفاع ترین کوه ها و قله ها بگذارم، تصمیم 
گرفتم دومیـــن فتح دیواره بیســـتون را با 
پاهای مصنوعی تجربه کنم. آن زمان امیر 
محرری زاده - از مربیان سنگ نوردی کشور 
- به تصمیمی که گرفته بودم اعتماد کرد 
و بـــه من قول همکاری داد. به این ترتیب 
انگیزه ام بـــرای عملی کردن خواســـته ام 
دوچندان شـــد. به لطـــف خداوند تنها دو 
سال و سه ماه از آن تصمیم که در اوج درد 
و سختی گرفته بودم سپری شد و پانزدهم 
تیرماه توانستم به کمک همنوردانم آن را 
عملی کنم.  ســـجاد که بـــرای اولین بار در 
ســـطح جهان با دو پای مصنوعی موفق 
به صعود مســـیر دیواره بیســـتون شـــده و 
به همراه ســـه همنورد دیگرش - فرشـــاد 
پوالدی، زهرا رستمی و امیر محرری زاده – 
به این موفقیت دست پیدا کرده ادامه داد: 
دو سال و نیم قبل تجربه همین صعود را 
داشتم با این تفاوت که آن مرتبه با پاهای 
خودم این مسیر را طی کرده بودم و این بار 
پروتزهایی همراهی ام کردند که این روزها 

بهترین دوست های من هستند.
در ورزش ســـنگ نـــوردی پاها عجیب 
کمک کننـــده هســـتند، چراکـــه ورزشـــکار 

بواســـطه حســـی که از پاهایـــش می گیرد 
می تواند بهترین بخش از دیـــواره را برای 
محکم کردن پاهایش انتخـــاب کند، این 
در حالی اســـت کـــه مـــن در پاهایم هیچ 
احساســـی ندارم و تنها به واسطه تمرکز 
و اعتمـــاد به نفســـی که دراین دوســـال 
و چند مـــاه در وجودم تقویـــت کرده ام 
توانســـتم جای پاهایـــم را محکم کنم و 

دیواره بیستون را باال بروم.
اگـــر  حتـــی  موقعیـــت  آن  در 
توانســـتم  نمـــی  هـــم  می خواســـتم 
بـــرای لحظـــه ای از  بزرگـــی و عظمت 
خداونـــد غافـــل شـــوم؛ پـــروردگاری که 
تمـــام متخصص هـــای جهـــان هم در 
مقابلـــش ناتواننـــد و اینکه مـــن بتوانم 
با وجود دو پای مصنوعـــی هدفی را که 
در ذهـــن داشـــتم محقق کنـــم در برابر 
قـــدرت خدایم که در همه حـــال از من 

محافظت می کند ناچیز است.
سجاد ســـاالروند در خصوص مسیر 
صعودش گفت: ساعت 17 و 30 دقیقه 
روز چهاردهم از قســـمت فرهاد تراش 
دیواره بیســـتون به ســـمت بـــاال حرکت 
کردیـــم، بعد از اینکه یـــک طول طناب 
صعـــود کردیم و بعـــد از کوهپیمایی در 
بین ســـنگ ها، حوالی ســـاعت 22 و 30 
دقیقه شـــب به هر سختی که بود کمپ 
زدیـــم و چادرمان را برپا کردیم. شـــب 
را آنجـــا گذراندیم و ســـاعت 5 صبح با 

ردپاهایی که هنوز موفقیت می آفرینند

اهمیـــت می دهنـــد. امیـــدوارم بتواند در 
کارش موفـــق باشـــد. او باید بـــا جامعه و 
آدم های گوناگون آن آشنا شود تا در آینده 
بتواند به رشد کشورش کمک کند و در کار 

و زندگی اش فرد موفقی شود.«
از آستین پرسیدیم که کار یک ابرقهرمان 
چیســـت و او چه کارهایی می کند. پسرک 
بسرعت جواب داد: »من بچه های بد را از 
مدرسه بیرون می کنم و به بی خانمان ها 
غـــذا می دهـــم. ایـــن کار و وظیفـــه یـــک 

ابرقهرمان است.«
پـــدر او که از اعماق وجودش به پســـرش 
افتخار می کند، ادامه می دهد: »آســـتین 
پســـری اســـت که بـــا دیگـــران همدردی 
می کنـــد و بســـیار مهربان اســـت. او فقط 
دوســـت دارد بقیه را خوشـــحال ببیند. او 
دوست دارد بقیه هم لبخند بزنند و شاد 

باشند.«
البتـــه دلســـوزی و محبـــت او روی تیلـــور 
برادر بزرگترش متمرکز شده است. تیلور 
16 ســـال دارد و از بیمـــاری اوتیســـم رنج 
می برد. پدر  می گوید: »آســـتین همیشه 
مثل پرستار مراقب برادرش است. به غذا 
و لباس و داروهای او توجه دارد و مثل یک 
پدر کوچک با برادرش رفتار می کند. گاهی 
با دیدن رفتارش به او حســـودی می کنم. 

این پسر بی نظیر است.«
اما چگونه عشق و محبت این پسر کوچولو 
ســـر از بی خانمان ها درآورد؟ پدر داستان 
را این گونه شـــرح می دهد: »من و آستین 
مشـــغول دیـــدن برنامـــه ای در تلویزیون 
درباره پانداها بودیم. در این برنامه مادر 
پاندایی بچه هایـــش را در جنگل رها کرد 
و دنبـــال زندگی اش رفـــت. گوینده گفت 
حاال بچه ها بی خانمان شده اند و معلوم 
نیست زنده بمانند. آستین تا آن روز کلمه 
بی خانمان را نشـــنیده بـــود و معنایش را 
هم نمی دانســـت. ســـعی کـــردم برایش 

توضیح بدهم.«
آستین وسط حرف پدرش می گوید: »بابا 
گفت پاندای بی خانمان یعنی حیوانی که 
پدر و مادری ندارد که مراقب او باشند. اما 
من دلم می خواست آن پاندا خانه داشته 
باشـــد، مثل من که در خانه کنار مامان و 

بابا زندگی می کنم.«
پدر برای اینکه پســـرش با معنای واقعی 
بی خانمان آشـــنا شـــود، او را بـــه پناهگاه 

کودک 4 ســاله با کمک به مردم بی خانمان، سفیر لبخند بیرمنگام شد

سجاد ســاالروند افتخار صعودش با دوپای مصنوعی را به جانبازان جنگ تحمیلی تقدیم کرد 

سهیال نوری
خبرنگار

ارتفاعـــات  قـــدم در  قبـــل  13 ســـال 
اشـــترانکوه گذاشـــت تا کوهنـــوردی را به 
امید فتح مرتفع ترین قله هـــای جهان از 
زادگاهش آغـــاز کند. هرچه می گذشـــت 
ایستادگی و استقامت در وجودش بیشتر 
جان می گرفـــت و برای روزهای ســـخت 
آماده تر می شـــد. سجاد ســـاالروند که در 
نخســـتین روز از بهار ســـال 1395 و در پی 
یـــک حادثه رانندگی از قســـمت مچ پای 
راست و ساق پای چپ دچار نقص عضو 
شـــد با رقم زدن موفقیت هایـــی که برای 
نخســـتین بار ســـهم یک کوهنورد ایرانی 
شد، نشـــان داد برای باال رفتن از قله های 
موفقیت نیاز به گام های اســـتوار نیست، 
بلکه داشتن اراده قوی، اعتماد به داشته ها 
و تالش برای رسیدن به هدف کافی است 

تا از پس مرتفع ترین ها برآمد.
ساالروند که فتح قله های دماوند، الوند 
و صعود هـــای مکرر به قله هـــای توچال و 
کلکچال را با دوپای مصنوعی در کارنامه 
ورزشی اش به ثبت رســـانده و پیش تر در 
خصوص این موفقیت ها با ما به گفت و گو 
نشسته بود؛ این بار دیواره بیستون را فتح 
و این افتخـــار را به جانبـــازان و معلوالنی 
تقدیم کرد که 8 ســـال تمام برای آبادانی 
ایران جنگیدند و قطعه ای از وجودشـــان 
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بیدار باش من، همراهانم بیدار شدند. 
ســـاعت 6 و 30  دقیقـــه صبـــح بود که 
به ســـمت بـــاال حرکت کردیـــم، بعد از 
صعود دو طول طناب به مسیر گربه رو 
)اصطالحی در ســـنگ نوردی( و حوالی 
ســـاعت 11 صبـــح بـــود که بـــه جان پناه 

هری رست در دیواره بیستون رسیدیم.
با اینکه دمای هوا به باالی 50 درجه 
می رســـید و آب کافـــی برای آشـــامیدن 
هم نداشتیم، صعود و دیواره نوردی را 
ســـاعت 17 و 30 دقیقه روز پانزدهم در 

کنار دیواره بیستون به پایان رساندیم.
ســـجاد که در ایـــن صعـــود و دیگر 
صعودهایی کـــه با دو پـــای مصنوعی 
داشـــته، از پنجه های کربنی تولید شده 
در داخل کشـــور اســـتفاده کرده اســـت 
در این باره گفـــت: وقتی یک نفر دچار 
قطـــع عضو شـــود چـــاره ای نـــدارد جز 
اینکه از پروتزهای مصنوعی اســـتفاده 
کنـــد تا از مســـیر زندگی بـــاز نماند. اما 
آنچـــه که اهمیـــت دارد این اســـت که 
تولید کننده هـــا  از  برخـــی  متأســـفانه 
به دلیـــل همیـــن ناگزیـــر بـــودن افراد  
دارای نقـــص عضـــو و معلولیـــت، به 
فکـــر ســـودجویی می افتند، کمـــا اینکه 
در طول مدت آســـیب دیدگی ام افراد 
زیـــادی را دیـــده ام که حتی بخشـــی از 
دارایی شـــان را فروخته انـــد تـــا بتوانند 
خریداری  خارجـــی  کربنی  پنجه هـــای 
کنند، در حالی که نمونه همین پنجه ها 
بلکه بهتر از آنها در کشور خودمان و به 
دســـت مهندســـان فنی و ارتوپدی مان 
تولید می شود که از کارایی بسیار خوبی 
هم برخـــوردار و برای کســـی مثل من 
که ورزش های ســـخت انجام می دهم 

بسیار کمک کننده هستند.
ســـجاد که موفقیت هایش را به چند 
عامل مهم وابسته می داند، یادآور شد: 
بـــه غیر از خانـــواده مهربانـــم، مربی ها 
و همنوردهـــای خوبم، مســـئوالن هالل 
احمر در اســـتان های مختلـــف و دو نفر 
از مهندســـان فنی و ارتوپدی کشورمان 
در شـــهر اصفهـــان کـــه در صعودهای 
من نقش مهمی داشـــتند باید یاد کنم 
از افـــرادی که با منفی بافی هایشـــان به 
من انگیزه بیشتری برای موفقیت هدیه 
کردند. این افراد به من انرژی مثبتی را 
تزریق کردند که در تمام مســـیر صعود 
به کارم آمـــد و باعث شـــدند تا دومین 
تجربـــه صعودم بـــه دیواره بیســـتون با 
دوپای مصنوعـــی را بـــه کیفیت همان 
صعـــودی که بـــا پاهای خودم داشـــتم 

تجربه کنم.
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آســـتین پرین، ابرقهرمان کوچکی است 
کـــه بـــا بـــاز کـــردن دســـت هایش و فرود 
آمـــدن روی زمین ســـاندویچ های مرغ را 
بـــه بی خانمان هـــای گوشـــه خیابان های 
شهرش می دهد. بی خانمان هایی که در 

پناهگاهی در بیرمنگام  زندگی می کنند.
هوای بیرون گرم اســـت، اما برای آستین 

4 ساله گرما اهمیتی ندارد. او لباسی آبی 
رنگ با شـــنلی قرمز می پوشـــد و به سراغ 
نیازمندان می رود. او به خبرنگار سی ان ان 
می گوید: »ایـــن جوری ســـریع تر حرکت 

می کنم. با وزش باد پرواز می کنم.«
در پناهـــگاه، او با تعـــدادی از آنها دیدار و 
صحبت می کند. آدم هایی که عاشق این 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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ë  آستین پسری است که با دیگران همدردی می کند
و بسیار مهربان اســـت. او فقط دوســـت دارد بقیه را 
خوشحال ببیند. او دوست دارد بقیه هم لبخند بزنند 
و شاد باشند. او همیشه مثل پرستار مراقب برادرش است. به غذا و لباس و 

داروهای او توجه دارد و مثل یک پدر کوچک با برادرش رفتار می کند

ë  آستین« لباس ابرقهرمانی اش را می پوشد و لبخندزنان سراغ آدم های«
بی خانمان می رود و با ساندویچی گرم به آنها سالم می کند. او تالش می کند 

امید را در دل های آنها زنده نگه دارد تا اینکه روزی به زندگی عادی بازگردند

نیم نگاه

هستند. »آدم هایی که اینجا می آیند زیاد 
هستند و منابع ما برای خدمت رسانی به 
آنها ناچیز اســـت. ما تا حد بسیار زیادی 
به کمک هـــای مردمی وابســـته ایم و اگر 
مردم نباشـــند کار چندانی از دست مان 
برنمی آید. امیدوارم با کار آســـتین توجه 
مردم به بی خانمان ها و مشکالت شـــان 
بیشـــتر شـــود.« پدر امیدوار اســـت با کار 
پســـرش آســـتین، توجـــه مردم بـــه این 
موضـــوع جلـــب شـــود و  عده بیشـــتری 
کمک هایشان را به این پناهگاه ها بیاورند 
تا افراد بی خانمان بیشـــتری غذای گرم 
بخورنـــد. »تعـــداد زیـــادی با مـــا همراه 
شـــده اند و کمک هـــای زیـــادی از طرف 
مردم به ما می رســـد. هدف ما این است 
کـــه بـــه بی خانمان هـــا غذاهـــای مقوی 
بیشتری غیر از ساندویچ بدهیم. دوست 
داریم تعداد کمتری از آنها گرفتار ســـوء 

تغذیه باشند.«
راه انـــدازی مؤسســـه ای  او  چشـــم انداز 
است که در آن به طور ریشه ای به علت 
بی خانمانـــی بپردازد و ایـــن موضوع را 

بررسی کند که چرا تعداد بی خانمان ها 
ایـــن قـــدر زیـــاد اســـت و چـــه اتفاقـــی 
بـــرای آدم هـــا رخ می دهـــد کـــه مجبور 
می شوند شب ها را در خیابان به صبح 
برســـانند. »می دانم که دالیـــل زیادی 
بـــرای بی خانمان شـــدن وجـــود دارد: 
بیماری های روانی، مصرف موادمخدر، 
اعتیاد به الکل و چیزهایی از این قبیل. 
من و آستین می خواهیم مؤسسه ای را 
با حضور متخصصان راه بیندازیم تا با 
ارائه روش هایی به این افراد بی خانمان 
کمک کنیـــم دوباره وارد بازار کار شـــده 
و صاحـــب خانـــه و زندگی شـــوند. این 
رؤیایی است که ما دنبال رسیدن به آن 
هستیم.« تا رسیدن به آن روز، »آستین« 
لبـــاس ابرقهرمانـــی اش را می پوشـــد و 
لبخندزنان ســـراغ آدم هـــای بی خانمان 
مـــی رود و بـــا ســـاندویچی گرم بـــه آنها 
سالم می کند. او تالش می کند امید را در 
دل های آنها زنده نگه دارد تا اینکه روزی 
به زندگـــی عـــادی بازگردند. او بـــه آنها 

می گوید: عشق را به بقیه نشان بدهید.

ابرقهرمان کوچک شهر

پســـر 4 ساله سیاهپوست این روزها به قهرمان شـــهر بیرمنگام تبدیل شده است. پسری که 
مثل ســـوپرمن لباس می پوشـــد و به کمک افراد بی خانمان می رود. او پس از اینکه معنای 
بی خانمانی را فهمید به دنبال حذف این کلمه از زندگی آدم های نیازمند شـــهرش اســـت. 
این پسر همراه پدرش تالش می کنند تا بی خانمان های شهرشان گرسنه نمانند و دوباره به 
زندگی بازگردند و لبخند بزنند. این قهرمان کوچک هر روز به پناهگاهی که افراد بی خانمان 
در آنجا زندگی می کنند می رود و عاشقانه به آنها محبت می کند. جمله تأثیرگذار روی لباسش 

واقعیت درون او را این گونه نشان می دهد: عشق را به بقیه نشان بدهید.

ابرقهرمان کوچک هستند. از ماه مارس 
گذشـــته او به یکی از چهره های مشـــهور 
در میـــان مـــردان و زنـــان بی خانمان در 

خیابان های شهر تبدیل شده است.
او بـــا کمک پـــدرش هر هفته بـــرای این 
آدم ها غـــذا می آورد یا بـــه قول خودش: 

»غذا و لبخند می آورد.«
یکی از بی خانمان ها به آستین می گوید: 
مـــن  کـــه  توســـت  »بـــه خاطـــر وجـــود 
می خواهـــم آدم بهتری شـــوم و خودم را 
از ایـــن وضعیت نجات بدهـــم. تو هرجا 
می روی عشق و محبت و دوست داشتن 

را با خودت می بری، مگر نه؟«
آســـتین ســـاندویچ و نوشـــیدنی خنـــک 
را به دســـت مـــرد بی خانمـــان می دهد 

و می گویـــد: »همیـــن کار را می کنـــم.« او 
لباس و شلوار و کتانی آبی رنگ می پوشد 
و شـــنلی قرمـــز رنـــگ را روی دوشـــش 
می اندازد. روی سینه اش عبارت عشقت 
را نشان بده نوشته شده است؛ عبارتی که 

برای او معنای خاصی دارد.
او درباره این نوشته به خبرنگار می گوید: 
»عشقت را نشان بده یعنی مراقب بقیه 
باش، بـــدون اینکه به ظاهرشـــان توجه 
کنی. این ابرقهرمان کوچک به این شعار 
بـــاور دارد و ســـعی می کنـــد آن را عملی 

نشان بدهد.«
پدرش درباره آســـتین توضیح می دهد: 
»او دوســـت دارد ابرقهرمـــان صدایـــش 
کنند. خوشحال می شود آدم ها به کارش 

آنهـــا می برد تـــا فرزندش با چشـــم خود 
بی خانمان هـــا را ببینـــد. »وقتـــی آنها را 
دید بســـرعت گفت: بابا می شود به آنها 
غذا بدهیم؟ آنها گرســـنه هستند. به این 
فکر نکرده بودم که بـــرای آنها غذا ببرم. 
اما وقتی پســـری 4 ســـاله از شـــما چنین 
درخواستی می کند چه جوابی می توانید 

بدهید؟«
برای همین به برگرفروشی کینگ رفتیم و 
برای آنها ساندویچ مرغ سفارش دادیم. 
آســـتین قبول کـــرد که پـــول توجیبی یک 
هفتـــه اش را بدهد و بـــرای بی خانمان ها 
ســـاندویچ بخرد. این حرف مرا بشـــدت 

تحت تأثیر قرار داد.
وقتـــی کار تحســـین برانگیـــز او در شـــهر 
پیچیـــد، همـــه آدم های شـــهر بـــه وجود 
این پســـر افتخار کردند. این اتفاق باعث 
شد تا تلویزیون محلی ســـراغش بیاید و 

روزنامه ها با او گفت و گو کنند.
بـــا پخش شـــدن ایـــن خبر برگرفروشـــی 
کینگ برای یک سال به او ماهانه معادل 
1000 دالر ساندویچ مرغ می داد تا پسرک 
بتوانـــد عملیاتـــش را با موفقیـــت ادامه 
بدهد و به بی خانمان های بیشـــتری غذا 
برســـاند. شـــهردار بیرمنگام او را »سفیر 
شهر« نامید و به خبرنگار سی ان ان گفت: 
»این پســـر امید این شهر اســـت. ما به او 
افتخار می کنیم. او یکی از بچه های نسل 
آینده این شـــهر اســـت و از حـــاال اهمیت 
کمک به دیگران را می داند. او کسی است 
که باید قدردانش باشیم و به ما می گوید 

که معنای عشقت را نشان بده چیست.«
آن ریگیـــل مدیر پناهـــگاه بی خانمان ها 
نیز به خبرنگار ســـی ان ان می گوید: »این 
ابرقهرمان کوچک روزهایمان را روشـــن، 
قلـــب هایمـــان را گـــرم و دل هایمـــان را 
شـــاد می کند. وقتی او به اینجـــا می آید و 
با صدای شـــیرینش مـــا را صـــدا می زند 
همه خوشـــحال می شـــویم. دیـــدن او به 
همـــه بی خانمان های ایـــن پناهگاه امید 
بـــه زندگی می دهد. آدم هایی که با دیدن 
او دلشان می خواهد زندگی شان را تغییر 

دهند و خوب زندگی کنند.«
این پناهگاه ســـاالنه به 5 هزار زن، مرد و 
کودک بی خانمان خدمات ارائه می دهد. 
بیشـــتر آنها افرادی هستند که از »ناامنی 
غذایی« رنج می برند و گرفتار سوء تغذیه 

را در کارزار جا گذاشـــتند. ایـــن مرد جوان 
36 ســـاله از تصمیمش برای این صعود 
به  گروه زندگی گفـــت: در همان روزهایی 
که روی تخت بیمارســـتان بودم و کســـی 
انتظار نداشـــت یک بار دیگـــر قدم در کم 
ارتفاع ترین کوه ها و قله ها بگذارم، تصمیم 
گرفتم دومیـــن فتح دیواره بیســـتون را با 
پاهای مصنوعی تجربه کنم. آن زمان امیر 
محرری زاده - از مربیان سنگ نوردی کشور 
- به تصمیمی که گرفته بودم اعتماد کرد 
و بـــه من قول همکاری داد. به این ترتیب 
انگیزه ام بـــرای عملی کردن خواســـته ام 
دوچندان شـــد. به لطـــف خداوند تنها دو 
سال و سه ماه از آن تصمیم که در اوج درد 
و سختی گرفته بودم سپری شد و پانزدهم 
تیرماه توانستم به کمک همنوردانم آن را 
عملی کنم.  ســـجاد که بـــرای اولین بار در 
ســـطح جهان با دو پای مصنوعی موفق 
به صعود مســـیر دیواره بیســـتون شـــده و 
به همراه ســـه همنورد دیگرش - فرشـــاد 
پوالدی، زهرا رستمی و امیر محرری زاده – 
به این موفقیت دست پیدا کرده ادامه داد: 
دو سال و نیم قبل تجربه همین صعود را 
داشتم با این تفاوت که آن مرتبه با پاهای 
خودم این مسیر را طی کرده بودم و این بار 
پروتزهایی همراهی ام کردند که این روزها 

بهترین دوست های من هستند.
در ورزش ســـنگ نـــوردی پاها عجیب 
کمک کننـــده هســـتند، چراکـــه ورزشـــکار 

بواســـطه حســـی که از پاهایـــش می گیرد 
می تواند بهترین بخش از دیـــواره را برای 
محکم کردن پاهایش انتخـــاب کند، این 
در حالی اســـت کـــه مـــن در پاهایم هیچ 
احساســـی ندارم و تنها به واسطه تمرکز 
و اعتمـــاد به نفســـی که دراین دوســـال 
و چند مـــاه در وجودم تقویـــت کرده ام 
توانســـتم جای پاهایـــم را محکم کنم و 

دیواره بیستون را باال بروم.
اگـــر  حتـــی  موقعیـــت  آن  در 
توانســـتم  نمـــی  هـــم  می خواســـتم 
بـــرای لحظـــه ای از  بزرگـــی و عظمت 
خداونـــد غافـــل شـــوم؛ پـــروردگاری که 
تمـــام متخصص هـــای جهـــان هم در 
مقابلـــش ناتواننـــد و اینکه مـــن بتوانم 
با وجود دو پای مصنوعـــی هدفی را که 
در ذهـــن داشـــتم محقق کنـــم در برابر 
قـــدرت خدایم که در همه حـــال از من 

محافظت می کند ناچیز است.
سجاد ســـاالروند در خصوص مسیر 
صعودش گفت: ساعت 17 و 30 دقیقه 
روز چهاردهم از قســـمت فرهاد تراش 
دیواره بیســـتون به ســـمت بـــاال حرکت 
کردیـــم، بعد از اینکه یـــک طول طناب 
صعـــود کردیم و بعـــد از کوهپیمایی در 
بین ســـنگ ها، حوالی ســـاعت 22 و 30 
دقیقه شـــب به هر سختی که بود کمپ 
زدیـــم و چادرمان را برپا کردیم. شـــب 
را آنجـــا گذراندیم و ســـاعت 5 صبح با 

ردپاهایی که هنوز موفقیت می آفرینند

اهمیـــت می دهنـــد. امیـــدوارم بتواند در 
کارش موفـــق باشـــد. او باید بـــا جامعه و 
آدم های گوناگون آن آشنا شود تا در آینده 
بتواند به رشد کشورش کمک کند و در کار 

و زندگی اش فرد موفقی شود.«
از آستین پرسیدیم که کار یک ابرقهرمان 
چیســـت و او چه کارهایی می کند. پسرک 
بسرعت جواب داد: »من بچه های بد را از 
مدرسه بیرون می کنم و به بی خانمان ها 
غـــذا می دهـــم. ایـــن کار و وظیفـــه یـــک 

ابرقهرمان است.«
پـــدر او که از اعماق وجودش به پســـرش 
افتخار می کند، ادامه می دهد: »آســـتین 
پســـری اســـت که بـــا دیگـــران همدردی 
می کنـــد و بســـیار مهربان اســـت. او فقط 
دوســـت دارد بقیه را خوشـــحال ببیند. او 
دوست دارد بقیه هم لبخند بزنند و شاد 

باشند.«
البتـــه دلســـوزی و محبـــت او روی تیلـــور 
برادر بزرگترش متمرکز شده است. تیلور 
16 ســـال دارد و از بیمـــاری اوتیســـم رنج 
می برد. پدر  می گوید: »آســـتین همیشه 
مثل پرستار مراقب برادرش است. به غذا 
و لباس و داروهای او توجه دارد و مثل یک 
پدر کوچک با برادرش رفتار می کند. گاهی 
با دیدن رفتارش به او حســـودی می کنم. 

این پسر بی نظیر است.«
اما چگونه عشق و محبت این پسر کوچولو 
ســـر از بی خانمان ها درآورد؟ پدر داستان 
را این گونه شـــرح می دهد: »من و آستین 
مشـــغول دیـــدن برنامـــه ای در تلویزیون 
درباره پانداها بودیم. در این برنامه مادر 
پاندایی بچه هایـــش را در جنگل رها کرد 
و دنبـــال زندگی اش رفـــت. گوینده گفت 
حاال بچه ها بی خانمان شده اند و معلوم 
نیست زنده بمانند. آستین تا آن روز کلمه 
بی خانمان را نشـــنیده بـــود و معنایش را 
هم نمی دانســـت. ســـعی کـــردم برایش 

توضیح بدهم.«
آستین وسط حرف پدرش می گوید: »بابا 
گفت پاندای بی خانمان یعنی حیوانی که 
پدر و مادری ندارد که مراقب او باشند. اما 
من دلم می خواست آن پاندا خانه داشته 
باشـــد، مثل من که در خانه کنار مامان و 

بابا زندگی می کنم.«
پدر برای اینکه پســـرش با معنای واقعی 
بی خانمان آشـــنا شـــود، او را بـــه پناهگاه 

کودک 4 ســاله با کمک به مردم بی خانمان، سفیر لبخند بیرمنگام شد

سجاد ســاالروند افتخار صعودش با دوپای مصنوعی را به جانبازان جنگ تحمیلی تقدیم کرد 

سهیال نوری
خبرنگار

ارتفاعـــات  قـــدم در  قبـــل  13 ســـال 
اشـــترانکوه گذاشـــت تا کوهنـــوردی را به 
امید فتح مرتفع ترین قله هـــای جهان از 
زادگاهش آغـــاز کند. هرچه می گذشـــت 
ایستادگی و استقامت در وجودش بیشتر 
جان می گرفـــت و برای روزهای ســـخت 
آماده تر می شـــد. سجاد ســـاالروند که در 
نخســـتین روز از بهار ســـال 1395 و در پی 
یـــک حادثه رانندگی از قســـمت مچ پای 
راست و ساق پای چپ دچار نقص عضو 
شـــد با رقم زدن موفقیت هایـــی که برای 
نخســـتین بار ســـهم یک کوهنورد ایرانی 
شد، نشـــان داد برای باال رفتن از قله های 
موفقیت نیاز به گام های اســـتوار نیست، 
بلکه داشتن اراده قوی، اعتماد به داشته ها 
و تالش برای رسیدن به هدف کافی است 

تا از پس مرتفع ترین ها برآمد.
ساالروند که فتح قله های دماوند، الوند 
و صعود هـــای مکرر به قله هـــای توچال و 
کلکچال را با دوپای مصنوعی در کارنامه 
ورزشی اش به ثبت رســـانده و پیش تر در 
خصوص این موفقیت ها با ما به گفت و گو 
نشسته بود؛ این بار دیواره بیستون را فتح 
و این افتخـــار را به جانبـــازان و معلوالنی 
تقدیم کرد که 8 ســـال تمام برای آبادانی 
ایران جنگیدند و قطعه ای از وجودشـــان 

گی
ند

ه ز
رو

: گ
 ها

س
عک

بیدار باش من، همراهانم بیدار شدند. 
ســـاعت 6 و 30  دقیقـــه صبـــح بود که 
به ســـمت بـــاال حرکت کردیـــم، بعد از 
صعود دو طول طناب به مسیر گربه رو 
)اصطالحی در ســـنگ نوردی( و حوالی 
ســـاعت 11 صبـــح بـــود که بـــه جان پناه 

هری رست در دیواره بیستون رسیدیم.
با اینکه دمای هوا به باالی 50 درجه 
می رســـید و آب کافـــی برای آشـــامیدن 
هم نداشتیم، صعود و دیواره نوردی را 
ســـاعت 17 و 30 دقیقه روز پانزدهم در 

کنار دیواره بیستون به پایان رساندیم.
ســـجاد که در ایـــن صعـــود و دیگر 
صعودهایی کـــه با دو پـــای مصنوعی 
داشـــته، از پنجه های کربنی تولید شده 
در داخل کشـــور اســـتفاده کرده اســـت 
در این باره گفـــت: وقتی یک نفر دچار 
قطـــع عضو شـــود چـــاره ای نـــدارد جز 
اینکه از پروتزهای مصنوعی اســـتفاده 
کنـــد تا از مســـیر زندگی بـــاز نماند. اما 
آنچـــه که اهمیـــت دارد این اســـت که 
تولید کننده هـــا  از  برخـــی  متأســـفانه 
به دلیـــل همیـــن ناگزیـــر بـــودن افراد  
دارای نقـــص عضـــو و معلولیـــت، به 
فکـــر ســـودجویی می افتند، کمـــا اینکه 
در طول مدت آســـیب دیدگی ام افراد 
زیـــادی را دیـــده ام که حتی بخشـــی از 
دارایی شـــان را فروخته انـــد تـــا بتوانند 
خریداری  خارجـــی  کربنی  پنجه هـــای 
کنند، در حالی که نمونه همین پنجه ها 
بلکه بهتر از آنها در کشور خودمان و به 
دســـت مهندســـان فنی و ارتوپدی مان 
تولید می شود که از کارایی بسیار خوبی 
هم برخـــوردار و برای کســـی مثل من 
که ورزش های ســـخت انجام می دهم 

بسیار کمک کننده هستند.
ســـجاد که موفقیت هایش را به چند 
عامل مهم وابسته می داند، یادآور شد: 
بـــه غیر از خانـــواده مهربانـــم، مربی ها 
و همنوردهـــای خوبم، مســـئوالن هالل 
احمر در اســـتان های مختلـــف و دو نفر 
از مهندســـان فنی و ارتوپدی کشورمان 
در شـــهر اصفهـــان کـــه در صعودهای 
من نقش مهمی داشـــتند باید یاد کنم 
از افـــرادی که با منفی بافی هایشـــان به 
من انگیزه بیشتری برای موفقیت هدیه 
کردند. این افراد به من انرژی مثبتی را 
تزریق کردند که در تمام مســـیر صعود 
به کارم آمـــد و باعث شـــدند تا دومین 
تجربـــه صعودم بـــه دیواره بیســـتون با 
دوپای مصنوعـــی را بـــه کیفیت همان 
صعـــودی که بـــا پاهای خودم داشـــتم 

تجربه کنم.

قائم مقام حزب رستاخيز استعفا كرد
بعدازظهر ديروز اطالع يافتيم كه دكتر محمدرضا 
عاملي تهراني قائم مقام دبيركل حزب رستاخيز ملت 
ايران از سمت خود در حزب استعفا داده است. اين 
خبر وقتي قوت يافت كه قائم مقام دبيركل اتومبيل 
سواري خود را كه متعلق بحزب است طي يادداشتي 
به قسمت اداري حزب فرستاد و آنرا تحويل حزب 

داد. 
ضمنا دكتر عاملـــي تهراني از صبح ديروز به 
تمـــام پرونده ها و نامه هاي مربوط به حزب كه براي 
رسيدگي بدفتر وي در حزب كه براي رسيدگي بدفتر 
وي در حزب فرستاده شده بود رسيدگي كرد و كار 

ناتمامي باقي نگذاشت.
گفته ميشود كه وي استعفاي خود را به جمشيد 
آموزگار نخســـت وزير و دبيركل حزب تسليم داشته 
اســـت. عاملي در آخر وقت امروز در يك گفتگوي 

تلفني مطالب فوق را تاييد كرد.
اصناف انديشمندان را خدمتگزاران كمونيزم خواندند

ديشـــب جوابيه ديگري از سوي اعضاي اتاق 
اصناف بعنوان نهاوندي و گروه بررسي مسائل ايران 
منتشر شد. در اين جوابيه آمده است گروه اصناف را 
به ناراضي تراشي متهم كرده و تلويحا گفته اند كه اتاق 

اصناف پايتخت به كمونيزم خدمت كرده  اند.
در اينجا بايد گفته شود كه آقاي دكتر نهاوندي 
و اعضاي گروه بررسي مسايل ايران اين اتاق اصناف 
پايتخت و 140 اتحاديه صنفي نيستند كه به كمونيزم 
خدمت كرده  اند كه در زمان ادامه تحصيل در پاريس 
به مقدسات علمي و ميهني اهانت مي كردند و هنگامي 
نيز كه در دانشـــگاه مصدر كار بودند طوري عمل 
كردند كه از يك ســـو دانشجويان و از سوي ديگر 
اســـتادان بلندپايه دانشگاه را كه همواره بمقدسات 
ملـــي و ميهني اهانـــت مي كردند و هنگامي نيز كه 
در دانشـــگاه مصدر كار بودند طوري عمل كردند 
كه از يك ســـو دانشجويان و از سوي ديگر استادان 
بلندپايه دانشگاه را كه همواره بمقدسات ملي و ميهني 
 خود احترام گذاشته و مي گذارند ناراضي و ناراحت 

كردند.
نهاوندي: از بحثي كه برانگيخته ام خوشحالم

هوشـــنگ نهاوندي رئيس گروه بررسي مسائل 
ايران ديشـــب در پاسخ به سخنان محمد يگانه وزير 
امور اقتصادي و دارائي گفت:  «هدف ايجاد گفت و 
شنود و برخورد سالم عقايد و آراء است». وي افزود 

«از بحثي كه برانگيخته ام خوشحالم»
كاهش نرخ ارزهاي اروپائي

بهبود وضع دالر در بازارهاي پولي دنيا موجب 
كاهش قيمـــت ارزهاي معتبر جهان و افزايش نرخ 

طالي شمش شد.
امروز براي سومين بار در يك هفته اخير نرخ 
ارزهاي خارجي در بانك ها، بازار و صرافي ها بشرح 

زير كاهش يافت:
ليره انگليس 50 دينارـ  فرانك سويس و مارك 

آلمان فدرال
هر كدام 15 دينار.

گاراژهاي وسايل نقليه سنگين به خارج از تهران منتقل ميشود
كليه گاراژها و توقفگاه هاي اتوبوس هاـ  كاميون ها 
و وسايل نقليه سنگين ديگر به خارج از تهران منتقل 
مي شود.يك مقام مطلع در شهرداري پايتخت امروز در 
اين زمينه به اطالعات گفت: شهرداري تهران براساس 
طرحي كه از مدتها قبل در دست مطالعه داشته است، 
زمينهايي را در چهار نقطه شهر براي توقف و رفت 
و آمد وسايل نقليه  سنگين درنظر گرفته است. اين 
عمل به خاطر آن انجام ميشود تا حتي االمكان از ورود 
كاميون هاـ  تريلرها و باركش هاي ســـنگين به داخل 
محـــدوده تهران و تراكم ترافيك بويژه در خيابانهاي 

جنوبي مدخل شهر جلوگيري شود.
حقوق كارمندان دولت افزايش مي يابد

حقوق كارمندان دولت با هزينه زندگي متناسب 
مي شود و براي افزايش قدرت خريدشان دريافتي آنان 

افزايش خواهد يافت.
از سوئي نحوه دادن ترفيع به كارمندان تغيير كرد 
و از امسال براي هميشه بطور خودكار اول هر سال 
به كارمندان ترفيع اســـتحقاقي داده مي شود و ديگر 

احتياجي به گنجانيدن تبصره وجود ندارد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشنبه 22 تيرماه 1357
(برابر با 7 شعبان 1398، 13 ژوئيه 1978) نقل شده است

  

شنبه 23 تير1397ـ   سال نود وسومـ   شماره 27048
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
تظاهرات صد هزار نفري در تهران 

بعد از ظهر 23 تير 1330 شهر تهران شاهد يك 
تظاهرات وســـيع با شركت بيش از يكصدهزار تن 
و در اعتـــراض به ورود" آورل هريمن" ـ ديپلمات 
 آمريكاييـ  به ايران بود كه روزنامه ها قبال نوشته بودند
 مي خواهد از سوي "هري ترومن" رئيس جمهوري 
وقت امريكا، بين ايران و انگلستان ميانجيگري كند.

«كنت دو گوبينو» در تهران 
14 جوالي زادروز فيلسوف، نويسنده و ديپلمات 
فرانســـوي «ژوزف آرتور كنت دو گوبينو» است كه 
فرضيه «رابطه فرهنگ و پيشرفت با نژاد» را به دست 

داده است. 
وي بسال 1816 به دنيا آمد، 66 سال عمر كرد 
و فرضيه ها، كتب و داســـتان هاي متعدد از خود 
برجاي گذارد. گوبينو مدتي به عنوان ديپلمات ارشد 
(سفير) فرانسه در تهران اقامت داشت و در اينجا اين 
فرصت را به دســـت آورده بود كه به پژوهش هاي 
خود در زمينه «نقش نژاد در پيشرفت هاي فرهنگي 

ملل» ادامه دهد. 
وي گفته بود ايران را از اين جهت براى ادامه 
پژوهـــش هاى خـــود و تجربه عملي و از نزديك 
انتخاب كرده بود كه از نيمه قرن هفتم ميالدى معرض 
تهاجم و مهاجرت اقوام متعدد از نژادهاى مختلفـ  
عرب باديه نشين، تُرك و مغول قرارگرفته و اختالط 

نژاد يافته است.
تصرف زندان باستيل، روز ملي فرانسويان

14 جوالي 1789، آزادي طلبان فرانسوي زندان 
باســـتيل را كه محل نگهداري زندانيان سياســـي و 
مخالفان نظام سلطنتي فرانسه بود و به مظهر استبداد 
شـــهرت داشـــت تصرف و زندانيان را آزاد و در 

ساختمان آتش افكندند.
با فتح باستيل، انقالبيون جرات بيشتري به دست 
آوردند، در كار خود راسخ شدند و انقالب فرانسه 
ادامه يافت كه نظام سياسيـ  اجتماعي نه تنها فرانسه 
بلكه سراسر جهان را دستخوش دگرگوني ساخت 
و از آن زمان 14 جوالي «روز ملي» فرانسويان و به 

روز آزادي معروف شده است.

قاب امروز
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-بهتر اســـت براي چيزي كه هستي، مورد نفرت 
باشـــي تا اينكه براي چيزي كه نيستي محبوب 

 آندره ژيدباشي.
-خردمند آنچه را كه مى داند نمى گويد و آنچه را 

 ارسطوكه بگويد مى داند.

گر درخور مهرم احترامى بودى
نزديك توأم قدر تمامى بودى

من مى گفتم كه عشق من تا به كجاست
گر ز آنطرف از عشق مقامى بودى
وحشى بافقى

 سرايه
زنان وآداب و رسوم كشور تركمنستان/ عكس: ايرنا

جدول سودوکو

قائم مقام حزب رستاخيز استعفا كرد
بعدازظهر ديروز اطالع يافتيم كه دكتر محمدرضا 
عاملي تهراني قائم مقام دبيركل حزب رستاخيز ملت 
ايران از سمت خود در حزب استعفا داده است. اين 
خبر وقتي قوت يافت كه قائم مقام دبيركل اتومبيل 
سواري خود را كه متعلق بحزب است طي يادداشتي 
به قسمت اداري حزب فرستاد و آنرا تحويل حزب 

داد. 
ضمنا دكتر عاملـــي تهراني از صبح ديروز به 
تمـــام پرونده ها و نامه هاي مربوط به حزب كه براي 
رسيدگي بدفتر وي در حزب كه براي رسيدگي بدفتر 
وي در حزب فرستاده شده بود رسيدگي كرد و كار 

ناتمامي باقي نگذاشت.
گفته ميشود كه وي استعفاي خود را به جمشيد 
آموزگار نخســـت وزير و دبيركل حزب تسليم داشته 
اســـت. عاملي در آخر وقت امروز در يك گفتگوي 

تلفني مطالب فوق را تاييد كرد.
اصناف انديشمندان را خدمتگزاران كمونيزم خواندند

ديشـــب جوابيه ديگري از سوي اعضاي اتاق 
اصناف بعنوان نهاوندي و گروه بررسي مسائل ايران 
منتشر شد. در اين جوابيه آمده است گروه اصناف را 
به ناراضي تراشي متهم كرده و تلويحا گفته اند كه اتاق 

اصناف پايتخت به كمونيزم خدمت كرده  اند.
در اينجا بايد گفته شود كه آقاي دكتر نهاوندي 
و اعضاي گروه بررسي مسايل ايران اين اتاق اصناف 
پايتخت و 140 اتحاديه صنفي نيستند كه به كمونيزم 
خدمت كرده  اند كه در زمان ادامه تحصيل در پاريس 
به مقدسات علمي و ميهني اهانت مي كردند و هنگامي 
نيز كه در دانشـــگاه مصدر كار بودند طوري عمل 
كردند كه از يك ســـو دانشجويان و از سوي ديگر 
اســـتادان بلندپايه دانشگاه را كه همواره بمقدسات 
ملـــي و ميهني اهانـــت مي كردند و هنگامي نيز كه 
در دانشـــگاه مصدر كار بودند طوري عمل كردند 
كه از يك ســـو دانشجويان و از سوي ديگر استادان 
بلندپايه دانشگاه را كه همواره بمقدسات ملي و ميهني 
 خود احترام گذاشته و مي گذارند ناراضي و ناراحت 

كردند.
نهاوندي: از بحثي كه برانگيخته ام خوشحالم

هوشـــنگ نهاوندي رئيس گروه بررسي مسائل 
ايران ديشـــب در پاسخ به سخنان محمد يگانه وزير 
امور اقتصادي و دارائي گفت:  «هدف ايجاد گفت و 
شنود و برخورد سالم عقايد و آراء است». وي افزود 

«از بحثي كه برانگيخته ام خوشحالم»
كاهش نرخ ارزهاي اروپائي

بهبود وضع دالر در بازارهاي پولي دنيا موجب 
كاهش قيمـــت ارزهاي معتبر جهان و افزايش نرخ 

طالي شمش شد.
امروز براي سومين بار در يك هفته اخير نرخ 
ارزهاي خارجي در بانك ها، بازار و صرافي ها بشرح 

زير كاهش يافت:
ليره انگليس 50 دينارـ  فرانك سويس و مارك 

آلمان فدرال
هر كدام 15 دينار.

گاراژهاي وسايل نقليه سنگين به خارج از تهران منتقل ميشود
كليه گاراژها و توقفگاه هاي اتوبوس هاـ  كاميون ها 
و وسايل نقليه سنگين ديگر به خارج از تهران منتقل 
مي شود.يك مقام مطلع در شهرداري پايتخت امروز در 
اين زمينه به اطالعات گفت: شهرداري تهران براساس 
طرحي كه از مدتها قبل در دست مطالعه داشته است، 
زمينهايي را در چهار نقطه شهر براي توقف و رفت 
و آمد وسايل نقليه  سنگين درنظر گرفته است. اين 
عمل به خاطر آن انجام ميشود تا حتي االمكان از ورود 
كاميون هاـ  تريلرها و باركش هاي ســـنگين به داخل 
محـــدوده تهران و تراكم ترافيك بويژه در خيابانهاي 

جنوبي مدخل شهر جلوگيري شود.
حقوق كارمندان دولت افزايش مي يابد

حقوق كارمندان دولت با هزينه زندگي متناسب 
مي شود و براي افزايش قدرت خريدشان دريافتي آنان 

افزايش خواهد يافت.
از سوئي نحوه دادن ترفيع به كارمندان تغيير كرد 
و از امسال براي هميشه بطور خودكار اول هر سال 
به كارمندان ترفيع اســـتحقاقي داده مي شود و ديگر 

احتياجي به گنجانيدن تبصره وجود ندارد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشنبه 22 تيرماه 1357
(برابر با 7 شعبان 1398، 13 ژوئيه 1978) نقل شده است
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
تظاهرات صد هزار نفري در تهران 

بعد از ظهر 23 تير 1330 شهر تهران شاهد يك 
تظاهرات وســـيع با شركت بيش از يكصدهزار تن 
و در اعتـــراض به ورود" آورل هريمن" ـ ديپلمات 
 آمريكاييـ  به ايران بود كه روزنامه ها قبال نوشته بودند

 مي خواهد از سوي "هري ترومن" رئيس جمهوري 
وقت امريكا، بين ايران و انگلستان ميانجيگري كند.

«كنت دو گوبينو» در تهران 
14 جوالي زادروز فيلسوف، نويسنده و ديپلمات 
فرانســـوي «ژوزف آرتور كنت دو گوبينو» است كه 
فرضيه «رابطه فرهنگ و پيشرفت با نژاد» را به دست 

داده است. 
وي بسال 1816 به دنيا آمد، 66 سال عمر كرد 
و فرضيه ها، كتب و داســـتان هاي متعدد از خود 
برجاي گذارد. گوبينو مدتي به عنوان ديپلمات ارشد 
(سفير) فرانسه در تهران اقامت داشت و در اينجا اين 
فرصت را به دســـت آورده بود كه به پژوهش هاي 
خود در زمينه «نقش نژاد در پيشرفت هاي فرهنگي 

ملل» ادامه دهد. 
وي گفته بود ايران را از اين جهت براى ادامه 
پژوهـــش هاى خـــود و تجربه عملي و از نزديك 
انتخاب كرده بود كه از نيمه قرن هفتم ميالدى معرض 
تهاجم و مهاجرت اقوام متعدد از نژادهاى مختلفـ  
عرب باديه نشين، تُرك و مغول قرارگرفته و اختالط 

نژاد يافته است.
تصرف زندان باستيل، روز ملي فرانسويان

14 جوالي 1789، آزادي طلبان فرانسوي زندان 
باســـتيل را كه محل نگهداري زندانيان سياســـي و 
مخالفان نظام سلطنتي فرانسه بود و به مظهر استبداد 
شـــهرت داشـــت تصرف و زندانيان را آزاد و در 

ساختمان آتش افكندند.
با فتح باستيل، انقالبيون جرات بيشتري به دست 
آوردند، در كار خود راسخ شدند و انقالب فرانسه 
ادامه يافت كه نظام سياسيـ  اجتماعي نه تنها فرانسه 
بلكه سراسر جهان را دستخوش دگرگوني ساخت 
و از آن زمان 14 جوالي «روز ملي» فرانسويان و به 

روز آزادي معروف شده است.

قاب امروز
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 پند بزرگان 

-بهتر اســـت براي چيزي كه هستي، مورد نفرت 
باشـــي تا اينكه براي چيزي كه نيستي محبوب 

 آندره ژيدباشي.
-خردمند آنچه را كه مى داند نمى گويد و آنچه را 

 ارسطوكه بگويد مى داند.

گر درخور مهرم احترامى بودى
نزديك توأم قدر تمامى بودى

من مى گفتم كه عشق من تا به كجاست
گر ز آنطرف از عشق مقامى بودى
وحشى بافقى

 سرايه
زنان وآداب و رسوم كشور تركمنستان/ عكس: ايرنا

فروردین:درحالیکه شما سعی می کنید توجهتان را روی چیزهایی که برایتان از 
همه چیز مهم ترند متمرکز کنید، با ضد و نقیض هایی روبرو می شوید. اتفاقات 
زیادی رخ می دهند که شــما را از مســیر اصلی تان دور می کنند. قسمتی از 
مشکل شما مربوط به این می شود که شما نسبت به زمانی که در اختیار دارید 

می خواهید کارهای بیشتری انجام بدهید. 

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

قابل تغییر نیستند را تغییر بدهند، آن ها را اصالح کنید.

خرداد : ممکن اســت این روزها  نسبت به دیگران اوقات دشوارتری را تجربه 
کنید چرا که شما افکار و احساســات تان را فقط برای خودتان نگه می دارید 
وآنها را با کسی تقسیم نمی کنید. به جای اینکه در تجزیه و تحلیل رفتار خود و 
دیگران غرق شوید و مدام به دنبال این باشید که اعمال خود را نزد دیگران موجه 

جلوه دهید،حقیقت را افشا کنید. 

تیر:ممکن است این روزها  کمی وقت داشته باشید، که به شما اجازه می دهد 
که به خاطراتی که در ذهن دارید برگردید و به آنها فکرکنید. شما فرصت دارید 
که تمام تجربه های گذشــته خود را  مرور کنید. در یک موقعیت مشکل ، یک 
دید و ذهنیت مثبت داشــتن می تواند اولین قدم مهم در جهت فراموش کردن 

تجربه های ناخوشایند گذشته باشد.

مرداد : شما االن در قسمت آفتابی خیابان قدم می زنید! و اگر احیانا به مشکلی 
هم بربخورید آن مشــکل رفع می شود. . به جای اینکه هر تصمیمی را سبک و 
ســنگین کنید، به اولین فکری که به ذهنتان می رسد عمل کنید. اولین ایده 
بهترین ایده است. شما  وارد مرحله جدیدی از زندگی شده اید و عجیب اینکه با 

این شرایط احساس آشنایی می کنید. 

شهریور : شما ممکن است در تفکر و تامل عمیقی غرق شوید، که به آسانی از 
چشم دیگران پوشیده می ماند. اما توجه کنید که االن زمانی برای خیال پردازی 
نیست. شمابر طبق سناریوهایی که در ذهن دارید بازی می کنید پس می توانید 
در مقابل مبارزه ها و رقابت هایی که در ســر راه تان پدیدار می شــوند به خوبی 

واکنش نشان داده و تصمیم بگیرید.

مهر :  شما در حال پیشروی به بهترین حالت ممکن هستید و با وجود اینکه 
می دانید کجا دارید می روید ممکن است دیگران از تصمیم شما گیج و پریشان 
شــوند. اگر نتوانید زمانی را به توجیه رفتارهایتان اختصاص دهید ممکن است 
اوضاع پیچیده تر شــود. مراقب باشید؛ شــما می توانید چشمان تان را به روی 

اهداف تان باز نگاه دارید.

آبان :فعالیت هایی که در این روزهای اخیر انجام داده اید باعث شده است که تا 
حدودی گیج و گمراه شوید، بهتر است قبل از ادامه ی مسیر در ابتدا به آینده 
فعالیت هایتان نظری داشته باشید، یا یک برنامه ریزی کوتاه مدت داشته باشید و 
بعد به پیش بروید تا بیش از این گمراه نشوید. از افرادی که در این زمینه دارای 

تجربه هستند کمک بگیرید. 

آذر : شور و شوق رام نشدنی شما قدرت بیان خالقانه شما را برانگیخته است، 
اما شما هنوز هم وسوسه می شوید که انرژی های خود را به مسیر مثبتی هدایت 
کنید. شــدت آرزوهای شما بیشتر شده اند و شــما می ترسید دیگران این را 
بفهمند. رفتار شما می تواند باعث ترساندن و رنجیده خاطر کردن دیگران بشود. 

لزومی ندارد که شما احساسات خود را تغییر دهید.

دی : باوجود اینکه شــما االن که روزهای سخت تان را پشت سر گذاشته اید و 
دیگر احساس آسیب پذیری نمی کنید، اما هنوز برای تان سخت است که کارتان 
را شروع کرده و به مرحله بعد بروید. شما قبال اولین قدمتان را برداشته اید، حاال 

فقط باید مسیر بعدی خود را پیدا کنید. به حرف های دیگران اهمیتی ندهید.

بهمن :شما این روزها  نمی توانید هرکاری که دلتان می خواهد انجام دهید به 
جای اینکه به هر پیشنهادی جواب مثبت داده و بعد فکر کنید که چگونه می 
توانید از پس این مسئولیتهای بزرگ برآیید، قبل از اینکه دست به اقدامی بزنید 
از حجم برنامه هایتان کم کنید. اهل عمل بودن بهتر از این اســت که در طول 

مسیر تغییر جهت بدهید.

اسفند : شما حاال می توانید هر چیزی را با استدالل های عقلی توجیه کنید و 
این موضوع شما را تبدیل به مذاکره کننده ای موثر می کند. اما متاسفانه دیدن 
جنبه منفی یک موضوع برای شما خیلی سخت است و شاید خیلی دیر شود. 
اگر در وهله اول دیدید که یک فکر و ایده زیاد خوب نیست پس بر خوب بودن 

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

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

اسامی برندگان جدول شماره 3700
  1ـ مهدی بوربورـ  ورامین

2ـ عباس شعاع شرقـ  رشت
3ـ سیدمحمد صفویـ  گلپایگان

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــيله پريدنـ   ــرزـ  وس 1ـ  رودي در م
ــكوپ  در لوله تفنگ بجوييدشـ  تلس
ــت لم يزرعـ   ــهور فضايي2ـ  دش مش
ــطح  ــد و بار3ـ   واحد س ــدـ  بي بن عقاي
ــيله تيراندازي در قديمـ  يكي از  ـ وس
ــور تانزانياـ  عالمت  ــر مهم كش جزاي
ــودهـ  از توابع  ــطه4ـ  آل مفعول با واس
ــخت به انگليسيـ   ــتان قزوينـ  س اس
ــك هم  ــه به آن خرس ــي ك ــي قال نوع
ــد5ـ   مقوله اي ادبي هنري داراي  گوين
ــا محتواـ   ــكل ي ــبك، ش ويژگي در س
خودبينيـ  شماره6ـ   منسوب به اهرـ  
از احشامـ  نوعي طالقـ  نظير، مانند7 
ـ  ورمـ  سرشوي گياهيـ  هديه كردن8 
ـ  اختالف پتانسيل الكتريكيـ  اجدادـ  
منسوب به آدمـ  واحد تنيس9ـ  فرزند 
فرزندـ  جهان ديگرـ  رنگي تركيبي10 
ــاهـ  از  ــيـ  مانند م ــق انگليس ـ تصدي
مصالح ساختمانيـ  رايزن11ـ   اكنون 
ــترـ  عددي يك رقمي12ـ   سبزي  ـ ش
ساالدـ  مانند مرواريدـ  نقشه فرنگيـ  با 
تدبير13ـ    از وحوشـ  فرمانده قشونـ  
خشمگين، درنده14ـ  بسياريـ  دعاي 
خيرـ  مادر اسحاقـ  پايه15ـ    نت آخر 
ــب دارـ  تصديق  ــور ت ــانـ  كش ـ ناگه
ــخه دوم، رونوشتـ   ــي16ـ   نس روس
ــبوـ  رئيس بلديه17ـ   ميوه  گلي خوش
ــيله اي براي خاك  درخت سدرـ  وس
برداريـ  گندم سودهـ  استاد دانشگاه

عمودي:
ــتمـ  گازي بيرنگ با بوي تندـ  پرچم گل2ـ   1ـ  ماه هش
ــان مفعول  رنگين كمانـ  ننرـ  حرف پنجم يوناني3ـ   نش
ــما4ـ  پرنده  ــي رزميـ  رامـ  من و ش ــطهـ  ورزش بيواس
ــتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگـ  نوشته  خوش گوش
غيرمنظوم5ـ   احصاييهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن6ـ   
شهري در آذربايجان شرقيـ  كافيـ  لوله هايي كه شيره 
خام را از ريشه به برگ ها مي رساندـ  پسنديده، مطلوب7 
ــطوره ايـ  بي آبرو8ـ   نفي عربـ   ـ حاجتـ  كمانگير اس
ــهر بلقيسـ  فرشته صور9ـ  گلي زيبا  حاصل صابونـ  ش
ــالودهـ   ــهـ  نت منفي10ـ  كدبانوـ  جليل ترـ  ش ـ هميش
ــينـ  مسلك12  ــوند مانند11ـ  هنگاميـ  پايان، پس پس
ــهور تاريخـ  ضد  ــاي مش ــيدهـ   جهانگش ـ   ميوه تازه رس
راستـ  راه راست يافته13ـ  گلي زيباـ  صداهاي درهم 

حرف )ا( چه تعداد است؟

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

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

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

حل جدولهای شماره3700  

و برهم جماعتـ  شبنم14ـ  كار برجستهـ  هدايت شده 
ــي دانشگاه15ـ  تخم  ــتيـ  واحد درس ـ از غذاهاي گوش
ــرماـ  جانشين سفيرـ  حيوان  ــيـ  متضاد س مرغ انگليس
ــت آزادـ  عمده  ــكوه، با جاللـ  درخ ــي16ـ   باش وحش

فروش17ـ  رعشهـ  پيوستگي، اتصالـ  كال
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  1ـ مهدی بوربورـ  ورامین

2ـ عباس شعاع شرقـ  رشت
3ـ سیدمحمد صفویـ  گلپایگان

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــيله پريدنـ   ــرزـ  وس 1ـ  رودي در م
ــكوپ  در لوله تفنگ بجوييدشـ  تلس
ــت لم يزرعـ   ــهور فضايي2ـ  دش مش
ــطح  ــد و بار3ـ   واحد س ــدـ  بي بن عقاي
ــيله تيراندازي در قديمـ  يكي از  ـ وس
ــور تانزانياـ  عالمت  ــر مهم كش جزاي
ــودهـ  از توابع  ــطه4ـ  آل مفعول با واس
ــخت به انگليسيـ   ــتان قزوينـ  س اس
ــك هم  ــه به آن خرس ــي ك ــي قال نوع
ــد5ـ   مقوله اي ادبي هنري داراي  گوين
ــا محتواـ   ــكل ي ــبك، ش ويژگي در س
خودبينيـ  شماره6ـ   منسوب به اهرـ  
از احشامـ  نوعي طالقـ  نظير، مانند7 
ـ  ورمـ  سرشوي گياهيـ  هديه كردن8 
ـ  اختالف پتانسيل الكتريكيـ  اجدادـ  
منسوب به آدمـ  واحد تنيس9ـ  فرزند 
فرزندـ  جهان ديگرـ  رنگي تركيبي10 
ــاهـ  از  ــيـ  مانند م ــق انگليس ـ تصدي
مصالح ساختمانيـ  رايزن11ـ   اكنون 
ــترـ  عددي يك رقمي12ـ   سبزي  ـ ش
ساالدـ  مانند مرواريدـ  نقشه فرنگيـ  با 
تدبير13ـ    از وحوشـ  فرمانده قشونـ  
خشمگين، درنده14ـ  بسياريـ  دعاي 
خيرـ  مادر اسحاقـ  پايه15ـ    نت آخر 
ــب دارـ  تصديق  ــور ت ــانـ  كش ـ ناگه
ــخه دوم، رونوشتـ   ــي16ـ   نس روس
ــبوـ  رئيس بلديه17ـ   ميوه  گلي خوش
ــيله اي براي خاك  درخت سدرـ  وس
برداريـ  گندم سودهـ  استاد دانشگاه

عمودي:
ــتمـ  گازي بيرنگ با بوي تندـ  پرچم گل2ـ   1ـ  ماه هش
ــان مفعول  رنگين كمانـ  ننرـ  حرف پنجم يوناني3ـ   نش
ــما4ـ  پرنده  ــي رزميـ  رامـ  من و ش ــطهـ  ورزش بيواس
ــتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگـ  نوشته  خوش گوش
غيرمنظوم5ـ   احصاييهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن6ـ   
شهري در آذربايجان شرقيـ  كافيـ  لوله هايي كه شيره 
خام را از ريشه به برگ ها مي رساندـ  پسنديده، مطلوب7 
ــطوره ايـ  بي آبرو8ـ   نفي عربـ   ـ حاجتـ  كمانگير اس
ــهر بلقيسـ  فرشته صور9ـ  گلي زيبا  حاصل صابونـ  ش
ــالودهـ   ــهـ  نت منفي10ـ  كدبانوـ  جليل ترـ  ش ـ هميش
ــينـ  مسلك12  ــوند مانند11ـ  هنگاميـ  پايان، پس پس
ــهور تاريخـ  ضد  ــاي مش ــيدهـ   جهانگش ـ   ميوه تازه رس
راستـ  راه راست يافته13ـ  گلي زيباـ  صداهاي درهم 

حرف )ا( چه تعداد است؟

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

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

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

حل جدولهای شماره3700  

و برهم جماعتـ  شبنم14ـ  كار برجستهـ  هدايت شده 
ــي دانشگاه15ـ  تخم  ــتيـ  واحد درس ـ از غذاهاي گوش
ــرماـ  جانشين سفيرـ  حيوان  ــيـ  متضاد س مرغ انگليس
ــت آزادـ  عمده  ــكوه، با جاللـ  درخ ــي16ـ   باش وحش

فروش17ـ  رعشهـ  پيوستگي، اتصالـ  كال

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

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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جد ول سود وکو 3708
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

اسامی برندگان جدول شماره 3700
  1ـ مهدی بوربورـ  ورامین

2ـ عباس شعاع شرقـ  رشت
3ـ سیدمحمد صفویـ  گلپایگان

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــيله پريدنـ   ــرزـ  وس 1ـ  رودي در م
ــكوپ  در لوله تفنگ بجوييدشـ  تلس
ــت لم يزرعـ   ــهور فضايي2ـ  دش مش
ــطح  ــد و بار3ـ   واحد س ــدـ  بي بن عقاي
ــيله تيراندازي در قديمـ  يكي از  ـ وس
ــور تانزانياـ  عالمت  ــر مهم كش جزاي
ــودهـ  از توابع  ــطه4ـ  آل مفعول با واس
ــخت به انگليسيـ   ــتان قزوينـ  س اس
ــك هم  ــه به آن خرس ــي ك ــي قال نوع
ــد5ـ   مقوله اي ادبي هنري داراي  گوين
ــا محتواـ   ــكل ي ــبك، ش ويژگي در س
خودبينيـ  شماره6ـ   منسوب به اهرـ  
از احشامـ  نوعي طالقـ  نظير، مانند7 
ـ  ورمـ  سرشوي گياهيـ  هديه كردن8 
ـ  اختالف پتانسيل الكتريكيـ  اجدادـ  
منسوب به آدمـ  واحد تنيس9ـ  فرزند 
فرزندـ  جهان ديگرـ  رنگي تركيبي10 
ــاهـ  از  ــيـ  مانند م ــق انگليس ـ تصدي
مصالح ساختمانيـ  رايزن11ـ   اكنون 
ــترـ  عددي يك رقمي12ـ   سبزي  ـ ش
ساالدـ  مانند مرواريدـ  نقشه فرنگيـ  با 
تدبير13ـ    از وحوشـ  فرمانده قشونـ  
خشمگين، درنده14ـ  بسياريـ  دعاي 
خيرـ  مادر اسحاقـ  پايه15ـ    نت آخر 
ــب دارـ  تصديق  ــور ت ــانـ  كش ـ ناگه
ــخه دوم، رونوشتـ   ــي16ـ   نس روس
ــبوـ  رئيس بلديه17ـ   ميوه  گلي خوش
ــيله اي براي خاك  درخت سدرـ  وس
برداريـ  گندم سودهـ  استاد دانشگاه

عمودي:
ــتمـ  گازي بيرنگ با بوي تندـ  پرچم گل2ـ   1ـ  ماه هش
ــان مفعول  رنگين كمانـ  ننرـ  حرف پنجم يوناني3ـ   نش
ــما4ـ  پرنده  ــي رزميـ  رامـ  من و ش ــطهـ  ورزش بيواس
ــتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگـ  نوشته  خوش گوش
غيرمنظوم5ـ   احصاييهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن6ـ   
شهري در آذربايجان شرقيـ  كافيـ  لوله هايي كه شيره 
خام را از ريشه به برگ ها مي رساندـ  پسنديده، مطلوب7 
ــطوره ايـ  بي آبرو8ـ   نفي عربـ   ـ حاجتـ  كمانگير اس
ــهر بلقيسـ  فرشته صور9ـ  گلي زيبا  حاصل صابونـ  ش
ــالودهـ   ــهـ  نت منفي10ـ  كدبانوـ  جليل ترـ  ش ـ هميش
ــينـ  مسلك12  ــوند مانند11ـ  هنگاميـ  پايان، پس پس
ــهور تاريخـ  ضد  ــاي مش ــيدهـ   جهانگش ـ   ميوه تازه رس
راستـ  راه راست يافته13ـ  گلي زيباـ  صداهاي درهم 

حرف )ا( چه تعداد است؟

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

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

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

حل جدولهای شماره3700  

و برهم جماعتـ  شبنم14ـ  كار برجستهـ  هدايت شده 
ــي دانشگاه15ـ  تخم  ــتيـ  واحد درس ـ از غذاهاي گوش
ــرماـ  جانشين سفيرـ  حيوان  ــيـ  متضاد س مرغ انگليس
ــت آزادـ  عمده  ــكوه، با جاللـ  درخ ــي16ـ   باش وحش

فروش17ـ  رعشهـ  پيوستگي، اتصالـ  كال
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ساالدـ  مانند مرواريدـ  نقشه فرنگيـ  با 
تدبير13ـ    از وحوشـ  فرمانده قشونـ  
خشمگين، درنده14ـ  بسياريـ  دعاي 
خيرـ  مادر اسحاقـ  پايه15ـ    نت آخر 
ــب دارـ  تصديق  ــور ت ــانـ  كش ـ ناگه
ــخه دوم، رونوشتـ   ــي16ـ   نس روس
ــبوـ  رئيس بلديه17ـ   ميوه  گلي خوش
ــيله اي براي خاك  درخت سدرـ  وس
برداريـ  گندم سودهـ  استاد دانشگاه

عمودي:
ــتمـ  گازي بيرنگ با بوي تندـ  پرچم گل2ـ   1ـ  ماه هش
ــان مفعول  رنگين كمانـ  ننرـ  حرف پنجم يوناني3ـ   نش
ــما4ـ  پرنده  ــي رزميـ  رامـ  من و ش ــطهـ  ورزش بيواس
ــتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگـ  نوشته  خوش گوش
غيرمنظوم5ـ   احصاييهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن6ـ   
شهري در آذربايجان شرقيـ  كافيـ  لوله هايي كه شيره 
خام را از ريشه به برگ ها مي رساندـ  پسنديده، مطلوب7 
ــطوره ايـ  بي آبرو8ـ   نفي عربـ   ـ حاجتـ  كمانگير اس
ــهر بلقيسـ  فرشته صور9ـ  گلي زيبا  حاصل صابونـ  ش
ــالودهـ   ــهـ  نت منفي10ـ  كدبانوـ  جليل ترـ  ش ـ هميش
ــينـ  مسلك12  ــوند مانند11ـ  هنگاميـ  پايان، پس پس
ــهور تاريخـ  ضد  ــاي مش ــيدهـ   جهانگش ـ   ميوه تازه رس
راستـ  راه راست يافته13ـ  گلي زيباـ  صداهاي درهم 

حرف )ا( چه تعداد است؟

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

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

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

حل جدولهای شماره3700  

و برهم جماعتـ  شبنم14ـ  كار برجستهـ  هدايت شده 
ــي دانشگاه15ـ  تخم  ــتيـ  واحد درس ـ از غذاهاي گوش
ــرماـ  جانشين سفيرـ  حيوان  ــيـ  متضاد س مرغ انگليس
ــت آزادـ  عمده  ــكوه، با جاللـ  درخ ــي16ـ   باش وحش

فروش17ـ  رعشهـ  پيوستگي، اتصالـ  كال

ان
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اسامی برندگان جدول شماره 3700
  1ـ مهدی بوربورـ  ورامین

2ـ عباس شعاع شرقـ  رشت
3ـ سیدمحمد صفویـ  گلپایگان

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــيله پريدنـ   ــرزـ  وس 1ـ  رودي در م
ــكوپ  در لوله تفنگ بجوييدشـ  تلس
ــت لم يزرعـ   ــهور فضايي2ـ  دش مش
ــطح  ــد و بار3ـ   واحد س ــدـ  بي بن عقاي
ــيله تيراندازي در قديمـ  يكي از  ـ وس
ــور تانزانياـ  عالمت  ــر مهم كش جزاي
ــودهـ  از توابع  ــطه4ـ  آل مفعول با واس
ــخت به انگليسيـ   ــتان قزوينـ  س اس
ــك هم  ــه به آن خرس ــي ك ــي قال نوع
ــد5ـ   مقوله اي ادبي هنري داراي  گوين
ــا محتواـ   ــكل ي ــبك، ش ويژگي در س
خودبينيـ  شماره6ـ   منسوب به اهرـ  
از احشامـ  نوعي طالقـ  نظير، مانند7 
ـ  ورمـ  سرشوي گياهيـ  هديه كردن8 
ـ  اختالف پتانسيل الكتريكيـ  اجدادـ  
منسوب به آدمـ  واحد تنيس9ـ  فرزند 
فرزندـ  جهان ديگرـ  رنگي تركيبي10 
ــاهـ  از  ــيـ  مانند م ــق انگليس ـ تصدي
مصالح ساختمانيـ  رايزن11ـ   اكنون 
ــترـ  عددي يك رقمي12ـ   سبزي  ـ ش
ساالدـ  مانند مرواريدـ  نقشه فرنگيـ  با 
تدبير13ـ    از وحوشـ  فرمانده قشونـ  
خشمگين، درنده14ـ  بسياريـ  دعاي 
خيرـ  مادر اسحاقـ  پايه15ـ    نت آخر 
ــب دارـ  تصديق  ــور ت ــانـ  كش ـ ناگه
ــخه دوم، رونوشتـ   ــي16ـ   نس روس
ــبوـ  رئيس بلديه17ـ   ميوه  گلي خوش
ــيله اي براي خاك  درخت سدرـ  وس
برداريـ  گندم سودهـ  استاد دانشگاه

عمودي:
ــتمـ  گازي بيرنگ با بوي تندـ  پرچم گل2ـ   1ـ  ماه هش
ــان مفعول  رنگين كمانـ  ننرـ  حرف پنجم يوناني3ـ   نش
ــما4ـ  پرنده  ــي رزميـ  رامـ  من و ش ــطهـ  ورزش بيواس
ــتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگـ  نوشته  خوش گوش
غيرمنظوم5ـ   احصاييهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن6ـ   
شهري در آذربايجان شرقيـ  كافيـ  لوله هايي كه شيره 
خام را از ريشه به برگ ها مي رساندـ  پسنديده، مطلوب7 
ــطوره ايـ  بي آبرو8ـ   نفي عربـ   ـ حاجتـ  كمانگير اس
ــهر بلقيسـ  فرشته صور9ـ  گلي زيبا  حاصل صابونـ  ش
ــالودهـ   ــهـ  نت منفي10ـ  كدبانوـ  جليل ترـ  ش ـ هميش
ــينـ  مسلك12  ــوند مانند11ـ  هنگاميـ  پايان، پس پس
ــهور تاريخـ  ضد  ــاي مش ــيدهـ   جهانگش ـ   ميوه تازه رس
راستـ  راه راست يافته13ـ  گلي زيباـ  صداهاي درهم 

حرف )ا( چه تعداد است؟

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

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

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

حل جدولهای شماره3700  

و برهم جماعتـ  شبنم14ـ  كار برجستهـ  هدايت شده 
ــي دانشگاه15ـ  تخم  ــتيـ  واحد درس ـ از غذاهاي گوش
ــرماـ  جانشين سفيرـ  حيوان  ــيـ  متضاد س مرغ انگليس
ــت آزادـ  عمده  ــكوه، با جاللـ  درخ ــي16ـ   باش وحش

فروش17ـ  رعشهـ  پيوستگي، اتصالـ  كال
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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جدول شرح در متن
طراح جدولها: د اود  بازخو
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اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول شماره 3700
  1ـ مهدی بوربورـ  ورامین

2ـ عباس شعاع شرقـ  رشت
3ـ سیدمحمد صفویـ  گلپایگان

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــيله پريدنـ   ــرزـ  وس 1ـ  رودي در م
ــكوپ  در لوله تفنگ بجوييدشـ  تلس
ــت لم يزرعـ   ــهور فضايي2ـ  دش مش
ــطح  ــد و بار3ـ   واحد س ــدـ  بي بن عقاي
ــيله تيراندازي در قديمـ  يكي از  ـ وس
ــور تانزانياـ  عالمت  ــر مهم كش جزاي
ــودهـ  از توابع  ــطه4ـ  آل مفعول با واس
ــخت به انگليسيـ   ــتان قزوينـ  س اس
ــك هم  ــه به آن خرس ــي ك ــي قال نوع
ــد5ـ   مقوله اي ادبي هنري داراي  گوين
ــا محتواـ   ــكل ي ــبك، ش ويژگي در س
خودبينيـ  شماره6ـ   منسوب به اهرـ  
از احشامـ  نوعي طالقـ  نظير، مانند7 
ـ  ورمـ  سرشوي گياهيـ  هديه كردن8 
ـ  اختالف پتانسيل الكتريكيـ  اجدادـ  
منسوب به آدمـ  واحد تنيس9ـ  فرزند 
فرزندـ  جهان ديگرـ  رنگي تركيبي10 
ــاهـ  از  ــيـ  مانند م ــق انگليس ـ تصدي
مصالح ساختمانيـ  رايزن11ـ   اكنون 
ــترـ  عددي يك رقمي12ـ   سبزي  ـ ش
ساالدـ  مانند مرواريدـ  نقشه فرنگيـ  با 
تدبير13ـ    از وحوشـ  فرمانده قشونـ  
خشمگين، درنده14ـ  بسياريـ  دعاي 
خيرـ  مادر اسحاقـ  پايه15ـ    نت آخر 
ــب دارـ  تصديق  ــور ت ــانـ  كش ـ ناگه
ــخه دوم، رونوشتـ   ــي16ـ   نس روس
ــبوـ  رئيس بلديه17ـ   ميوه  گلي خوش
ــيله اي براي خاك  درخت سدرـ  وس
برداريـ  گندم سودهـ  استاد دانشگاه

عمودي:
ــتمـ  گازي بيرنگ با بوي تندـ  پرچم گل2ـ   1ـ  ماه هش
ــان مفعول  رنگين كمانـ  ننرـ  حرف پنجم يوناني3ـ   نش
ــما4ـ  پرنده  ــي رزميـ  رامـ  من و ش ــطهـ  ورزش بيواس
ــتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگـ  نوشته  خوش گوش
غيرمنظوم5ـ   احصاييهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن6ـ   
شهري در آذربايجان شرقيـ  كافيـ  لوله هايي كه شيره 
خام را از ريشه به برگ ها مي رساندـ  پسنديده، مطلوب7 
ــطوره ايـ  بي آبرو8ـ   نفي عربـ   ـ حاجتـ  كمانگير اس
ــهر بلقيسـ  فرشته صور9ـ  گلي زيبا  حاصل صابونـ  ش
ــالودهـ   ــهـ  نت منفي10ـ  كدبانوـ  جليل ترـ  ش ـ هميش
ــينـ  مسلك12  ــوند مانند11ـ  هنگاميـ  پايان، پس پس
ــهور تاريخـ  ضد  ــاي مش ــيدهـ   جهانگش ـ   ميوه تازه رس
راستـ  راه راست يافته13ـ  گلي زيباـ  صداهاي درهم 

حرف )ا( چه تعداد است؟

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

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

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

حل جدولهای شماره3700  

و برهم جماعتـ  شبنم14ـ  كار برجستهـ  هدايت شده 
ــي دانشگاه15ـ  تخم  ــتيـ  واحد درس ـ از غذاهاي گوش
ــرماـ  جانشين سفيرـ  حيوان  ــيـ  متضاد س مرغ انگليس
ــت آزادـ  عمده  ــكوه، با جاللـ  درخ ــي16ـ   باش وحش

فروش17ـ  رعشهـ  پيوستگي، اتصالـ  كال
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اسامی برندگان جدول شماره 3700
  1ـ مهدی بوربورـ  ورامین

2ـ عباس شعاع شرقـ  رشت
3ـ سیدمحمد صفویـ  گلپایگان

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــيله پريدنـ   ــرزـ  وس 1ـ  رودي در م
ــكوپ  در لوله تفنگ بجوييدشـ  تلس
ــت لم يزرعـ   ــهور فضايي2ـ  دش مش
ــطح  ــد و بار3ـ   واحد س ــدـ  بي بن عقاي
ــيله تيراندازي در قديمـ  يكي از  ـ وس
ــور تانزانياـ  عالمت  ــر مهم كش جزاي
ــودهـ  از توابع  ــطه4ـ  آل مفعول با واس
ــخت به انگليسيـ   ــتان قزوينـ  س اس
ــك هم  ــه به آن خرس ــي ك ــي قال نوع
ــد5ـ   مقوله اي ادبي هنري داراي  گوين
ــا محتواـ   ــكل ي ــبك، ش ويژگي در س
خودبينيـ  شماره6ـ   منسوب به اهرـ  
از احشامـ  نوعي طالقـ  نظير، مانند7 
ـ  ورمـ  سرشوي گياهيـ  هديه كردن8 
ـ  اختالف پتانسيل الكتريكيـ  اجدادـ  
منسوب به آدمـ  واحد تنيس9ـ  فرزند 
فرزندـ  جهان ديگرـ  رنگي تركيبي10 
ــاهـ  از  ــيـ  مانند م ــق انگليس ـ تصدي
مصالح ساختمانيـ  رايزن11ـ   اكنون 
ــترـ  عددي يك رقمي12ـ   سبزي  ـ ش
ساالدـ  مانند مرواريدـ  نقشه فرنگيـ  با 
تدبير13ـ    از وحوشـ  فرمانده قشونـ  
خشمگين، درنده14ـ  بسياريـ  دعاي 
خيرـ  مادر اسحاقـ  پايه15ـ    نت آخر 
ــب دارـ  تصديق  ــور ت ــانـ  كش ـ ناگه
ــخه دوم، رونوشتـ   ــي16ـ   نس روس
ــبوـ  رئيس بلديه17ـ   ميوه  گلي خوش
ــيله اي براي خاك  درخت سدرـ  وس
برداريـ  گندم سودهـ  استاد دانشگاه

عمودي:
ــتمـ  گازي بيرنگ با بوي تندـ  پرچم گل2ـ   1ـ  ماه هش
ــان مفعول  رنگين كمانـ  ننرـ  حرف پنجم يوناني3ـ   نش
ــما4ـ  پرنده  ــي رزميـ  رامـ  من و ش ــطهـ  ورزش بيواس
ــتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگـ  نوشته  خوش گوش
غيرمنظوم5ـ   احصاييهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن6ـ   
شهري در آذربايجان شرقيـ  كافيـ  لوله هايي كه شيره 
خام را از ريشه به برگ ها مي رساندـ  پسنديده، مطلوب7 
ــطوره ايـ  بي آبرو8ـ   نفي عربـ   ـ حاجتـ  كمانگير اس
ــهر بلقيسـ  فرشته صور9ـ  گلي زيبا  حاصل صابونـ  ش
ــالودهـ   ــهـ  نت منفي10ـ  كدبانوـ  جليل ترـ  ش ـ هميش
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ــينـ  مسلك12  ــوند مانند11ـ  هنگاميـ  پايان، پس پس
ــهور تاريخـ  ضد  ــاي مش ــيدهـ   جهانگش ـ   ميوه تازه رس
راستـ  راه راست يافته13ـ  گلي زيباـ  صداهاي درهم 

حرف )ا( چه تعداد است؟

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

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

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

حل جدولهای شماره3700  

و برهم جماعتـ  شبنم14ـ  كار برجستهـ  هدايت شده 
ــي دانشگاه15ـ  تخم  ــتيـ  واحد درس ـ از غذاهاي گوش
ــرماـ  جانشين سفيرـ  حيوان  ــيـ  متضاد س مرغ انگليس
ــت آزادـ  عمده  ــكوه، با جاللـ  درخ ــي16ـ   باش وحش

فروش17ـ  رعشهـ  پيوستگي، اتصالـ  كال

ان
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نقاشی و تعمیرات ساختمان
»با قیمت نازل«

1762-771-604  »هدایت« 

نــیازمــندیهـا
License, Warranty, 

Insurance and WCB

604.781.7778
(امین)

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش
 (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

اجارهاجاره
کوکیتالم، وست وود پالتو

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

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

۱482 ۶۰4-۷2۷-۷8۷4
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 ۷۷8-۹۱۹-۶۳۷2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

BC 44357 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

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.
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1481

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

اینمکانبرایآگهیشمارزروشدهاست

ARE YOU READING THIS?

برایکسباطالعاتبیشترباماتماسبگیرید.

6۰۴-۹۲۱-۴7۲6

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


