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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. «

پیش بینی تازه صندوق بین المللی پولپیش بینی تازه صندوق بین المللی پول
 از سقوط بی سابقه اقتصاد جهان از سقوط بی سابقه اقتصاد جهان

بنا بر پیش بینی سازمان جهانی بهداشت هفته آینده شمار مبتالیان به کرونا در جهان به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید

چهارشــنبه 24 جــوالی، »صندوق 
بین المللــی پــول« گزارش تــازه ای 
منتشــر کرد تا با توجه به تحوالت دو 
ماه اخیر، چشــم انداز تازه ای از اقتصاد 
جهان ترسیم کند؛ تصویری تیره  و تار 
از چشــم انداز مبهمی که دو ماه پیش 

منتشر شده بود.
در گزارش جدیــد، حجم ضرر و زیان 
ناشــی از شیوع ویروس کرونا امسال و 
ســال آینده بیش از ۱2 تریلیون دالر 
برآورد شــده است. این رقم معادل ۹۰ 
درصد کل اقتصــاد چین یا ۷۰ درصد 
کل اقتصاد اتحادیه اروپا و یا  ۶۰ درصد 
کل اقتصاد ایاالت متحده است؛ حدود 
پنج برابر کل اقتصاد قاره آفریقا، بیش 

از هفت برابر اقتصاد روسیه و 2۷ برابر 
بزرگ تر از کل اقتصاد ایران.

چنین حجمی از بحران در اقتصاد دنیا 
در تاریخ معاصر بی ســابقه است. البته 
هنــوز کارشناســان امیدوارند اقتصاد 
جهان به زودی از تعطیلی سراســری 
خارج شود و ضرر و زیان جاری با رشد 

چشم گیر سال 2۰2۱ جبران شود.
 بعضی کارشناسان خوش بینانه تصور 
می کنند بحران اقتصادی فعلی به این 
دلیل که منشا اقتصادی ندارد، با برطرف 
شدن عامل اصلی، با رونق بی سابقه ای 
روبه رو خواهد شد که ضرر و زیان فعلی 
را در طول چند ســال جبران می کند. 
البتــه تضمینی وجود نــدارد که این 

خوش بینی درست از آب درآید. چرا که 
نه چشم اندازی از پایان همه گیری کرونا 
دیده می شود و نه اطمینانی هست که 
در صورت کاهش تاثیــر این ویروس، 
جهان بتواند از زیر فشار اجتماعی برای 

بازگشایی بیرون بیاید.
تــا کنــون زیان بارتریــن و  کرونــا 
مرگ بارترین فاجعه قرن بیست و یکم 
بوده اســت.  صورت ساده این فاجعه، 
همه گیری بیماری خطرناکی است که 
تا االن در کمتر از هفت ماه، جان نیم 
میلیون نفر را در سراسر جهان گرفته 
است. احتماال خســارت مالی و جانی 
بحران اقتصادی ناشی از آن به مراتب 
بیشتر از خسارت خود بیماری خواهد 

بــود. در صورت تداوم یا تشــدید این 
بحران، بی شک میلیون ها نفر در سراسر 
دنیا در اثر فقر، گرســنگی، سوءتغذیه 
و شــکل گیری بحران های اجتماعی، 
شورش ها و جنگ های داخلی جان شان 

را از دست خواهند.
ســازمان جهانی بهداشت پیش بینی 
کرده اســت  که هفته آینده شــمار 
مبتالیان به ویروس جدید کرونا به ۱۰ 

میلیون نفر برسد. 
رئیس  گبریســوس،  ادهانوم  تدروس 
سازمان جهانی بهداشت در ژنو گفت: 
»همه تالش ها برای جلوگیری از شیوع 
ویروس کووید ۱۹ و مرگ ومیر بیشتر 

است.« 
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وب سایت: امیررضا تمدن دوست
پیوند مونتریال: محمد رحیمیان ۵۱۴-۹۹۶-۹۶۹۲

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

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

مجید محمدی

اگر ســخنان و تصمیمات و رفتارهای مقامات جمهوری 
اســالمی در یک سال گذشــته را یکبار دیگر مرور کنیم 
می توان سه بحران را از منظر آنها و سه پروژه برای مقابله با 
آن بحران ها را استخراج کرد. از این پروژه های در حال اجرا 
یا در دســت مطالعه سه نتیجه ی مشخص حاصل خواهد 

شد. در این نوشته به این زنجیره نگاهی می اندازم.

دو بحران واقعی و یک بحران تخیلی

مقامات جمهوری اسالمی از ســه بحران در کشور یا سه 
معضل درون ساختارهای نظام در مواجهه با این بحران ها 
سخن می گویند. آنها در بیان این بحران ها برای نظام هم نظر 

هستند:
۱. بحران معیشــت: با حداقل دستمزد حدود دو میلیون 
تومــان برای یک کارگر و خط فقــر 5 تا ۹ میلیونی برای 
زندگی در نقاط مختلف کشور دیگر دیپلم ردی های حاکم 
نیز متوجه شــده اند که معیشت حدود دو سوم شهروندان 
ایرانی با مشــکل روبروست؛ خانواده ها در دو سال گذشته 
شــاهد تورم های 4۰ تا 5۰ درصدی و بیکاری های تا ۶۰ 
درصدی بوده اند. میزان مصرف گوشت و شیر خانوارها مدام 
در حال کاهش بوده اســت. جمعیت بیغوله و زاغه نشین 
شهرها از ۱8 میلیون در سال ۱۳۹5 به حدود ۳8 میلیون 
رســیده است؛ حلبی نشینی به سقف خانه ها نیز گسترش 

یافته است.
2. بحران فساد: کســی دیگر در میان مقامات نیست که 
فساد همه جانبه، ساختاری و نهادینه در میان قشر حاکم 
را انکار کند. علی خامنه ای در پاسخ به درخواستی از سوی 
مقامات برای دادن پیام به یک ســمینار مربوط به فساد با 
طعنه مقابله با این امر را غیرواقعی دانسته بود: »چند سال 
قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه ای به رؤسای قوا 
نوشتم. مکرر می گویند فساد اقتصادی اما این کار به زبان 
گفتن تمام نمی شــود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در 
عمل چه کار شــد؟ در عمل چه کار کردید؟« )2۹ بهمن 
۱۳۹۱( مقامات می دانند که فساد دارد مثل خوره همه ی 
شــریان های حکومــت را می خورد؛ اما بجای شــفافیت، 
رسانه های آزاد و مســتقل و کوچک کردن و غیرمتمرکز 
کردن حکومت و دولت، به بگیر و ببند و محاکمه ی چند 

دزد سوخته روی آورده اند.
۳. بحران پیری و فرسودگی قشر حاکم: آنچه خامنه ای و 
مقامات از پیر شدن جمعیت مراد می کنند و از آن نگرانند 
درواقع واهمه از پیر شدن قشر حاکم و فقدان نیروی جوان 
کافی برای جایگزین شدن در بسیج و سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و حوزه های علمیه و حدود دویست هزار پست 

مدیریتی در حکومت فربه  جمهوری اسالمی است.
آنها برای سپاه قدس، بازی خارجی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، در نهایت نتوانستند بر جوانان ایرانی اتکا کنند 
و به استخدام نیروهای افغانســتانی و پاکستانی و عراقی 
و لبنانی روی آوردند. با رشــد زیر یک درصدی جمعیت 
و کاهش بیشــتر آن، میزان افزایش ساالنه ی جمعیت به 
زودی از حدود یک میلیون در ســال به حدود 5۰۰ هزار 
کاهش خواهد یافت. با توجه به آنکه ظرفیت حکومت برای 
خاصه خرجی و امتیاز دهی کمتر از پنج درصد جمعیت را 
در بر می گیرد و مساجد و مراکز بسیج در حال خالی شدن 
هستند، در چند ســال آینده جمعیت قابل جذب توسط 

نظام همچنان کاهش خواهد یافــت و این برای گرداندن 
دو ماشین عظیم سرکوب و تبلیغات، بسیج و سپاه، کافی 
نخواهد بود. هر حکومت توده وار که بر لشکر بیکاران جوان 
متکی است از این روند نگران می شود. بر خالف دو بحران 
قبلی )معیشت و فساد(، پیری جمعیت اصوال نه بحران است 
و نه مسئله ی مردم عادی. بحران پیری و فرسودگی و زوال 
مدیران کنونی هم با لغو نظارت استصوابی و گزینش های 
ایدئولوژیک و امتیازات ویژه )پایان جمهوری اسالمی( تبخیر 

می شود.

سه پروژه

حاکمان جمهوری اسالمی برای مقابله با سه بحرانی که در 
برابر خود می بینند سه پروژه در نظر گرفته اند:

۱. محمدباقر قالیباف و سپاه پاســداران و راه اندازی چرخ 
اقتصاد: پروژه  معیشــت در یک ســال گذشته به مجلس 
شــورای اسالمی یازدهم واگذار شد. به همین علت صافی 
شــورای نگهبان کاری کرد که اکثرا ســپاهیان وارد این 
مجلس شــوند و در رأس آنها تکنوکرات فاسد، محمدباقر 
قالیبــاف، قرار گیرد. مجلس کنونی در پی مکیدن آخرین 
نفس هــای اقصاد ملی از مجرای مالیــات و اوراق قرضه و 
خرج کردن منابع صندوق ارزی برای ســر و سامان دادن 
به اقتصاد در حال فروپاشی و ورشکستگی است. البته برای 
بهبود معیشت مردم قرار نیست چینی نازک امپراتوری های 
»بیت« و سپاه پاسدارانش ترک بر دارد. آنها ذخیره ی نظام 
هستند و باید دست نخورده باقی بمانند تا نظام بتواند به 
برنامه های فربه شدن وفادارانش و گسترش طلبی خود ادامه 

دهد.
2. ســیدابراهیم رئیسی و پرونده های فســاد: از عملکرد 
یک سال و چند ماهه ی ســیدابراهیم رئیسی در دستگاه 
قضا چنین بر می آید کــه حکومت برای نمایش مبارزه با 
فســاد همه ی چهره های رده چندم را که قبال لو رفته اند 
یا پرونده هایشــان مفتوح بوده حاضر است محاکمه کند. 
اســتدالل نظام در برابر این وفاداران آن است که »آنها اگر 
عرضه داشتند می توانســتند در خفا بمانند و محاکمه ی 
آنهــا دیگر مقامات را نگران نمی کنــد«؛ وفاداران به نظام 
باید تالش کنند احتیاط بیشــتری در فسادهایشــان به 
خرج دهنــد. محاکمه ی اکبر طبری معاون اجرایی صادق 
الریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه و سلف ابراهیم رئیسی، 
درواقع نمایش پاکســازی این قوه اســت که از سر تا ذیل 
به رشــوه و کارچاق کنی و سندسازی آلوده بوده است. در 
مجموعه  ی مجتمع های لوکس ویالیی کشور )لواسانات تا 
کالردشــت و از گردنه ی حیران تا فومن و ماسوله( جایی 
وجود ندارد که قضات و دادستان ها ویالهای چندهزار متری 

نداشته باشند.
محاکمه ی دو تن از اعضای مجلس شورای اسالمی به خاطر 
داللی در فروش اتومبیل نیز قرار است به اصطالح برخورد 

با فساد در مجلس را پوشش دهد.
در حوزه ی قوه ی مجریه نیز حسین فریدون )برادر حسن 
روحانی(، مهدی جهانگیری )برادر اسحاق جهانگیری معاون 
اول روحانی(، عبداهلل پوری حسینی رئیس سابق سازمان 
خصوصی سازی،  هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، 
و شــبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق صنعت نشانه گرفته 
شدند. چند مدیر اتومبیل سازی، جهاد کشاورزی، و »هالل 

احمر« نیز محاکمه شدند. ابراهیم رئیسی از سوی خامنه ای 
منصوب شده تا اعتبار از دست رفته ی نظام به خاطر فساد 
همه جانبه را با همین چنــد پرونده جبران کند تا به این 
ترتیب مردم احساس کنند که فساد در سه قوه ریشه کن 

شده است.
۳. پروژه ی یتیِم افزایش جمعیت: این پروژه چند سال پیش 
بر گردن دولت روحانی نهاده شــد اما دیوانساالری دولتی 
هیچ ظرفیتی برای انجام این پروژه ندارد چرا که نه با این 
پروژه می توان رقبای سیاســی را حذف کرد و نه نان و آب 
زیادی در این پروژه وجود دارد تا ســپاه یا نهادهای تحت 
کنترل »بیت« کفیل آن شــوند. فعال قرار اســت مجلس 
سپاهیان در این زمینه کارهایی انجام دهد تا پس از دولت 
روحانی این پروژه به دولتی که بعد از وی بر سر کار می آید 
)سعید جلیلی یا یک سپاهی دست بوس دیگر( واگذار شود. 
این پروژه اولویت دو پروژه ی دیگر را ندارد و با موانع جدی 
روبروست. به همین دلیل است که دستگاه تبلیغاتی نظام 

شمشیر جوانگرایی را فعال غالف کرده است.

سه نتیجه

۱. در حوزه ی معیشت: وقتی سپاهیان و قالیباف سکاندار 
برنامه ای شوند، انتهای آن کامال روشن است: فساد بیشتر 
برای سپاهیان و مدیران )به اضافه ی همسران و فرزندان( 
و باال آوردن قرض بیشــتر برای بخش عمومی. محمدباقر 
قالیباف شهرداری تهران را با 52 هزار میلیارد تومان بدهی 
ترک کرد. این بدهی ها همه ناشــی از واگذاری پروژه ها به 
نهادهای اقتصادی سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایجاد 
شده بودند. مشخص است که قالیباف و دوستان سپاهی در 
مجلس به حراج بیشتر اموال عمومی  و خالی کردن جیب 
مــردم برای پر کردن جیب ســپاهیان تحت عنوان رونق 
اقتصادی روی خواهند آورد. در پایان چهار ســال مجلس 
شورای اســالمی یازدهم نیز اعضای ســپاهی این نهاد و 

شرکای آنها فربه تر خواهند شد.
2. در حوزه ی فساد: وظیفه سیدابراهیم رئیسی در مبارزه با 
فساد تقریبا تمام شده است. پای مقامات نظامی و انتظامی 
 و منصوبان رهبر فعال به دادگاه ها باز نخواهد شد مگر اینکه 
اعتراضات عمومی  باال بگیرد. مقامات این حد از نمایش را 

فعال کافی می دانند.
مجلــس یازدهم نیز با یکی از فاســدان نظام در رأس آن، 
رویین تن شــده و مدیران قوه  قضاییه ی تحت مسئولیت 
رئیسی نیز قرار نیست محاکمه شوند. آنها بر خالف برادران 
الریجانی و همراهانشان که عمر سیاسی شان پایان یافته با 

تیم رئیسی هماهنگ هستند.
دولت حســن روحانی نیز همراه بــا اصالح طلبان و میانه 
روهایش دیگر موی دماغ کســی نیست. نمایش مبارزه با 
فســاد با همین پرونده های موجود همچنان تا سال ها به 
شکل الک پشــتی قابل ادامه است. هروقت هم که نیاز به 
اپیزودهای دیگری باشد یکی از پرونده های دوستان احمدی 
نژاد یا الریجانی ها یا نزدیــکان محمد خاتمی  )مهره های 
سوخته ( بیرون آورده خواهد شد؛ وگرنه بدون فساد، مدیران 
مستقر نظام انگیزه ی الزم برای کار تحت نظام والیی پیدا 

نخواهند کرد.
۳. در حوزه ی جمعیت: سیاســت خامنه ای برای افزایش 
جمعیت یک دهه در جریان بوده و کامال شکست خورده 
است. اما جمهوری اسالمی شکســت نمی شناسد. تصور 
مقامات در این نظام آن اســت که با زور و قدرت می توان 
همه کار کــرد. منابع چندانی نیز بــرای بریز و بپاش در 
پروژه های بی حاصل افزایش جمعیت باقی نمانده اســت. 
بجایش شیعیان افغانستانی و پاکستانی و عراقی و بحرینی 
برای اجرای برنامه های گسترش طلبانه با ماهی چند صد 
دالر قابل استخدام هستند. به ویژه آنکه با بیکاری گسترده 
و تورم موجود و نسل جوانی که زندگی در حد کشورهای 
ثروتمند را می خواهد، جمعیت کشــور به ســطحی که 
خامنه ای می خواهد نخواهد رسید. به علت »بحران« نبودن 
این موضوع )افزایش جمعیــت( اصوال هم پروژه ی مقابله 
با آن لغو اســت و هم کســی آن را جدی نخواهد گرفت. 
حکومت حتی به نیمی  از جمعیت موجود نمی تواند خدمات 

الزم را برساند چه برسد به دو برابر آن!
بدین ترتیب با ادامه ی جمهوری اسالمی، در پنج سال آینده 
نرخ رشــد جمعیت به روال سابق همچنان کاهش خواهد 
یافت، مقامات به فســاد همیشــگی خود همچنان ادامه 
خواهند داد و مردم همچنان فقیرتر و فقیرتر خواهند شد. 
از سال ۹۱ تا ۹۷ درآمد ســرانه ی کشور حدود یک سوم 
کاهش یافته است. این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

دو بحران،
 سه پروژه، سه نتیجه

افزایش نگرانی ها 
از استفاده ابزاری ایران
 از حادثه پرواز 752 

برای از سرگیری
 روابط دیپلماتیک با کانادا

ایران جوان- به گزارش سی بی سی نیوز، تالش های 
ایران برای از ســرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا-  
در حالی که از ســوی جامعه بین المللبرای انجام 
تحقیقات شــفاف و انتشــار اطالعــات مربوط به 
پرواز۷52 تحت فشــار قرار دارد- بسیاری را نگران 
کــرده که از این حادثه غم انگیز به عنوان ابزار چانه 
زنی استفاده کند. رضا اکبری، رئیس انجمن جامعه 
ایرانیان ادمونتــون گفت: ایران باید پیش از مذاکره 
درباره روابط دیپلماتیک، کمی همکاری نشان بدهد. 
صحبت از روابط بین دو کشــور در این زمان بسیار 

نامناسب است.
ایران در ماه ژانویه پرواز ۷52 اوکراین را ساقط کرد و 
موجب مرگ ۱۷۶ سرنشین آن از جمله 55 شهروند 
کانادا شد. ایران که در ابتدا  مسئولیت این حادثه را 

نمی پذیرفت، بعدا مقصر بودن خود را تائید کرد.
از آن زمان تا کنون ایران متهم به سنگ اندازی در 
جهت انجام تحقیقات شفاف و اجتناب  از قرار دادن 
جعبه سیاه هواپیما در اختیار جامعه بین الملل به 

رغم فشارهای مقامات کانادا است.
کانادا از سال 2۰۱2 به دلیل عدم رعایت حقوق بشر 
توسط رژیم ایران روابط دیپلماتیک خود با این کشور 
را قطع کرد و ضمن اخراج سفیر ایران، سفارت خود 
را در تهران بســت. در آن زمان جان برد، وزیر امور 
خارجه وقت کانادا، ایران را بزرگ ترین تهدید برای 
صلح و امنیت جهانی خواند. هفته گذشته، سخنگوی 
وزارتخارجه ایران گفت بــا همتایان کانادایی خود 
درباره ازســرگیریروابط دیپلماتیک بین دو کشور 
مذاکــره کرده اند. مقامات کانادایی نیز تایید کردند 
که موضوع روابط دیپلماتیک از ســوی ایران مطرح 
شده اما اولویت کانادا پیشبرد مسائل مربوط به پرواز 

۷52 است.
روز جمعه هفته گذشته خانواده امیرحسین سعیدی 
نیا دانشجوی دانشگاه آلبرتا و یکی از قربانیان پرواز، 
در ادمونتون جمع شــده و از دولت کانادا خواستند 
دولــت ایــران را مجبور به پاســخگویی کند. لیال 
لطیفی، مادر امیرحسین، گفت امیدوار است کانادا 
اجازه ندهد ایران ســفارت خود را در اتاوا بازگشایی 
کند، زیرا ظاهرا ایران قصــد دارد از این حادثه غم 
انگیز در جهت بهبود روابط بین المللیخود استفاده 
ابزاری کند. لطیفی گفت: ایران باید به خاطر جنایت 
هولناکی که مرتکب شده در یک دادگاه بین المللی 
محاکمه شده و پاســخگوی ده ها سوال بی جواب 

باشد.
توماس ژونو، اســتاد روابط بین الملل دانشگاه اتاوا، 
گفت: مذاکره درباره از سرگیری روابط دیپلماتیک 
موضوع جدیدی نیســت و هر دو کشور اعالم کرده 
بودند که در زمان مناسب درباره آن گفتگو خواهند 
کرد. بنابرایــن صحبت از آن چنــدان تعجب آور 
نیست. این استاد دانشگاه افزود: در هر حال پیشبرد 
مذاکرات درباره روابط دیپلماتیک، پیش از تحویل 
جعبه سیاه، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان، و 
انجام تحقیقات شــفاف درباره این حادثه از سوی 
ایران، حرکت اشتباهی است. زیرا این مسئله اکنون 
اهرم فشاری در دســت کانادا است که نباید آن را 
از دست بدهد. ژونو گفت با اینکه جزئیات گفتگوی 
ایران و کانادا مشــخص نیست اما بعید است به این 
زودی کار به بازگشــایی سفارتخانه ها برسد. گزینه 
های دیگری مانند تاسیس دفتر حافظ منافع در یک 
کشــور سوم محتمل تر به نظر می رسد. او گفت با 
توجه به فشــارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر روی 
ایران، عجیب نیســت که ایران به دنبال گسترش 
روابط با کانادا باشد اما کانادا باید در این زمینه بسیار 
محتاطانه عمل کند. زیرا بدون حل شدن موضوعات 
مربوط به پرواز ۷52، از سرگیری روابط با ایران برای 

خانواده های قربانیان بسیار سنگین خواهد بود.
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1.0

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

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

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

kia.ca/coveredbykia OFFICIAL VEHICLE  
OF THE CHL

2020

Sportage SX AWD shown‡

BEST LARGE UTILITY VEHICLE

LX FWD

2020

 IN CANADA FOR 2020 

EX Soul GT-Line Limited shown‡

Sorento SX V6 AWD shown‡LX+ AWD

2020

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

AVAILABLE 
FEATURES

“ BEST SMALL CAR  
IN CANADA  
FOR 2019”

ON SELECT 2020 SORENTO MODELS

ON SELECT FORTE MODELS

2020
EX Forte GT DCT shown‡

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

AVAILABLE 
FEATURES

• UVO INTELLIGENCETMΣ

•  8" MULTIMEDIA INTERFACE 
WITH INTEGRATED NAVIGATION

• SUNROOF

AVAILABLE 
FEATURES

• UVO INTELLIGENCETMΣ

•  SUNROOF
•  FORWARD COLLISION- 

AVOIDANCE ASSIST*

AVAILABLE 
FEATURES
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/ 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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Sportage SX AWD shown‡

BEST LARGE UTILITY VEHICLE

LX FWD

2020

 IN CANADA FOR 2020 

EX Soul GT-Line Limited shown‡

Sorento SX V6 AWD shown‡LX+ AWD

2020

• 18" DARK FINISHED ALLOY WHEELS
• DARK CHROME EXTERIOR ACCENTS
• WIRELESS CHARGING
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IN CANADA  
FOR 2019”
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ON SELECT FORTE MODELS
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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

نگرانی رئیس بانک کانادا: 
خسارت های اقتصادی کرونا درازمدت 

و آغاز رشد بسیار دشوار است
تیف مک کلــم رئیس بانــک کانادا 
اعــالم کرد  روز دوشــنبه 22ژوئن 
درازمدت  در  کوویــد۱۹  همه گیری 
خسارات و لطمات اقتصادی سنگینی 
به بار خواهد آورد و ازسرگیری رشد 
اقتصادی کشــور رونــدی طوالنی، 

سخت و پر فراز و نشیب خواهد بود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
تیف مک کلم در اولین سخنرانی خود 
از زمان تصدی ریاســت بانک کانادا 
تاکید کرد پیش بینی می شود در سه 
ماهه سوم امسال که با برداشته شدن 
به طور  محدودیت ها کســب وکارها 
کامل از سرگرفته می شود و خانواده ها 
نیز فعالیت های عادی خود را از ســر 
می گیرند، شــاهد ازســرگیری رشد 

اقتصادی کشور خواهیم بود.
اما مک کلم هشدار داد که شهروندان 
نباید انتظار داشــته باشــند بهبود 
نسبی که با گشایش مجدد اقتصادی 
کشور شــاهد آن هستیم خیلی دوام 
داشــته باشــد. به گفته وی با توجه 

به بازگشــایی نابرابر اقتصاد و صنایع 
استان ها، روند مبهم و نامشخصی که 
اعتماد مصرف کنندگان طی ماه های 
آینده طی خواهد کرد و همچنین نرخ 
باالی بیکاری، خسارات و آسیب های 
اقتصــادی بحران کرونــا تا مدت ها 

احساس خواهد شد.
رئیس بانک کانادا افزود ضرورت رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در محیط های 
کار به معنای آن اســت که بهره وری 
کسب وکارها مانند دوره پیش از کرونا 
نخواهد بود و ارائه بسیاری از خدمات 
همچنان بــا محدودیت هایی مواجه 

خواهد بود.
به گفته مک کلم از بررســی وضعیت 
موجود چنین بر می آید که ضربه ای 
که بحــران کرونا بــه ظرفیت تولید 
اقتصاد کشور وارد کرده است، حتی با 
تعدیل و رفع محدودیت های بهداشتی 
و اجتماعی به ایــن زودی ها برطرف 

نخواهد شد.

خودتان را برای افزایش بی رحمانه مالیات آماده کنید!
خودتان را آماده کنید! حمایت های 
مالی فــراوان و ولخرجی های دولت 
برای مقابله با افول اقتصادی در دوران 
پاندمی به افزایش بی رحمانه مالیات 
خواهد انجامید. از نظر سیاسی، مالیات 
بر دو قسم اســت: مالیاتی که مورد 
عالقه عموم است اما با ایجاد درآمدی 
اندک، کمــک زیادی به اقتصاد نمی 
کند؛ و مالیاتی که درآمد کالنی ایجاد 
می کند اما مردم را ناراضی و از دولت 

رویگردان می کند. 
بیایید فرض کنیم دولت بقای سیاسی 
خود را انتخاب کند چون هم خود را 
محق می دانــد و هم حزب محافظه 
کار رقیب را فاقد صالحیت برای اداره 
کشور.  و چون هدف وسیله را توجیه 
می کند، نخست وزیر احتماال هر دو 
نوع مالیات را پیاده خواهد کرد اما از 
توجه ویژه به تقدم و تاخر آنها غافل 

نمی ماند.  
پولستر نیک نانوز معتقد است لیبرال 
ها در موقعیت خوبی برای انتخابات 
پاییــز قرار دارند. آنهــا می توانند به 
واســطه کمک هایی که در شرایط 
سخت به بعضی افراد و مشاغل کرده 
اند، صدها میلیارد دالر مالیات از مردم 
جمع کنند. ماه ها اســت که نخست 
وزیر متکلم وحــده و مرکز توجهات 
است، سواالت را محدود کرده و فورا 
بحث را خاتمه می دهد. دلیلش هم 
این است که برای رویارویی با چالش 
های اقتصادی کشور به اختیار عمل 

نیاز دارد.
اگر دولت دیرتر از پاییز دست به کار 
شــود ترس پاندمی فروکش کرده و 
توجه مردم به بدهی سرسام آور یک 
تریلیون دالری و نیازی که به افزایش 

مالیات و کاهش مخــارج ایجاد می 
کند، جلب می شــود. به عالوه، نگاه 
های انتقاد آمیز بــه برنامه های بی 
حساب و کتاب و شــتاب زده دولت 
معطوف می شــود کــه بعضا بدون 
کوچکترین نظارتی اجرا شدند. تا آن 
زمان رهبر جدید محافظه کاران نیز 
فرصت کافی برای مانور و بیان دیدگاه 
هایش خواهد داشــت و برتری رهبر 
لیبرال ها در نظرسنجی ها به سرعت 
ناپدید خواهد شــد. ســپس احزاب 
مخالف خواهند توانست برخالف میل 
دولت مجددا انتخابات به راه بیاندازند. 
پس بهترین راهکار بــرای دولت در 
پاییز چیست؟ دولت باید ابتدا نوع اول 
مالیات- مورد قبول جامعه اما ناکافی- 
را پیاده کند، و همزمان مالیات بر ارث 
و افزایش مالیات بر ســرمایه کسب 

شــده و یا هر دو را در دســتور کار 
خود قرار دهد. هرچند شاید عده ای 
استدالل کنند که منصفانه ترین راه، 
گرفتن مالیــات از ثروتمندان جامعه 
است، اما باید گفت این کار به مذاق 
دوســتان اشرافی حزب حاکم خوش 
نخواهد آمد و به همین دلیل افزایش 
مالیات بر دارایی بعید به نظر می رسد.

مالیات بر ملک هم روی برنامه مردم 
برای آینده شان تاثیر می گذارد، پس 
انداز، سرمایه، اشتغال و رشد اقتصادی 
را کاهش می دهد، و کسب و کارهای 
خانوادگی و مزارع را دچار مشکل می 
کند، و تولید و رقابت را از بین می برد. 
همچنین به فرار سرمایه دامن می زند 
و بسیاری از کارآفرینان موفق را فراری 

می دهد.
کانادایی ها همیــن حاال هم مالیات 
زیــادی می پردازند: نــرخ باالی 5۳ 
درصد در انتاریو به عالوه مالیات های 
غیر مستقیم مانند مالیات بر فروش، 
سوخت و ملک. مصادره بخش دیگری 
از آنچه باقی می ماند کســانی را که 
به سختی از پس پرداخت هزینه های 
خانواده بــر می آیند عصبانی خواهد 
کــرد. با ایــن وجود، یک سیاســت 
سخاوتمندانه معافیت می تواند باز هم 
به سود لیبرال ها تمام شود و به تعداد 

کافی طرفدار برایشان جمع کند.
البته افزایش مالیات بر سرمایه کسب 
شــده نیز آثار منفی خــاص خود از 
جمله از بین بــردن ارزش پس انداز 
کردن و ایجاد ســرمایه، کاهش رشد 
اقتصــادی و افزایش مالیات همراه با 
تــورم را به دنبال دارد. به عالوه چون 
مالیات به دارایی هایی تعلق می گیرد 
که فروخته شــده باشد، مردم بیشتر 
ترجیح می دهند پول خود را در قالب 
دارایی های غیــر منقول قفل کنند 

که باعث ناکارآمدی اقتصاد کشــور 
می شود.

در مجمــوع باید پذیرفت که افزایش 
مالیات منجر به تغییر رفتار اقتصادی 
مردم می شود و به همین دلیل هیچ 
گاه درآمــدی را که طرفــداران این 
سیاست وعده می دهند، ایجاد نمی 
کند. برای مثال در سال 2۰۱4، اداره 
میراث آمریــکا تخمین زد مالیات بر 
ارث تنها ۰.5 درصد درآمد کل دولت 
فدرال آمریکا را بین سال های 2۰۱5 

تا 2۰24 تشکیل بدهد. 
با این اوصاف، اگر نخست وزیر فعلی 
برنده انتخابات بعدی هم باشــد در 
نهایت چاره ای جز رویارویی با واقعیت 
تلخ اقتصاد کشور ندارد. و از آنجا که 
هم افزایش مالیات بر درآمد شرکت 
ها مانع رونق اقتصادی می شــود و 
هم دولت فعلی اساسا ناتوان از صرفه 
جویی به نظر می رسد، به عنوان تنها 
راه باقیمانده، یا باید مالیات بر درآمد 
طبقه متوسط را باال ببرد یا مالیات بر 

کاال و خدمات را افزایش دهد.
یک درصــد افزایش مالیات بر کاال و 
خدمات ســاالنه 8 میلیارد دالر برای 
دولت درآمدزایی خواهد کرد، بنابراین 
با افزایش مالیات بر کاال و خدمات یا 
جی.اس.تــی از 5 درصد به 8 درصد، 
دولت ساالنه 24 میلیارد دالر درآمد 
کسب خواهد کرد. هرچند به خاطر 
وعده و وعیدهای حــزب لیبرال در 
زمــان انتخابات، ایــن افزایش مردم 
را عصبانی خواهد کرد، اما شــاید 4 
ســال بعد وقتی لیبرال هــای کانادا 
در ســازمان ملل پز  نجات کشور از 
ورشکســتگی اقتصادی را می دهند 

مردم آنها را ببخشند.
نشنال پست
منبع: رادیو جوان

هزینه ۱۸ میلیارد دالری
 تمدید کمک هزینه اضطراری کانادا

مداد- به گزارش سی تی وی، مسئول پارلمانی بودجه کانادا می گوید تمدید 
پرداخت کمک هزینه اضطراری کانادا )موسوم به CERB( هزینه ای ۱۷/۹ 

میلیارد دالری روی دست دولت فدرال می گذارد.
آقای ایو ژیــرو می گوید کل هزینه صورت گرفته برای کســانی که طی 
همه گیری بیکار شــدند به ۷۱/۳ میلیارد دالر می رســد. تاکنون 52/۱4 
میلیارد دالر در قالب کمک هزینه اضطراری کانادا به حدود 8 میلیون نفر 

پرداخت شده که البته فراتر از انتظار دولت بوده است.
بر اساس پیش بینی کارشناسان دولت، ارزش همه بسته های کمکی مربتط 
با همه گیری کووید-۱۹ به ۱5۳/۷ میلیارد دالر می رسد، در حالی که  آقای 
ژیرو رقم ۱۶۹/2 میلیارد دالری را ارزش واقعی این بسته ها می داند. در این 
میان، بیل مورنو )وزیر اقتصاد فدرال( اعالم کرده که وضعیت ماه آینده کانادا 
می تواند به درک بهتر بدهی دولت و نیز کسری بودجه سال جاری بیانجامد. 
آقای ژیرو می گوید که بدهی و نیز کســری بودجه دولت به ترتیب 25۶ و 

۹۶2 میلیارد دالر خواهد بود.

 کانادا در شمار یکی از امن ترین 
کشورهای جهان در دوره پاندمی 

ویروس کرونا قرار گرفت

ایرانیان کانادا- طــی یک رده بندی 
جدید مشخص شد که کانادا یکی از 
امن ترین کشــورهای جهان در دوره 

پاندمی کووید-۱۹ است. 
 Deep طــی ارزیابی کــه توســط
شــد،  انجام   Knowledge Group
میزان امنیت کشــورها طــی دوره 
پاندمی ویروس کووید-۱۹ بررســی 
شــد. در این ارزیابی ثبات اقتصادی، 
اجتماعی و بهداشــت 2۰۰ کشــور 
جهان، در کنار نقاط قدرت و ضعفشان 
در برابر بحران اقتصادی و بهداشتی 

بررسی شده است. 
در بین کشور های بررسی شده کانادا 
در رتبه ۱2م قرار گرفته، و در نتیجه 
یکی از امن ترین کشورهای جهان در 
دوره کرونا است. کانادا تنها کشور از 
آمریکای شمالی و جنوبی است که در 
بین 4۰ کشور باالی لیست قرار دارد. 
برای این رده بندی ۱۳۰ معیار کمی و 

کیفی در نظر گرفته شده است.
کشــورها بــر اســاس عواملی مثل 
بازدهی قرنطینه، مدیریت ریســک 
دولت، ارزیابی و شناسایی کووید-۱۹، 
آمادگی سیستم ســالمت و آمادگی 

برای شرایط اورژانسی داوری شدند.
کانادا امتیاز ۶۹۹ را به دست آورد. این 
امتیاز تنها 5۳ امتیاز کمتر از سوئیس، 

برترین کشور در این رده بندی است.
بــا این که کانــادا از نظــر امتیاز به 
ســوئیس نرســید، اما در »آمادگی 
برای شرایط اورژانسی« و »ارزیابی و 
شناسایی کووید-۱۹« امتیاز بیشتری 
گرفت. کمترین امتیــاز کانادا برای 
»آمادگی سیستم سالمت« و باالترین 
امتیاز نیز برای »مدیریت ریســک« 

دولت فدرال بود.
در این لیست کانادا قبل از کشورهایی 
مثل نروژ، دانمارک، هلند و مجارستان 
قرار گرفته اســت. آمریکا در رده 58 

این رده بندی قرار دارد.
تا تاریخ 2۳ ژوئــن ۱۰۱.۰۰۰ مورد 
ابتــال به کوویــد-۱۹ و 8.4۳۶ مورد 
مرگ ناشی از آن در کانادا تایید شده 

است. 
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ممکن است 
کسری بودجه کانادا به 256 میلیارد دالر افزایش یابد

ایرانیان کانادا- کسری بودجه دولت 
فدرال در ســال مالی جــاری بنا بر 
اپیدمی کووید-۱۹ ممکن اســت به 
25۶ میلیارد دالر برســد، که طبق 
ایــو ژیرو، رئیس ســازمان  گزارش 
بودجه، علــت این کســری بودجه 
ترکیبی است از مجموع ۱۶۹ میلیارد 
دالر یارانه و حمایت های مالی فدرال 

و افت تاریخی در بازده اقتصادی.
رقم کسري کل تنها ۳.8 میلیارد دالر 
باالتر از مبلغ پیش بینی پیشین ژیرو 
علیرغم هزینه های مهم جدید دولت 
بوده، که وی دلیل آن را چشــم انداز 
اقتصادي بهتر براي نیمه دوم ســال 
عنوان نموده و هشــدار داده اســت 
چنانچه دولت محرک های بیشتری 
را برای پیشرفت اقتصادی ارائه دهد، 
مجموع هزینه ها از ۱4 میلیارد دالری 
که دولت لیبرال به مقامات اســتانی 
جهت کمــک به کاهــش خطرات 
بازگشایی کســب و کارها وعده داده 

است، نیز فراتر خواهد رفت.
با این حال این ارقام شــامل هزینه 
مازاد افزایش موعود یارانه اضطراری 
کانــادا برای هشــت هفتــه دیگر و 
همچنین هزینه احتمالی برای انجام 
برخی اقدامــات دائمی نبوده، و ژیرو 
تاکید داشته بنا بر تغییرات احتمالی 
و عدم اطمینان پیرامون روند اپیدمی، 
ارقام گزارش شده نتیجه یکی از بسیار 
سناریوهای ممکن بوده و نه یک پیش 

بینی خاص.
الزم به ذکر است که این گزارش تنها 
یک روز پس از انتشــار وعده نخست 
وزیر جاستین ترودو در 8 ژوئیه مبنی 
بر ارائه یک تصویر لحظه ای از منابع 
مالی فدرال شامل تخمین هزینه های 

کوتاه مدت، منتشر گشته است.
ســازمان بودجه تخمین زده اســت 
اوضــاع اقتصــادی در ســال 2۰2۰ 
ممکن است ۶.8 درصد کاهش یابد، 
که ضعیف ترین رکورد از سال ۱۹8۱ 
تاکنون محسوب گشته و رکورد ۳.2 
درصدی در ســال ۱۹82 را دو برابر 

خواهد نمود.
پیــش از این، ژیرو  پیش بینی کرده 
بود که اوضــاع اقتصادی در ســال 
2۰2۰، ۱2 درصــد کاهــش خواهد 

یافت.
حزب مخالــف دولت لیبرال را تحت 
فشار قرار داده تا آپدیت مالی یا بودجه 
کامل سال 2۰2۰ را منتشر نماید. در 
ابتدا دولت تصمیم داشت بودجه خود 
را در اواخر ماه مارس منتشــر کند، 
اما با شــروع اپیدمی آن را به تاخیر 

انداخت.
از آن زمــان تــا کنــون، نمایندگان 

مجلس هزینه های اضطراری گسترده 
ای را برای کمــک به کانادایی هایی 
که شــغل خود را از دســت داده یا 
ساعت کاریشان کاهش یافته تصویب 
نموده، و بودجه مشاغلی که به دلیل 

عمومی  بهداشــت  های  محدودیت 
تعطیل گشته اند را تأمین کرده اند.

آخریــن آمــار وزارت دارایــی کل 
بسته های حمایتی مرتبط با اپیدمی 
را ۱5۳.۷ میلیارد دالر هزینه مستقیم 

اعالم داشــته، اما به گفته ژیرو  این 
مبلغ در حال حاضر نزدیک به ۱۶۹ 
میلیارد دالر بوده، که معادل نیمی از 
هزینه عادی دولت فدرال در یک سال 

است.
در حال حاضر سازمان بودجه تخمین 
زده است که CERB دو هزار دالری 
در ماه حدود ۶۱.۱ میلیارد دالر برای 
دولت هزینه داشــته، یعنی باالتر از 
۶۰ میلیارد دالر بودجه دولت در پی 
افزایش تقاضا، البته سال آینده حدود 
۷.۷ میلیــارد دالر آن را از مالیات بر 
درآمــد مالیات دهنــدگان باز پس 

خواهد گرفت.
وزارت دارایی همگام با افزایش هزینه 
برآورد شــده CERB، هزینه حقوق 
یارانه ای جهت کمک به کارفرمایان 
خصوصــی در پرداخــت حقــوق و 
دســتمزد کارمندان را از ۷۳ میلیارد 

دالر به 45 میلیارد دالر کاهش داد.
ژیــرو  هزینه حقوق یارانه ای را برای 
خزانه 55.۶ میلیارد دالر تخمین زده، 
که البته شدیدا به نحوه پاسخگویی 
مشــاغل به هنگام دریافــت مجوز 

بازگشایی، بستگی خواهد داشت.

هشدار چین به جاستین ترودو: 
اظهارات غیرمسووالنه درباره دو جاسوس کانادایی را متوقف کنید

ایران جــوان- به گزارش گلوبال نیوز 
پس از اینکه نخســت وزیر جاستین 
ترودو، وارد شدن اتهام جاسوسی به 
دو شهروند کانادایی از سوی چین را با 
 Huawei بازداشت منگ وانژو، مدیر
در کانادا مرتبط دانست، دولت چین 
به ترودو هشــدار داد کــه اظهارات 

غیرمسووالنه را متوقف کند. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین 
وارد شــدن اتهام جاسوسی را کامال 
متفاوت از مورد منگ وانژو دانســت. 
 Huawei همانطور که می دانید مدیر
به دلیل متهم شدن از سوی آمریکا به 
نقض تحریم های تجاری بر علیه ایران 

بازداشت شد. 
مایکل کووریگ و مایکل اســپاوور، 
در اقدامــی که به عنــوان مقابله به 
مثل بازداشت منگ وانژو در دسامبر 
2۰۱8 در فرودگاه ونکوور تلقی شد، 
در چین تحت بازداشت بسر می برند. 
اتهام جاسوســی بر علیه دو شهروند 
کانادایی جمعه گذشته و پس از اینکه 
قاضی دادگاهی در کانادا ورود پرونده 
استرداد منگ وانژو به آمریکا به مرحله 

بعد را جایز دانست، به ایشان وارد شد. 
با حکم قاضی کانادایی، استرداد منگ 
وانژو به مقامات آمریکایی امکانپذیر 

خواهد بود. 
جاستین ترودو در گفتگو با خبرنگاران 
گفت مقامات چینی مستقیما مورد 
کووریک و اسپاوور را با منگ مرتبط 
دانســته اند. وی از پکن خواست که 
به بازداشــت بی دلیل و خودســرانه 

شهروندان کانادایی خاتمه بدهد. 

اما ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور 
خارجــه در واکنش گفت که چیزی 
به نام بازداشــت خودسرانه      وجود 
نــدارد. چین رهبــران کانادایی را به 
احترام به قانون و اســتقالل قضایی 
چین و توقف اظهارات غیرمسووالنه 

دعوت کرده است. 
 Huawei منگ وانژو، از مدیران مالی
و دختــر بنیانگذار آن متهم به فریب 
دادن چند بانک در هنگ کنگ درباره 

معامالت با ایران و نقض تحریم های 
تجاری وضع شــده از سوی آمریکا، 
می باشــد.  ژائو اتهامات طرح شده بر 
علیه منگ وانژو را سیاسی و بخشی 
از تــالش های آمریکا برای اخالل در 
کار شــرکت های فن آوری چینی و 
Huawei دانست و افزود: ما قویعا از 
کانادا می خواهیم که اشتباهش را هر 
چه زودتر اصالح کرده و منگ وانژو را 

آزاد و به چین بازگرداند. 
در حالی که دو تاجر کانادایی در چین 
در شرایط نامناســب در زندان بسر 
می برند و به وکیل یا اعضای خانواده 
شان دسترسی ندارند، منگ وانژو در 
خانه قصــر مانندش در ونکوور تحت 

بازداشت خانگی بسر می برد. 
چیــن همچنین دو شــهروند دیگر 
کانادایی را بــه اعدام محکوم کرده و 
واردات کانوال از کانادا را متوقف نموده 

است. 
ژائو مدعی شد که دیدار دیپلمات های 
خارجی با شهروندان زندانی خود در 
پکن به دلیل پاندمی کووید-۱۹ لغو 

شده است.

 فرمانده پلیس به اعضای پارلمان کانادا 
تبعیض سیستماتیک در آر.سی.ام.پی 

وجود دارد

برنــدا الکــی، کمیســر ژاندارمری 
سلطنتی کانادا روز سه شنبه 2۳ژوئن 
با حضور در نشســت کمیته دائمی 
امنیت عمومی و ملی پارلمان کانادا 
به سواالت اعضای این کمیته درباره 
وجود نژادپرســتی سیستماتیک در 

پلیس کانادا پاسخ داد.
به گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
اینترنتی لــودووار، از زمانی که خانم 
برنــدا الکی از پاســخ به ســواالت 
روزنامه نــگاران در خصــوص وجود 
نژادپرســتی در پلیــس کانادا طفره 
رفت و تاکید کرد که تعریف دقیقی 
نژادپرستی سیســتماتیک وجود  از 
ندارد، با سیلی از انتقادات و اتهامات 
روبرو شد اما از آن پس دیدگاه خود را 
در این زمینه مورد بازبینی قرار داد و 
اذعان کرد که در ژاندارمری سلطنتی 
کانادا نیز نژادپرســتی سیستماتیک 

وجود دارد.
نیروهای پلیس کانادا نیز در ماه های 
اخیــر به علــت برخوردهــای بعضا 
خشــونت بار خود با اقوام اولیه کانادا 
مورد انتقاد قرار گرفته اند. شانتال مور 
و رودنی لوی در اســتان نیوبرانزویک 
بر اثر خشونت نیروهای پلیس کانادا 

کشته شدند. آالن آدام نیز که رئیس 
یک قبیله کانادایی است اخیرا توسط 
نیروهای پلیس مــورد ضرب و جرح 

قرار گرفت.
کمیسر ژاندارمری ســلطنتی کانادا 
روز سه شــنبه در کمیتــه دائمــی 
امنیت عمومی و ملی پارلمان کانادا 
اذعــان کرد: »ژاندارمری ســلطنتی 
یــک ســازمان کامل و بــی عیب و 
نقص نیســت؛ اما مهم این است که 
ما همــواره تالش می کنیم چیزهای 
جدید یادبگیریم، رشــد کنیم و در 

جهت درست متحول شویم.«
کمیسر الکی به اعضای این کمیسیون 
قول داد برای ریشه کن کردن اشکال 
مختلف نژادپرستی و تبعیض نژادی 
در ژاندارمری ســلطنتی کانادا همه 
تالش خود را به کار گیرد و در همین 
جهت تــالش کند مامــوران پلیس 
جوامع فرهنگــی و نژادی مختلف را 

استخدام کند.
طبق آمار و اطالعاتی که خانم برندا 
الکی ارائه کــرد در حال حاضر تنها 
یازده و نیم درصد از اعضای ژاندارمری 
سلطنتی کانادا به اقلیت های نژادی و 
فرهنگی تعلق دارند و تنها هفت و نیم 

درصد آنها از اقوام اولیه هستند.
بیل بلر، وزیر امنیت عمومی کانادا نیز 
که در کمیسیون دائمی امنیت عمومی 
و ملی پارلمان کانادا حضور داشت، از 
تغییر دیدگاه برندا الکی  و اذعان وی 
به وجود نژادپرستی سیستمیک در 
نیروهای پلیس کانادا ابراز خرسندی 
کرد. او در ســخنان کوتاه خود هیچ 
شــک و تردیدی در خصوص وجود 
نژادپرستی سیستماتیک در بسیاری 
از نهادها و سازمانهای کانادایی باقی 
نگذاشــت: »نژادپرستی یک واقعیت 
تلخ در کانادا است و من به هیچ وجه 
قصد ندارم و نمی توانم از آن چه قابل 
دفاع نیست، دفاع کنم. ما نمی توانیم 
چشم و گوش خود را به روی واقعیات 
مرارت باری که در جامعه وجود دارد، 
ببندیم بلکه بایــد برای مقابله با آنها 

بیشتر و بهتر تالش کنیم.«
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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

778-233-7۹3۹

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

طبق اطالعات جدیدی که اداره آمار 
کانادا منتشر کرده است از ابتدای سال 
تعداد مرگ ومیرها در کانادا نسبت به 
همیــن مدت در پنج ســال اخیر به 
طرز قابل توجهــی افزایش یافت. به 
گفته مسئوالن اداره آمار کانادا علت 
اصلی این پدیده شیوع کووید۱۹ در 
استان های آلبرتا، بریتیش کلمبیا و 

کبک بوده است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
اطالعات موقتی کــه اداره آمار کانادا 
منتشر کرده است نشان می دهد که 
از ابتدای ســال 2۰2۰ تــا دوم می، 
نرخ مرگ ومیر در سه استان یادشده 
نســبت به همین دوره در پنج سال 
اخیر افزایشــی ملموس داشته است. 
اما بر عکس این ســه اســتان، نرخ 
مرگ ومیرها در هشت استان و منطقه 
دیگر کانادا در این مدت نســبت به 
همین مدت در پنج سال اخیر افزایش 

چندانی نداشته است.
طبق اعــالم اداره آمار کانادا، با توجه 
به این که آمار مرگ ومیرها در انتاریو 
در سال 2۰۱۹ و 2۰2۰ در دسترس 
نیســت، نمی تــوان گفت کــه نرخ 
مرگ ومیرها در این استان چگونه بوده 

است.
اداره آمار کانــادا همچنین اطالعات 
مرگ ومیرها در یوکان و نیوبرانزویک 
را نیز منتشر نکرده است چرا که طبق 
اعالم این نهاد، اطالعات مربوط به این 
دو منطقه نامنظم تر از آن بوده است 
که بتوان آن ها را منتشر کرد. اداره آمار 
کانادا تصریــح کرد هر چند این آمار 
موقتی است اما در افزایش قابل توجه 
مرگ ومیرها در اســتان های یادشده 
به علت شــیوع کووید۱۹ نمی توان 
تردید کــرد. افزایش مرگ ومیرها در 
این استان ها عمدتا به علت درگذشت 

افراد باالی 85سال بوده است.

افزایش چشمگیر مرگ و میر در کانادا 
در مقایسه  5 ساله

پائین ترین میزان رشد جمعیت در کانادا از سال 2۰۱5
در ســه ماهه ابتدایی ســال 2۰2۰ 
جمعیــت کانــادا تنهــا ۰.2درصد 
رشــد داشــت و اول آوریل کمی از 
۳۷میلیون و ۹۷۰هزار نفر فراتر رفت، 
رقمی که پائین ترین میزان رشد سه 
ماهانه جمعیت کانادا از سال 2۰۱5 

محسوب می شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اداره آمار کانادا ضمن اعالم این مطلب 
افزود تاثیر بحران کووید۱۹ بر رشــد 
جمعیت کشور از ســه ماهه ابتدایی 
سال 2۰2۰ شروع شد اما پیش بینی 
می شود که آثار این بحران بر جمعیت 
کشور در سه ماهه دوم سال ملموس 

تر باشد.
ســی و یکم مارس امســال آژانس 
ســالمت عمومی کانادا از درگذشت 
۹۶نفر بر اثــر ابتال به کووید۱۹ خبر 

داد اما این مرگ و میرها تاثیر چندان 
زیادی بر آمار کلی مرگ و میرها در 
سه ماهه اول سال نداشت. آمار نشان 
می دهد که سه ماهه اول سال 2۰2۰ 
هشتاد هزار نفر در کانادا جان باختند. 
از ســال ۱۹۷۱ هیچ گاه در سه ماهه 
ابتدایی سال آمار مرگ و میر در کانادا 

این اندازه باال نبوده است.
کارشناســان اداره آمار کانادا که این 
افزایــش مرگ و میــر را پیش بینی 

کرده بودند، معتقدند که علت اصلی 
این وضعیت پیرشدن کلی جمعیت 

کشور است.
امســال  ابتدایــی  ســه ماهه  در 
مهاجرت هــای بین المللــی علــت 
82.۳درصد رشــد جمعیتــی کانادا 
بوده است. شمار مهاجرانی که برای 
همیشه در کشــور اقامت گزیدند در 
سه ماهه اول امسال نسبت به همین 
مدت در سال گذشته 4هزار نفر بیشتر 

بود.
اطالعات اداره آمار کانادا نشان می دهد 
که بــرای اولین بار از ســال 2۰۰۳ 
استان کبک برای دو سه ماهه پیاپی 
نتایج خوبی در زمینه مهاجرت کسب 
کرده است اما بازندگان بزرگ رقابت 
در زمینه مهاجرت بین اســتان های 

کانادا، انتاریو و ساسکاچوان بودند.

 سازمان ملل متحد اعالم کرد
کانادا اولین مقصد اسکان مجدد پناهجویان در جهان

طبــق تازه ترین آماری که ســازمان 
ملل متحد منتشــر کرده اســت در 
میان کشورهای جهان کانادا در سال 
2۰۱۹ بــا پذیرش ۳۱هــزار و ۱۰۰ 
پناهجو بیشترین شمار پناهجویان را 

اسکان مجدد داد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
طبق آمار جدیدی که کمیســایاری 
عالی پناهجویان وابســته به سازمان 
ملل متحد UNHCR روز پنجشنبه 
۱8ژوئن منتشــر کــرد، از مجموع 
۱۰۷هــزار و 8۰۰پناهجویی که در 
2۶کشــور مختلف جهان با حمایت 
یا بدون حمایت سازمان ملل متحد 
مجددا اســکان داده شــدند، کانادا 
۳۱هزار و ۱۰۰نفــر را پذیرش کرد. 
پس از کانادا، آمریکا با پذیرش 2۷هزار 
و 5۰۰نفر و استرالیا با پذیرش ۱8هزار 
و 2۰۰نفــر در رده هــای بعدی قرار 

گرفتند.
این دومین ســال متوالی اســت که 
»ســرزمین افرا« در زمینه پذیرش 
پناهجویــان در عرصــه بین المللی 
جایگاه اول را از آن خود کرده است. 
اسکان مجدد پناهجویان در کشورهای 
جهان غالبا با حمایت ها و تسهیالت 
کمیساریای عالی پناهجویان سازمان 
ملل متحد صــورت می گیرد؛ اما در 
کانادا طرح اسکان مجدد پناهجویان 
در چارچــوب برنامه های حمایتی و 

اسپانسرشیپی انجام می شود.
آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد 
در گزارش خود از این مســئله ابراز 

خرســندی کرد که کانادا برنامه های 
از پیــش تعیین شــده، مشــخص، 
موثــر و کارآمــدی بــرای اســکان 
مجدد پناهجویان دارد. بررســی ها 
نشــان می دهد که پناهجویانی که 
در کشــورهای مختلف اسکان داده 
می شــوند، به طرز قابــل توجهی به 
رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع آن 

کشورهای کمک می کنند.
این آژانس بین المللی در گزارش خود 
به گزارشی اشاره کرد که سال 2۰۱۹ 
درباره کانادا صورت گرفت. نتایج این 
مطالعه نشــان داد که پناهجویان در 
کانادا نه تنها برای خود بلکه برای دیگر 
شــهروندان کانادایی نیز کارآفرینی 
کرده اند و از هر هفت پناهجو یک نفر 

برای خــودش کار می کند یا این که 
صاحب کسب و کار است.

کمیسایاری عالی پناهجویان وابسته 
به ســازمان ملل متحد برای تسهیل 
و ارتقای اســکان مجدد پناهجویان 
آســیب پذیر در جهان و کاهش بار 
و فشــار هزینه هــای پناهجویان بر 

کشورهای میزبان تالش می کند.
طبق آمارهای دولتی رسمی که طی 
ده سال اخیر در اختیار کمیساریای 
عالی پناهجویان قرار گرفته اســت، 
55درصد از کل پناهجویان در جهان 
) 5۷5هزار نفــر( در آمریکا پذیرش 
شــده اند، 2۰درصد از آنها در کانادا 
)2۱۰هزار نفر( و ۱۱درصدشان نیز در 
استرالیا )۱۱4هزار و 5۰۰نفر( اسکان 

داده شــده اند. کشورهای اروپایی که 
در رده های بعدی این قرار می گیرند 
در ســالهای اخیر تــالش کرده اند 
ظرفیت هــای خود را برای اســکان 
مجدد پناهجویان افزایش دهند. این 
کشورها در فاصله سالهای 2۰۱۰ تا 
2۰۱۹ بیــش از ۱44هزار پناهجو را 

پذیرش کرده اند.
در یک دهه اخیر شمار پناهجویانی 
که نیاز به اسکان مجدد دارند، افزایش 
چشــمگیری در جهان داشته است. 
کمیســاریای عالــی پناهجویان در 
گزارش خود اعالم کرد از سال 2۰۱۱ 
شــمار پناهجویان در سرتاسر جهان 
که در جســتجوی یک کشور مامن 
بوده اند، با افزایش 8۰درصدی از یک 
میلیون و 4۰۰هزار نفر نیز فراتر رفته 

است.
بیشــترین شــمار  ترکیه همچنان 
پناهجویان را در جهان در خود جای 
داده است و در حال حاضر ۳میلیون 
و ۶۰۰هزار پناهجو که عمدتا سوری 
هستند در این کشور زندگی می کنند. 
پــس از ترکیه، کلمبیــا در جایگاه 
بعدی قرار می گیرد. طبق آمار رسمی 
نزدیک به یک میلیون و 8۰۰هزار نفر 
که عمدتا آوارگان ونزوئالیی هستند 
و از بی ثباتــی سیاســی و اقتصادی 
کشورشان فرار کرده اند، در کلمبیا به 
سر می برند. پاکستان، اوگاندا و آلمان 

در رده های بعدی قرار می گیرند.
اما اگــر بخواهیم در ایــن رده بندی 
جمعیت کشــورها را لحــاظ کنیم، 
جزیره آروبا بیشــترین شمار آوارگان 
ونزوئالیــی را پذیرش کرده اســت و 
لبنان نیز پذیرای بیشــترین شــمار 
پناهجویانــی بــوده که اکثرشــان 
جنگ زدگان و آوارگان سوری هستند.

کانادا در زمره نژادپرست ترین 
کشور های جهان

ایرانیان کانادا- بر اساس گزارشی که 
به تازگی در انگلیس منتشــر شــده 
حدود ۷ هزار منبع نژادپرســتی اعم 
از گروه های موجود در شــبکه های 
و همچنین حســاب های  اجتماعی 
کاربری مختلف اینترنتــی در کانادا 
وجــود دارد که بیانگــر نژادگرایی و 
برترپنداری نژاد سفید در این کشور 
اســت. تحقیقات انجام شده بر روی 
این منابع نشــان می دهــد آن ها در 
زمان شیوع گسترده ویروس کرونا و 
اعتراضات به نژادپرستی در سرتاسر 
جهان به دنبال قتل جــورج فلوید، 
شهروند سیاهپوســتی که به دست 
پلیس سفیدپوست آمریکایی کشته 

شد، فعالیت بیشتری داشته اند.
مدیر این تحقیقات که رئیس موسسه 
گفتگوی استراتژیک )ISD( نیز است 
در این باره گفته اســت: »ما بسیار از 
میزان مشــارکت کانادایی ها در این 
متعجب شده ایم.  چنین بخش هایی 
این بیانگر آن است که نژادپرستی در 
کانادا خیلی بیشتر از آمریکا یا انگلیس 
نهادینه شــده و ســفیدبرترپنداران 

بیشتری در آنجا سکنی گزیده اند.«
او در ادامه افــزود اعتراضات اخیر به 
این افراد مجالی داده تا فعالیت خود 
را نشــان دهند و کانــادا تمایل دارد 
عوام فریبــی کرده و نشــان دهد که 

نژادپرستی معنایی برایش ندارد.
مدیر یکی از گروه های تحقیقاتی در 
دانشــگاه صنعتی اونتاریو کانادا نیز 
گفته است اقتصادی که با شیوع کرونا 
رو به وخامت رفته است ممکن است 
به بدتر شدن وضع نژادپرستی در این 
کشور نیز منجر شــود. او همچنین 
گفت: شیوع کرونا باعث شد تا مردم 
بیشــتری زمان بیشــتری را آنالین 
سپری کنند و حاال نژادپرستی را به 

صورت آنالین ردیابی می کنیم.
در این تحقیق بیش از ۶ هزار حساب 
کاربری توئیتــر، ۱۳۰ پیج عمومی 
فیسبوک، ۳2 کانال یوتیوب، و دیگر 
بررسی  اجتماعی مورد  شــبکه های 
قرار گرفته است. مدیران این پژوهش 
گفته اند ایــن ابتدایی ترین مرحله از 
تحقیقاتشان بوده است و آن را ادامه 

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

Tel: 604.569.2080

عضو رسمى كانون مشاوران مهاجرت كاناداداود قوامى
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Skilled Worker

ایرونیــا- رییس جدید  بانک مرکزی 
کانــادا می گوید هیچ قصــدی برای 
افزایش نرخ بهــره در آینده نزدیک 
اقتصادی  نــدارد چــون وضعیــت 
فعلی ایجاد شــده به خاطر پاندمی 
کروناویروس اجازه این کار را نمی دهد.

تیف مکلــم رییس بانــک مرکزی 
می گوید این بانک متمرکز بر حفظ 
نرخ بهــره پایین در آینــده نزدیک 
است تا از بازگشت کشور به وضعیت 
اقتصادی پیشــین حمایــت کند. او 
گفت این کار بایــد بتواند به کاهش 
هزینه هــای پرداخت بدهی توســط 
خانوارها و کســب و کارها هم کمک 
کند، مخصوصــا اگر در دوران قبل از 

کرونا وام گرفته باشند.
نرخ  بهره فقط زمانی می توانند افزایش 
پیدا کند که اقتصاد کامال در مســیر 
بهبود باشد که مکلم می گوید هنوز 

فاصله زیادی با آن زمان داریم. 
بانک مرکزی نرخ بهره معیار خود را 
به ۰.25 درصد رســانده که می گوید 
پایین تر از ایــن نمی تواند برود. بانک 
مرکزی همچنیــن یک برنامه خرید 
اوراق بهادار بی سابقه راه اندازی کرده تا 
بتواند جریان های اعتباری در بازارهای 

مالی را تسهیل کند.
مکلم طی نخســتین حضور خود به 
عنوان رییس بانک مرکزی در مقابل 
کمیته اقتصاد مجلس نمایندگان  این 
ســخنان را مطرح کرد. او روز ســوم 

ژوئن این شغل را تحویل گرفت.
مکلــم گفــت: »روزی از این اوضاع 
عبور می کنیم، اقتصاد به حالت قبل 
خود بازمی گردد و نــرخ بهره دوباره 
به شــرایط عادی برمی گردد؛ اما االن 
به نظر می رســد در حفره ای عمیق 
هستیم و مسیر طوالنی برای خروج از 

آن در پیش داریم.«
او گفت تمرکز اولیــه بانک مرکزی 
باز گرداندن بازارها به حالتی نزدیک 

بانک مرکزی کانادا  حداقل تا مدتی
 قصد افزایش نرخ  بهره را ندارد

به نرمــال بود که به نظر می رســد 
تا حــدودی جواب داده اســت. وی 
همچنین گفت بانــک مرکزی حاال 
تمرکز خود را به سمت مسیر آینده 
سیاست گذاری پولی معطوف می کند 
و قدم مهم ماه آینده و زمانی برداشته 
می شود که چشم انداز اقتصادی بانک 

منتشر شود.
مکلم گفت گزارش سیاســت گذاری 
پولی ماه جــوالی این بانک احتماال 
بهترین و بدترین ســناریوها را برای 
اقتصاد منتشر می کند و شامل ارقام 
دقیق برای رشد تولید ناخالص داخلی 
و تورم نخواهد بود چون مسیر پاندمی 

کامال ناشناخته است.
او اضافه کرد کــه گزارش همچنین 
درباره ریسک های احتمالی پیش روی 
اقتصاد صحبت می کند و چالش های 
رســیدن به هدف تورمــی بانک را 
به تصویر می کشــد. او گفت نتیجه 
گــزارش همچنین تعییــن می کند 
چقدر انگیزه مالی و برای چه بازه ای 

در کشور مورد نیاز است.
مکلم همچنین گفــت انتظار دارد با 
توجه به اینکــه در ماه مه 2۹۰ هزار 
شغل جدید ایجاد شد و افراد بیشتری 
دارند دنبال کار و بازگشت به ساعات 
کاری عادی می گردند، در فصل سوم 

سال شاهد رشد اقتصای باشیم.

26 درصد ثروت در کانادا در اختیار فقط یک درصد جمعیت
مداد- بر اساس گزارش جدید دولت 
فدرال، تراکم ثــروت در میان تعداد 
محــدودی از خانوارهــای کانادایی، 
بسیار فراتر از چیزی است که پیش 

از این تصور می شد.
به گزارش ســی تی وی، بر اساس این 
گزارش جدیــد اداره بودجه پارلمان 
کانــادا که با اســتفاده از یک الگوی 
جدید مدلسازی به دست آمده، یک 
درصد ار جمعیت کانادا صاحب 25/۶ 
درصد از کل ثروت کشــور است. این 
رقم به مراتب بیشتر از ۱۳/۷ درصدی 
بود که پیش از این تخمین زده شده 

است.
در این گزارش آمده اســت:  »توزیع 
ثــروت بیــن خانوارها به شــدت به 
کشیده  ثروتمند  خانواده های  سمت 
می شــود…در کانادا، ســهم درصد 
اندکــی از خانواده ها از مجموع ثروت 
توزیع شده، به طور چشمگیری بیشتر 
از ارزش خالــص میانگین ثروت هر 

خانوار است.«
بر اســاس این گزارش، کل مجموع 
پولی که همــه خانواده های کانادایی 
دارنــد، ۱۱/۷ تریلیــون دالر اســت 
که البته به شــرطی اســت که همه 
دارایی های آنها به صورت نقد محاسبه 
نیز پرداخت  شود و بدهی هایشــان 
شــود. این رقم حدود 5 برابر تولید 

ناخالص ملی ساالنه کشور است.
امالک با 5/8 تریلیون دالر، اصلی ترین 
دارایی و وام مسکن نیز با ۱/5 تریلیون 
دالر، اصلی ترین بدهــی خانوارهای 

کانادایی به شمار می رود.
در ایــن گــزارش می خوانیم که نیم 
درصد خانواده های باالیــی کانادا از 
نظر ثروت، حــدود 2۰/5 درصد )یا 
2/4 تریلیــون دالر( از مجموع ثروت 
خانواده ها را در اختیار دارند که باالتر 
از رقــم تخمینی قبلــی )یعنی ۹/2 

درصد( است.
البته برخی کارشناســان پیش بینی 

می کردنــد که رقــم تخمینی قبلی 
مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا بیش از 
اندازه کم جلوه می کرد. با این وجود، 
رقم جدید اعالمی به مراتب بیشتر از 

انتظار بسیاری از آنها بود.
در ایــن مطالعه جدیــد از داده  های 

مربوط بــه فهرســت ثروتمندترین 
کانادایی ها در سال 2۰۱۷، داده های 
مربوط بــه ارزش خالــص دارایی ها 
)منتشــر شــده توســط مرکز آمار 
کانادا در ســال 2۰۱۶( و نیز برخی 
گزارش های مالی سه ماهه چهارم سال 

2۰۱۶ استفاده شده است.
سپتامبر ســال گذشته بود که حزب 
نئودموکرات پیشنهاد کرد یک درصد 
از به صــورت ســاالنه از افرادی که 
ثروتی باالی 2۰ میلیون دالر دارند به 
عنوان مالیات گرفته شود. این حزب 
ادعا می کرد که این اقدام می تواند طی 
ده سال، رقمی ۷۰ میلیارد دالری را 

در اختیار دولت فدرال قرار دهد.
بر خالف مالیات بــر درآمد، مالیات 
بر ثروت به همــه دارایی های فرد )از 
جمله امــالک( تعلق می گیرد. هدف 
از این مالیات، کاهش شکاف طبقاتی 

بین کانادایی هاست.
در آن زمــان، مرکــز بودجه پارلمان 
کانادا اعالم کرد کــه اقدام می تواند 
مبلغی بالغ بر 5/۶ میلیارد دالر را در 
سال مالی 2۰2۰-2۰2۱ برای دولت 
به همراه آورد و این میزان در ســال 
مالــی 2۰28-2۰2۹ به ۹/5 میلیارد 

دالر می رسید.

احتمال ورشکستگی یک دهم کسب و کار های کانادایی
 به دلیل پاندمی 

ایــران جوان- به گــزارش گلوب اند 
میل دولت های استانی در کانادا، به 
تدریج در حال بازگشایی اقتصادی و 
برچیدن محدودیت ها می باشند. اما 
برخی از بیزنس های کانادایی ممکن 
است هرگز نتوانند از پاندمی و تاثیرات 

اقتصادی آن جان سالم به در ببرند. 
دن کلی، دبیر فدراسیون بیزنس های 
مستقل کانادایی می گوید: به گفته 
اعضای انجمن، ۱۰ تــا ۱2 درصد از 
کسب و کارها ممکن است بازگشایی 
نشــوند. صاحبان ایــن بیزنس ها با 
ریسک ورشکستگی روبرو می باشند. 
این یعنی تعطیلی دائمی ۱۰۰ هزار یا 

بیشتر بیزنس. 
کسب و کارهای غیرضروری در کانادا 
از اواخر مارچ به این سو تعطیل شدند 
تا از شــیوع کروناویروس جلوگیری 
شود. برخی از این بیزنس ها با متوقف 
شــدن فعالیت عادی شان به ساخت 
ماســک و سایر پوشش های محافظ 
روی آورده و یــا کمک هزینه دولتی 
را دریافت کردند. با اینکه کمک های 
دولتی برای جبران شوک و خسارت 
اولیه مفید ارزیابی شــدند، اما انگیزه 
کافی برای بازگشــت به کار را ایجاد 
نکردند. زیــرا بســیاری از کارکنان 
به لطــف دریافت کمــک اضطراری 
CERB )مســتمری 2 هــزار دالر 
در ماه(  از بازگشــت بــه کار امتناع 
کرده اند. بــه گفته کلی، کارفرمایان 

بایستی راهی برای تشویق کارکنان به 
بازگشــت به کار بیابند. این کار برای 
صاحبان بیزنس هایــی که با ضرر و 
زیان سنگین روبرو شده اند، دشوار و 

غیرممکن است. 
شــرکت ها و کســب و کارهایی که 
بازگشایی شــده و در حال استخدام 
مجــدد کارکنان خود می باشــند، 
بایســتی اقدامات ایمنی و بهداشتی 
را برای محافظــت از آنها در محیط 

کار انجــام بدهنــد. از جمله فراهم 
کردن امکان حفــظ فاصله فیزیکی 
ایمــن، نظافت و ضدعفونــی روزانه، 
قــرار دادن مایــع ضدعفونی کننده 
دســت در اختیار کارکنان، استفاده 
از ماسک و پوشش محافظ و اعطای 
مرخصی اســتعالجی به کارکنان در 
صورت بیماری و احساس کسالت. این 
اقدامات هزینه مضاعف را برای کارفرما 

ایجاد خواهد کرد.
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افشاگری کتاب جدید بولتون: 
ترامپ از ترودو نفرت داشت!

ترامپ از ترودو خوشش نمی آید و حتی یک بار به یکی از زیردستانش دستور داد که در مصاحبه تلویزیونی، علیه 
ترودو ســخن بگوید. اینها بخشی از کتاب جدید جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ترامپ است که به زودی 
منتشــر می شود. آقای بولتون در بخشی این کتاب جنجالی که »اتاقی که در آن رخ داد« نام دارد، به تشریح جو 

پرتنش جلسه کشورهای جی۷ در کبک در سال ۲۰۱۸ می پردازد.

رفتارهای گاه عجیب رئیس جمهور 
ایــاالت متحــده، تفاوت هــای او با 
بســیاری دیگر از رهبــران جهان را 
نشان می دهد. با این وجود، تا همین 
اواخر، کسی انتظار نداشت که یکی از 
راست گراترین سیاستمداران آمریکایی 
و متعلق به حزب جمهوری خواه که از 
بســیار جهات، با دیدگاه های ترامپ 
همراستاســت، علیــه او دســت به 

افشاگری بزند.
کتاب »اتاقی که در آن رخ داد« این 
روزها، ســروصدای زیادی به پا کرده 
اســت. جان بولتون که مشاور سابق 
امنیت ملی ترامپ بود در بخشــی از 
کتاب، ترامپ را گزینه ای نامناســب 

برای رهبری ایاالت متحده می داند.
موارد مطرح شــده در این کتاب به 
قدری زیاد بود کــه ترامپ را نیز به 
واکنش واداشته است. رئیس جمهور 
آمریکا در توئیتی نوشت کتاب بولتون 
مجموعه ای از دروغ ها و داستان های 
ســاختگی بوده که هدف همه آن ها 
بد جلوه دادن من اســت. بســیاری 
از اظهارات مســخره ای که او به من 
نســبت می دهد هرگز گفته نشده و 
تخیل محض است. او فقط می خواهد 

اخراجش توسط مرا تالفی کند.
اما بخشی از این کتاب که به ماجرای 
تنــش در اجالس جــی۷ در کبک 
و حــس منفی ترامپ دربــاره ترودو 
اختصاص دارد، احتمال بیشتر برایمان 
جذابیت دارد. تنش در آن جلسه به 
حدی زیاد بود که ترامپ را به سمت 
وضع تعرفه های سنگین برای واردات 

آلومینیوم و فوالد از کانادا ســوق داد 
که البته ایــن تعرفه ها پس از مدتی 

لغو شد.

در اجالس جی۷ کبک چه گذشت؟

تنــش در آن جلســه خیلــی زود 
رسانه ای شد. ترامپ در جلسه مذکور 
قصد داشــت یک ســری تعرفه های 
باالی گمرکی را روی واردات فوالد و 
آلومینیوم وضع کند که البته محصول 
صادراتی کشوری نظیر کانادا را نیز در 

بر می گرفت.
بولتــون می گوید ترامپ احساســی 
منفی درباره رهبران کانادا و فرانســه 
داشــت. او در بخشــی از کتابش به 
تشــریح دیدگاه ترامپ در قبال این 
دو نفــر می پردازد: »ترامــپ واقعا از 
مکرون و ترودو خوشــش نمی آمد. با 
این وجود، آنهــا را تحمل می کرد، با 
لحنی تمسخرآمیز طی جلسه با آنها 
صحبت می کرد و به شکلی مستقیم 
می کنم  می کرد….فکر  مسخره شان 
آنها )مکــرون و ترودو(  متوجه کاری 
که ترامپ می کردند می شــدند، ولی 
پاســخی مهرآمیز می داننــد و با او 
کنار می امدند، زیرا منافع شان ایجاب 
می کرد که در درازمدت، روابط بدی 

با ترامپ نداشته باشند.«

در جلسه پرتنش جی۷ چه گذشت؟

بولتون در بخشی دیگر از کتابش به 
تشــریح وضعیت در جلسه پرتنش 

رهبــران ۷ کشــور صنعتــی دنیا 
می پردازد.

در آن جلسه، رهبران کشورهای عضو 
می کوشــیدند هر چه سریع تر، مفاد 
بیانیه نهایی نشست را تعیین کنند. 
مدیر ارشد وقت کارکنان کاخ سفید 
)یعنی جان کلی( از بولتون می خواهد 
که به این جلســه که بیــش از حد 
طوالنی شــده بود بپیوندد. اما ظاهرا 
این جلسه داشــت مشکالت جدی 

موجود را آشکار می ساخت.

بولتون در کتابش نوشــته که مدیر 
ارشــد کارکنان کاخ سفید در حالی 
که می گفت: »این یک فاجعه است!« 
از سالن نشســت خارج شد. بولتون 
به سرعت درخواســت جان کلی را 
پذیرفته و وارد سالن می شود. می بیند 
که ترامپ خسته به نظر می رسد، ولی 
مکرون و تــرودو با حرارت زیادی در 
حال فشــار آوردن به رئیس جمهور 
آمریــکا بــرای پذیرش یک ســری 
مقررات که ترامپ بــا آنها مخالفت 

داشت بودند.
بولتون می گوید مطمئن نبود که آیا 
ترامپ از روی قصد، چنین رویکردی 
را در آن جلسه داشت یا خیر. بولتون 
در ادامــه نتیجه گیــری می کند که 
ترامپ برای نشست جی۷ آماده نبود 
و درک خوبی از موارد مطرح شده در 

آن نداشت.
گفتنی اســت نه دفتر تــرودو و نه 
دفتر مکــرون،  حاضر به اظهارنظر در 
خصوص موارد مطرح شــده در این 

کتاب نشدند.
یکی دیگر از مقامات رسمی حاضر در 
نشست جی۷ به خبرنگار سی بی سی 
گفته که روایت بولتون درست است 
و البته جلسه مذکور به خوبی پیش 
رفت. این مقام رســمی نیز گفته که 
دیدگاه بولتــون دال بر اینکه ترامپ 
تسلط کافی به موارد مطرح شده در 

این نشست نداشت، درست است.

ایران و تغییرات اقلیمی

مقام رسمی مذکور می گوید توصیفی 
که بولتون از اختالفات اساســی در 
نشست جی۷ در خصوص دو موضوع 
کلیدی یعنی توافق هسته ای با ایران 
)موســوم به برجــام( و نیز تغییرات 
اقلیمی داشت، درســت است. پس 
از کشــمکش فراوان میــان رهبران 
۷ کشــور عضو، مواضع آنها در قالب 
بیانیه ای نه چندان جــدی و قاطع، 

منتشر شد.
مقام مذکور می گوید که خود بولتون 
از جمله کســانی بود که به شدت با 
گنجاندن بخشی در بیانیه نهایی در 
خصوص اهمیت توجــه به مقررات 
بین المللــی مخالف بــود. بولتون در 
کتابــش به این دیدگاه خود اشــاره 
می کنــد که با پایان نــگارش بیانیه 
مذکور »کار ما )ایاالت متحده( هم با 

جی ۷ به پایان رسیده است.«

علیه ترودو حرف بزن!

ترامپ در ســفر بعدی خود به آسیا 
می رود تا با رهبر کره شــمالی دیدار 
کنــد. او وقتی می فهمد که ترودو در 
کنفرانس خبری پایانی نشست، یک 
بار دیگر از تعرفه های ایاالت متحده 
گالیــه کــرده، به شــدت عصبانی 

می شود.
بــه همین دلیل، یک ســری توئیت 
را منتشــر می کنــد و در آن، از عدم 
حمایت ایاالت متحده از بیانیه پایانی 
نشست جی۷ سخن می گوید. بولتون، 
این اقدام ترامپ را بی سابقه می داند. او 
می گوید که ترامپ با تماسی تلفنی، 
مایــک پومپئو )وزیر امــور خارجه( 
را از خــواب بیــدار می کنــد و به او 
دســتور می دهد که پاسخی مناسب 
به اظهارات ترودو در کنفرانس پایانی 

جی۷ بدهد.

بولتون می گوید ترامپ در ادامه با لری 
اقتصادی کاخ سفید(  کودلو )مشاور 
صحبت می کند. کودلــو قرار بود در 
یک برنامه گفتگوی تلویزیونی حضور 
داشته باشد. بولتون می گوید: »دستور 
ترامپ )به کودلو( کامال روشن بود. برو 
به سراغ ترودو! کاری به بقیه نداشته 

باش! ترودو دشمن دوست نماست!«
او می گوید هیچ تردیدی نیســت که 
ترامپ می خواســت کودلو و ســایر 
مقامات کاخ ســفید به پیتر ناوارو در 
حمله به ترودو کمک کنند. ناوارو نیز 
در تلویزیون گفت که جای ترودو در 
جهنم است، زیرا رفتار بدی با ترامپ 

داشته است!
تنش بین رهبــران آمریکا و کانادا از 
زمان آن نشســت تا امروز، همواره با 

فراز و نشیب هایی روبرو بوده است.
در نهایــت، تعرفــه واردات فوالد و 
آلومینیــوم صادراتی کانادا و مکزیک 
به ایاالت متحده برداشته شد )پیمان 
موســوم به نفتای جدید(. کودلو نیز 
گفته کــه در ســال 2۰۱8، برخورد 
دوســتانه ای بــا ترودو داشــته و در 
اجالس جی2۰ در آرژانتین نیز همه 

برخوردهای تلخ قبلی جبران شد.

 ترامپ، بی تفاوت به دموکراسی؟

بولتون در بخشی از کتابش می گوید 
کــه ترامپ به رئیــس جمهور چین 
گفته کــه که آمریکایی ها دوســت 
دارند که او با ایجاد تغییرات الزم در 
قانون اساسی بیش از دو دور به عنوان 

رئیس جمهوری خدمت کند.
در کتاب بولتون آمده: »یکی از نکات 
برجسته جلســه هنگامی پیش آمد 
که شــی گفت که دوست دارد شش 
سال دیگر نیز با آقای ترامپ کار کند، 
و ترامپ در پاســخ گفــت که مردم 
می گویند که محدودیتی که در قانون 
اساسی برای ادوار ریاست جمهوری در 
نظر گرفته شده است باید برای او کنار 
گذاشته شود… شی گفت که بیش از 
حد در آمریکا انتخابات برگزار می شود، 
چون دوست ندارد که مجبور شود با 
شخص دیگری کار کند. ترامپ هم به 

نشانه تایید سرش را تکان می داد.«
منبع: نشریه مداد

برای اولین بار در دهه گذشته
کاهش میزان بدهی مصرف کنندگان 

طی سه ماه نخست سال

ایران جوان- به گزارش موسسه اعتباری Equifax، میزان بدهی مصرف 
کنندگان کانادایی طی ۳ ماهه نخست سال 2۰2۰ کاهش داشت.

به گزارش این ســازمان، هر کانادایی در پایان مارچ به طور متوسط 2۳ 
هزار و ۳8۶ دالر بدهی داشــت. این میزان ۰.4۹ درصد کمتر از میزان 
بدهی در دوره مشــابه در سال 2۰۱۹ بود. پاندمی کووید-۱۹ که سبب 
توقف کامل فعالیت های اقتصادی بود، در این کاهش میزان بدهی موثر 

بود. 
بیل جانســون، از معاونان ارشد موسســه با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 
تعطیل شدن فروشگاه ها و رستوران ها، مخارج ماهانه مصرف کنندگان 

را کاهش داده و صورتحساب کارت های اعتباری را سبک تر کرد.
کمک های مالی اضطراری دولت از جمله CERB باعث شد تعداد اعالم 
ورشکستگی ها در کانادا در ماه آوریل به پایین ترین حد کاهش یابد. اما 
این افت از نظر کارشناسان Equifax موقت می باشد. زیرا به مرور نشانه 

های عدم توانایی از بازپرداخت اقساط نمایان می شود. 
میزان بدهی نزد گروه های سنی مختلف در کانادا متفاوت بود. طی سه 
ماه نخســت سال، کانادایی های ۱8 تا 25 ساله به طور متوسط 8588 
دالر بدهکار بودند. این نرخ در مقایســه با دوره مشابه در سال گذشته، 

۱.۰۳ درصد کاهش داشت.
در مقابــل کانادایی های 4۶ تا ۶5 ســاله، ۱۶ هزار و 2۱4 دالر بدهکار 
بودند. این نرخ در مقایســه با دوره مشــابه در سال گذشته تنها ۰.45 

درصد کاهش داشت. 
از نظر استانی، آلبرتایی ها با میانگین 28 هزار و ۶۱5 دالر، بدهکارترین 
کانادایی ها بودند. در مقابل ســاکنان مانیتوبا با میانگین ۱8 هزار 44۹ 

دالر، کمترین بدهی را در میان هموطنان خود داشتند.

پرژن میرور- کانادا انتظار دارد تا پس 
از رفع محدودیت های مســافرتی در 
سراســر جهان با حجم بسیار زیادی 
از تقاضانامه های مهاجرتی روبرو شود.

بر اساس ســندی که در وب سایت 
دولــت فدرال کانادا منتشــر شــده 
اســت، وزارت مهاجرت، شهروندی و 
پناهندگی کانادا در حال مدرن سازی 
روند بررسی تقاضانامه های مهاجرتی 

است.
پس از آغاز بحران همه گیری بیماری 
کووید–۱۹ در سراســر جهان، دولت 
کانادا برای جلوگیری از گسترش این 
را  مسافرتی  محدودیت های  بیماری 
برقرار کرد و به همین منظور کارکنان 
دولت فدرال در کانادا و خارج از کانادا 
نیز با رعایت مقــررات فاصله گیری 
اجتماعی و دور کاری به فعالیت های 

خود ادامه دادند.
مســافرتی  محدودیت های  علیرغم 
و رعایــت مقــررات فاصلــه گیری 
اجتماعی، وزارت مهاجرت، شهروندی 
و پناهندگی کانادا در طول بحران همه 
گیری ویروس کرونا با انجام برخی از 
اقدامات فوری سعی کرد تا در بررسی 
پرونده هــای مهاجرتی وقفه ای ایجاد 
نشــود و یا تاخیر در رســیدگی به 

پرونده ها را به حداقل برساند.
و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
پناهندگی کانادا در نظر دارد تا پس 
از رفع محدودیت های مســافرتی و 
از ســر گیری فعالیت  هــای خود، به 
صورت جــدی از راهکارهای جدید و 
توانمند  برای  دیجیتال  سیستم های 
ســازی کارکنــان خود و بررســی 

پرونده های مهاجرتی استفاده کند.

وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا در حال مدرن سازی 
روند بررسی تقاضانامه های مهاجرتی است

در حال حاضر وزارت مهاجرت کانادا 
برای پشتیبانی از اقدامات مدرن سازی 
به دنبــال ارایه دهندگان خدمات در 

بخش های زیر است:
توسعه ابزار و تکنولوژی برای افزایش 
سریع ظرفیت عملیاتی این وزارتخانه 
در جهت تغییر شیوه رسیدگی فعلی 
پرونده ها و چالش هــای مورد انتظار 
بر اثر افزایش ناگهانی تقاضانامه های 

مهاجرتی.
مانند  دیجیتــال  ابزارهای  توســعه 
ارایــه تقاضانامه های ویــزا و دریافت 
امتحــان  برگــزاری  و  شــهروندی 

شهروندی به صورت آنالین.
ایجاد راهکارهای تکنولوژی دیجیتال 

برای سیستم های مدیریت.
اتوماســیون بخشی از روند رسیدگی 
به پرونده های مهاجرتی برای تمرکز 
بیشتر ماموران اداره مهاجرت بر روی 

پرونده های پیچیده.
برقراری راهکارهــای تحلیل داده ها 
بــرای تهیه آمار دقیق و تشــخیص 
پرونده های  بررســی  ظرفیت هــای 

مهاجرتی.
توســعه سیاســت های مهاجرتــی 
برای تقویت امنیت ســایبری وزارت 

پناهندگی  و  شــهروندی  مهاجرت، 
کانادا.

بر اســاس برنامه هــای فعلی، دولت 
فدرال کانــادا در نظر دارد تا ســال 
2۰22 پذیــرای بیش از یک میلیون 

مهاجر از سراسر دنیا باشد.
همــه گیری ویروس کرونا ســرعت 
پذیرش مهاجر به کانادا را در ســال 
2۰2۰ کند کــرد، اما وزیر مهاجرت 
کانادا آقای مارکو مندیســینو گفته 
اســت که کانــادا همچنــان برای 
پشتیبانی و توســعه اقتصادی خود، 
به خوشامد گویی به مهاجران متعهد 

باقی می ماند.
همگان انتظــار دارند تا کانادا پس از 
رفع محدودیت های مســافرتی و از 
سر گیری فعالیت های اقتصادی خود، 
شــاهد افزایش چشمگیر تقاضاهای 
مهاجرتی باشــد و با حرکت به سوی 
مدرن سازی روند بررسی پرونده های 
مهاجرتی و استفاده بیشتر از تکنولوژی 
دیجیتال، وزارت مهاجرت، شهروندی 
و پناهندگی کانــادا در موقعیتی به 
مراتب قویتر از گذشته برای پذیرش 

مهاجران قرار گیرد.



۹9 Issue 1482 Friday June 26, 2020شماره ۱48۲ جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹

a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 8۰ 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 3۰ 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.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

مهاجران همچنان تورنتو را جذاب تر از شهرهای دیگر کانادا می دانند
پرژن میــرور- تورنتو مرکز اســتان 
انتاریو کانادا و بزرگترین شــهر این 
کشــور پهناور، به دلیل مهاجرت در 
سال گذشته سریعترین رشد در میان 
شــهرهای کانادا و آمریکا را به خود 

اختصاص داد.
در یک تحلیل علمی توسط دانشگاه 
رایرسون انجام گرفته است، محققان 
بــه این نتیجه رســیدند که مناطق 
شــهری و پر جمعیت تورنتو رشــد 

چشمگیری داشته اند.
در دوازده مــاه منتهی به اول جوالی 
2۰۱۹، جمعیت شهرنشــین تورنتو 
حدود ۱۳۰ هزار نفــر افزایش یافته 
است. اغلب این جمعیت افراد مهاجر 
تازه وارد به این شهر بوده اند. دومین 
شهر در آمریکای شمالی که جمعیت 
آن حــدود ۱2۰ هزار نفــر افزایش 
داشــته، منطقه فورت وورث–داالس 

آمریکا بوده است.
اگرچه همه گیری ویروس کرونا باعث 
پایین آمدن تعداد مهاجران به کانادا 
در ماه های اخیر شده است، اما شهر 
تورنتو همچنان انتظار دارد تا شاهد 
رشد تعداد مهاجران تازه وارد به کانادا 
پس از رفع محدودیت های مسافرتی 

باشد.
این تحلیل علمی نتیجه گرفته است 
که مهاجران به دالیل بسیاری از جمله 
شغل، محل ســکونت، حمایت های 
اجتماعی و زیرســاخت هایی همانند 
حمل و نقل، دسترســی به مسکن 
و تحصیــالت جــذب یــک منطقه 

بخصوص می شوند.
بخش تکنولوژی شهر تورنتو از جمله 
صنایعی اســت که پویایی خود را با 
تغییرات بوجود آمده بر اثر همه گیری 
ویروس کرونا و میزان تقاضا به خوبی 

تطبیق داده است.
برای افراد متخصص در رشــته های 

مختلف تکنولوژی که می خواهند به 
کانادا مهاجرت کنند راه های بســیار 
زیادی وجــود دارد. قابل توجه ترین 
روش ارســال تقاضانامه مهاجرتی از 
طریق سیســتم ورود فوری اســت. 
افــرادی کــه در بخــش تکنولوژی 
تخصص دارند اگر در سیســتم ورود 
فوری پرونده داشته باشند می توانند 
واجــد شــرایط »برنامــه داوطلبانه 
مهاجرت انتاریو« باشند و از این طریق 

به تورنتو مهاجرت کنند.
سال گذشته شهر تورنتو در گزارش 
امتیازدهی اســتعدادهای تکنولوژی، 
در زمینــه » جذب مغــز« به عنوان 
برترین شــهر انتخاب شد. این بدان 
معنی اســت که در بخش تکنولوژی 
تعداد شــغل های ایجاد شده از تعداد 
فارغ التحصیالن دانشگاهی این بخش 

بیشتر بوده است.
تورنتــو دارای اقتصاد خدمات محور 
و متنوعی است. حتی برای کارگران 

دیگر بخش های اقتصادی فرصت های 
بســیار زیادی در بخش های مالی، 
بهداشت و امالک برای کار وجود دارد.

بــا ورود بیش از ۱۰۰ هــزار مهاجر 
جدید در هر سال، تورنتو در زمره یکی 
از بزرگترین مراکز چند فرهنگی دنیا 
قرار گرفته اســت. تورنتو پر جمعیت 
ترین شهر کانادا است و تقریباً نیمی 
از اهالی این شــهر در خارج از کانادا 

متولد شده اند.
سال گذشــته فقط کالنشهر تورنتو 
پذیــرای ۱۱8 هــزار مهاجر جدید 
بوده است که این رقم یک سوم کل 

مهاجران به کانادا را شامل می شود.
در شــهر تورنتو حــدود 2۰۰ مرکز 
پشتیبانی اسکان قابل دسترس برای 
مهاجران وجود دارد. این ســازمان ها 
در زمینه هایــی همچون، پیدا کردن 
مسکن، آموزش زبان، و نحوه دریافت 
مراقبت هــای بهداشــتی فعالیــت 
می کنند. در ایــن مراکز برنامه هایی 

بــرای حمایت از زنــان و ملیت ها و 
مذاهب مختلف وجود دارد.

با در نظر گرفتن تمام عوامل، هزینه 
باالی زندگــی در تورنتو هیچ مانعی 
را بر سر راه مهاجران تازه وارد جهت 

زندگی در این شهر قرار نداده است.
بزرگترین فــرودگاه بین المللی کانادا 
در شهر تورنتو قرار دارد. در این شهر 
شش دانشگاه و چهار کالج بزرگ قرار 

دارند.
دانشگاه تورنتو همواره به عنوان یکی 
از برترین دانشگاه های جهان شناخته 

می شود.
از دیگر عوامل مؤثر در انتخاب تورنتو 
به عنوان مقصد بسیاری از مهاجران 
تازه وارد به کانادا، سیســتم حمل و 
نقل عمومی این شــهر می باشد که 
دارای شبکه گســترده ای از اتوبوس، 
متــرو، اتوبوس های برقی و قطارهای 

بین شهری است.

دانشجویان بین المللی از کدام کشورها 
به کانادا می آیند؟

ایرانیــان کانادا- طی ســالهای اخیر 
جمعیت دانشجویان بین المللی کانادا 

افزایش چشمگیری داشته است.
دانشجویان بین المللی جذب کیفیت 
باالی تحصیــل، تنوع نژادی، امنیت، 
قیمت های مناســب، موقعیت های 
شــغلی و راه های مهاجرتی مختلف 

کانادا میشوند.
هرسال دانشجویان بین المللی از ۱۷5 

کشور وارد کانادا میشوند.
نگاهی به آمار ورود دانشــجویان بین 
المللی در سال 2۰2۰ نشان میدهد 
که تا قبل از گسترش ویروس کرونا، 
دانشجویان همچنان در حال ورود به 

کشور بوده اند.
اطالعات وزارت مهاجرت، پناهجویی 
و شــهروندی کانادا نشان میدهد که 
بیــن ژانویه تا آوریــل 2۰2۰، کانادا 
۶۷.۰۰۰ دانشجو از ۱5۶ کشور جهان 

را پذیرفته است.
۱5 کشــور برتــر از نظــر ورودی 
دانشــجوی مهاجر به کانادا در سال 
2۰2۰: هنــد، چین، کــره جنوبی، 
ویتنام، برزیل، ایران، فرانسه، نیجریه، 
کلمبیــا، ژاپن،  مکزیــک، فیلیپین،  

بنگالدش،  مراکش، آمریکا
 پذیرش دانشــجویان بین المللی در 
چهارماهه اول سال 2۰2۰ در مقایسه 
با مدت مشــابه سال قبل کمتر بوده 

اســت. طی 4 ماه اول ســال 2۰۱۹، 
بیــش از ۹5.۰۰۰ دانــش آموز بین 

المللی جدید وارد کانادا شدند.
دلیــل مشــخص این کاهــش ۳۰ 
درصدی پاندمی ویروس کرونا است. 
محدودیت های کشور چین نیز بر این 

کاهش تاثیر گذاشته است.
از ۱8 مــارس، کانادا محدودیت های 
جدیدی را اجرا کرده است که مطابق 
آن افــرادی که مجوز تحصیل ندارند  
حق ورود به کشور را ندارند، مگر این 

که استثنا دیگری وجود داشته باشد.

کانادا قرار  اســت بــه زودی قوانین 
جدید مسافرتی اش برای سال 2۰2۰ 

را اعالم کند.
با توجه به این کــه وزارت مهاجرت 
اعالم کرده در حد توانش به پردازش 
مجوزهای تحصیل ادامه خواهد داد، 
دانشجویان بین المللی جدید احتماال 

در ادامه سال 2۰2۰ پذیرفته شوند.
در حال حاضر، کالج ها و دانشگاه های 
کانادا نامه پذیرش برای دانش آموزان 

بین المللی ارسال میکنند.
یــک مطالعه جدید نشــان میدهد 
که با وجود پاندمی ویــروس کرونا، 
المللی همچنان  دانش آموزان بیــن 
مصمم هستند که در کانادا تحصیل 

کنند.
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مشاوره اولیه رایگان

زشت و زیبای کووید-۱۹ 
برای اقتصاد کانادا

تردیــدی نیســت کــه همه گیری 
کووید-۱۹ به خاطر تعطیلی گسترده 
کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی، 
آسیب های مالی زیادی برای کشور به 
همراه داشته است، با این وجود، شاهد 
یک سری تغییرات مثبت نیز هستیم 
که در این دوران، شــتابی دوچندان 
یافتند. پیت ایوانز )تحلیل گر ارشــد 
اقتصادی سی بی سی( در مقاله ای به 

واکاوی این موضوع می پردازد.
همه گیری تقریبا بر همه جنبه های 
زندگی تک تــک کانادایی هــا تاثیر 
گذاشته اســت. سبک زندگی، محل 
زندگی، شیوه انجام خرید، کار و ده ها 
جنبه دیگــر زندگی افراد چند ماهی 
اســت که تغییر کرده است. با وجود 
اینکه برخی از این تغییرات ناخوشایند 
بوده اند، اما نباید از این حقیقت مهم 
نیز غافل شد که بعضی از آنها نیز برای 

اقتصاد کانادا مثبت بودند.

محل زندگی

همه گیــری کووید-۱۹ بــر یکی از 
مهم ترین ســتون های اقتصاد کانادا 
یعنی بازار مسکن تاثیر گذاشته است.

فاصله گیری فیزیکی که از ماه مارس 
آغاز شــد، سبب شد که ارائه مسکن 
از سوی فروشــندگان و نیز بازدید از 
خانه های موجود برای فروش یا اجاره 
محدود شود. آمارها گویای آن است 
که آوریل امسال، بدترین عملکرد بازار 
مسکن را طی 4۰ سال اخیر به همراه 
داشــته و البته وضعیــت در ماه می 

اندکی بهتر بوده است.
مشاوران امالک بر این باورند که افت 
صورت گرفتــه در این بازار، مقطعی 
اســت و تقاضا همچنان در این بازار 
باالست. با این وجود، سیاست گزاران 
اقتصادی نظر دیگــری دارند. بانک 
مرکزی کانادا پیش بینــی کرده که 
بــه خاطــر پیامدهــای همه گیری 
کوویــد-۱۹، تعداد افــرادی که قادر 
به پرداخت اقســاط وام مسکن خود 
نیســتند، دو برابر اوج این میزان در 
بحران مالی سال 2۰۰۹ خواهد شد. 
همچنین آژانس ملی مسکن کانادا نیز 
انتظار دارد که قیمت  مســکن تا 2۰ 
درصد افت کند و البته از سال 2۰22 
یا پــس از آن، دوباره روند صعودی را 

در پیش گیرد.
قیمت های پائین ملک، خبری ناگوار 
برای کسانی اســت که قصد فروش 
دارند. با این وجود، این کاهش قیمت 
یک فرصت خوب برای کســانی که 
قصد خرید مســکن دارنــد و به این 

ترتیب می توانند در زمانی مناســب 
وارد این بازار شده و خانه ای مناسب را 

با قیمتی کمتر از قبل بخرند.
همه گیری کووید-۱۹ همچنین سبب 
شــد که وام دهندگان به کاهش نرخ 
بهره بپردازند که این هم خبر بسیار 
خوبی برای خریداران به شمار می رود. 
این نرخ های پائین برای کســانی که 
هنوز اقساط وام مسکن خانه خود را 
نیز خبری خوش  پرداخت می کنند 
محسوب می شود. وب سایت معروف 
LowestRates.ca امکان مقایســه 
نرخ بهره وام مسکن، بیمه و سایر انواع 
وام ها را نشــان می دهد. مدیران این 
وب سایت می گویند افزایش بازدیدها 
از این ســامانه نشانگر اقبال گسترده 
مردم به تغییر وام مســکن است. در 
واقع، بســیاری از مردم به دنبال این 
هســتند که وام مسکن کنونی خود 
را لغو و از یــک وام گیرنده دیگر که 

شرایط مناسب تری دارد، وام بگیرند.

محل کار

همه گیری بر وضعیت امالک تجاری 
نیز تاثیر گذاشته اســت. این روزها 
ضرورت کار کــردن در یک دفتر در 
برجی در مرکز شهر و ضرورت زندگی 
در محالت نزدیک به محل کار به طور 
جدی از سوی بســیاری از مردم زیر 

سئوال رفته است.

اســتفاده از حمل ونقل عمومی طی 
دوره همه گیــری با افت قابل توجهی 
روبرو بوده است و هنوز هم نتوانسته 
به جایگاه پیش از همه گیری بازگردد. 
سامانه حمل ونقل عمومی تورنتو طی 
این دوره از حدود ۱۰۰ میلیون دالر 
درآمدی که می توانســت به دســت 

بیاورد، محروم شد.
در مقابل، شــاهد این هســتیم که 
فروش دوچرخه با رونق بسیار زیادی 
روبرو شده است و بسیاری از شهرها 
از  افزایش اســتقبال عمومی  شاهد 
خطوط دوچرخه سواری هستند. با این 

وجود، احتماال باید شاهد بیشتر شدن 
استفاده از خودرو باشیم، زیرا بیشتر 
مردم آن را از نظر امنیت و ســالمت، 
به سایر شــیوه های جابه جایی )که 
مستلزم قرار گرفتن در کنار سایرین 

است( ترجیح می دهند.

 نحوه خرید

صنعت خرده فروشــی یکی دیگر از 
ســتون های اقتصاد کاناداست که به 
شدت به خاطر همه گیری کووید-۱۹ 
آســیب دید. آمارهای جدید نشــان 

می دهد که خرده فروشی در ماه آوریل 
بیش از 25 درصد افت داشــته است 
که بیشترین افت ثبت شده تاکنون به 

شمار می رود.
با وجــود اینکه وضعیــت برخی از 
فروشگاه ها در این دوره به مراتب بهتر 
از بقیه بود )نظیر سوپرمارکت ها که با 
رونق قابل توجهی روبرو بودند(، سایر 
فروشگاه ها به شــدت از همه گیری 

آسیب دیدند.
تعطیلی گســترده فروشگاه ها اثرات 
ناخوشــایندی بــر کســب وکار آنها 
داشته که شــاید به این زودی قابل 
جبران نباشــد. برخــی از برندهای 
معروف خرده فروشی نظیر آلدو حتی 
بــا وضعیتی وخیم روبرو شــده و به 
ابزارهای قانونی برای ادامه حیات خود 

متوسل شدند.
اما روی دیگر سکه، فروش آنالین بود. 
این شیوه از فروش، به موفقیت قابل 
توجهی طی این دوره دســت یافت. 
فروش آنالیــن در ماه آوریل دو برابر 
شد و اکنون حدود ۱۰ درصد از کل 
فروش های صورت گرفتــه در کانادا 
را به خود اختصاص داده اســت که 
باالترین رقم ثبت شده در نوع خود به 

شمار می رود.
تقریبا همه فروشــگاه هایی که طی 
دوره همه گیــری با مشــکل روبرو 
بودند، عملکرد ضعیفی از نظر تجارت 
الکترونیکی داشــتند. کارشناســان 
می گویند این دوره بحرانی سبب شد 
که کسب وکارهای زیادی به حضور در 
فضای آنالین برای فروش سوق یابند. 
افزایش اطمینان مشتریان به خرید از 
چنین فروشگا ه هایی نیز نقش مهمی 
در گسترش اقبال به این نوع از فروش 

داشته است.

شــاید »شــاپیفای« را بتــوان نماد 
موفقیت تجارت الکترونیکی طی دوره 
همه گیری دانست. این شرکت اتاوایی 
که امکان ایجاد فروشــگاه آنالین را 
به صاحبان کسب وکار می دهد، پنج 
سال پیش وارد بازار سهام شد. با این 
وجود، در ماه گذشته، ارزش شاپیفای 
در بازار ســهام از رویــال بانک کانادا 
نیز فراتر رفت و با ۱4۰ میلیارد دالر 
ارزش، ارزشــمندترین شرکت کانادا 

لقب گرفت.
شــاپیفای را می توان نمونه ای از یک 
شــرکت موفق دانست که در اقتصاد 
پســاکرونایی به رونق قابل توجهی 
دســت یافته اســت. این شــرکت 
رویکــردی چابــک، نــوآور و البته 

دیجیتال محور دارد.
شــرکت هایی نظیر شاپیفای بخش 
کوچکی از اقتصاد کانادا هســتند که 
اتفاقا سهم شــان از اقتصاد به سرعت 
در حال افزایش اســت. سرعت رشد 
بخش فناوری طی دهه گذشــته، دو 
برابر ســایر بخش های اقتصاد کشور 
بوده است و هم اکنون 5 درصد از کل 
تولید ناخالص ملــی کانادا را به خود 
اختصاص می دهند. با وجود اینکه این 
بخش از پیامدهای ناگوار همه گیری 
کووید-۱۹ در امان نبوده اســت، اما 
افــت آن به اندازه ســایر بخش های 
اقتصادی شــدید نبود. آسیب پذیری 
کمتر بخش فناورانــه اقتصاد کانادا، 
نشــانه ای امیدبخش از این است که 
اقتصاد کشــور در دوره پساکرونایی 
می تواند مسیری متمایز از گذشته را 

در پیش گیرد.

نحوه کار کردن

گفتیم که شاپیفای از عملکرد خوبی 
در دوره همه گیــری برخــوردار بود. 
جالب اینجاســت که این شرکت به 
کارمندانش اجازه داده که در صورت 
تمایل، بــرای همیشــه در خانه به 

دورکاری بپردازند.
چنیــن اقدامی تــا همیــن اواخر، 
باورنکردنی تلقی می شــد. اما به نظر 
می رســد که همه گیری یک سری 
تغییرات اساسی را در شیوه کار کردن 

کانادایی ها به همراه آورده است.
یکی از رویه های مثبت که به خاطر 
همه گیری کووید-۱۹ پدیدار شــده، 
تســهیل کار شــناور کارکنان است. 
اگر تا پیش از این، برخی شــرکت ها 
اندکی به این شیوه توجه می کردند، 
این الگو اکنون به یک ضرورت برای 
شرکت هایی که قصد رشد و توسعه 
در بلندمدت را دارند بدل شده است. 
در واقع، همه گیری سبب تسریع روند 
توجه بیشــتر به ساعات کار شناور و 
دادن اختیار بیشتر به کارکنان شده 

است.
سپهر صادقی )مداد(

اهالی شهرهای توریستی بریتیش کلمبیا به مسافران 
روی خوش نشان نمی دهند

ایرونیا- برای اهالی دیگر اســتانهای 
کانادا و به ویژه آلبرتا ،سفر به بریتیش 
کلمبیا با سالهای قبل تفاوت عمده ای 
دارد. در هفتــه های اخیر به گزارش 
پلیس دست کم پنج ماشین که پالک 
آلبرتا داشــته اند اخیرا در شهرهای 
توریستی بی ســی آسیب دیده اند و 
برای شان  زشتی  یادداشت های  افراد 
گذاشته اند یا مستقیم با راننده بحث 
کرده انــد و بــه او گفته انــد به خانه 
برگــردد. در این میان جوامع محلی 
متکی بر توریســم خواســتار حفظ 

آرامش شده اند.
این حوادث در حالی اتفاق افتاده  که 
مسئوالن ســالمت عمومی بریتیش 
کلمبیا هنوز از مــردم می خواهند از 
سفرهای غیرضروری خودداری کنند. 
مت گراهام ماه گذشته در رولستوک 
یادداشــتی روی برف پاکنــش پیدا 

کرد که با زبان زشتی به او می گفت 
بــه آلبرتا بازگردد چون نباید ســفر 
غیرضروری بکند. وی با فاصله کمی 
متوجه یک خراش روی ماشینش هم 

شد. 
گراهام در بریتیش کلمبیا به دنیا آمد 
اما بیش از یک دهه از زندگی اش را در 
آلبرتا گذراند. او اوایل مه به بریتیش 
کلمبیــا نقل مکان کرد چون در یک 
شرکت ماریجوانا کار پیدا کرده است. 
آن موقع او هنوز پالک آلبرتا داشت. 

در جوامع دیگر بریتیش کلمبیا هم 
اتفاق های مشابهی افتاده است. جنین 
جیمز به سی بی ســی نیوز گفت ماه 
گذشته در کرنبروک پارک کرده بود 
و وقتی برگشت دید الستیک هایش 
پنچر شده اند و یادداشتی »آزاردهنده« 

هم برایش گذاشته شده است.
تعدادی از آلبرتایی ها سعی کرده اند 

جلوگیری کنند. جنیفر بوون که در 
پایان مــه به ونکوور آیلند نقل مکان 
کرد می  گوید یادداشتی روی داشبورد 
خود قرار داد و از افراد خواست فقط به 
خاطر پالک آلبرتا تایرهایش را سوراخ 

نکنند!!
پلیس گفــت در ماه آوریل مردی در 
کلمبیا ولی به ماشینی که پالک آلبرتا 
داشــت تف کرد. روز هجدهم مه هم 
مردی در تریل با لحن تندی ســراغ 

زنی رفت که پالک آلبرتا داشت. 
این در حالی اســت که اقتصادهای 
بســیاری از این جوامع محلی متکی 
بر حضور مســافران میان استانی و 
ســاکنان فصلی هستند. با استناد به 
»دستینیشن بی سی« آلبرتایی ها در 
ســال 2۰۱۶ حدود ۱.4 میلیارد دالر 
در صنعت توریســم بریتیش کلمبیا 

 iroonia.ca.سرمایه گذاری کردند
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منزل دو طبقه پنج خوابه با 2 سرویس کامل حمام، به مساحت 22۸۹ اسکورفیت،
 در زمینی به مساحت ۸000 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 با بیش از 3030 سال تجربه کار در کانادا سال تجربه کار در کانادا

منزل زیبای چهار خوابه با 2 سرویس حمام،
2262 اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت ۷200 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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گزارشی مهم درباره نواقص تغییرات 
برنامه مهاجرتی کبک

  Acfas بر اســاس گزارش انتقــادی
مورخ ۱۷ جون 2۰2۰ در زمینه الیحه 
جدید ارائه شده به مجلس توسط وزیر 
مهاجرت کبک، درخواســت تصویب 
ایجاد تغییرات موردنظر وزیر مهاجرت 
هنوز با مشکالت بسیاری مواجه است. 
الزم به ذکر اســت که در این گزارش 
به این واقعیت نیز اشاره شده است که 
الیحه ارایه شــده 28  می  2۰۱۹ در 
مقایسه با درخواست ایجاد تغییرات 
در پاییز گذشــته بهتر است اما هنوز 

با مشکالت جدی روبروست.
اتحادیه و یا ارگان Acfas  یک ارگان 
غیرانتفاعی اســت که در پیشــرفت 
علم در جامعه فرانســوی زبان کبک 
از ســال ۱۹2۳ تا کنــون  تحقیق و 
فعالیت می کند. انگیزه اصلی فعالیت 
این ارگان تحقیقاتی توسعه تحقیقات 
و پژوهش های علمی در کل اســتان 
اســت. بدین دلیل ارتباط مستقیم 
با دانشــگاه های استان در زمینه های 
مختلف تحقیقاتــی و هدایت آنها را 
به عهــده دارد. انگیزه  و اهداف اصلی 
فعالیت  ایــن ارگان ارتقاء پژوهش و 
نوآوری و فرهنــگ علمی در جامعه 
فرانســوی زبان با مشارکت در نشر و 
تقویت دانش و رویکردهای علمی  با 
هدف ارتقاء کیفیت زندگی در جامعه  

کبک است.
در پاییز گذشته  تغییرات شامل تمامی 
دانشجویان خارجی در کبک می شد 

معصومه علی محمدی )هفته(

ولی با وجــود اینکه در الیحه جدید 
انعطاف پذیری دراین زمینه  مقداری  
در نظر گرفته شده ولی هنوز بسیاری 
از دانشجویان خارجی در این استان را  

شامل نمی شود.
کبک  می بایست شرایط دانشجویان 
خارجــی که هم اکنون مشــغول به 
تحصیل هستند را در نظر بگیرد زیرا 
آنان به استناد اعتماد به شرایط برنامه 
پی ایی کیو وارد این استان و با صرف 
هزینه مشــغول به تحصیل شده اند 
و نبایــد تغییرات جدیــد وضعیت 
درخواســت آنان را پس از تحصیل 
تحت هیچ شــرایطی  تحت الشــعاع 
قراردهــد. علی الخصــوص در دوران 
پندمیک که حتی ادامه تحصیل آنان 

با مشکالت مواجه شده است.
از جمله مواردی کــه در الیحه ارائه 
شــده مطرح اســت   می توان به این 
مهم اشــاره نمود که ســابقه کاری 
که دانشــجویان خارجی به صورت 
نیمه وقت در طی دوران تحصیل به 
دســت می آورند، نادیده گرفته شده 
اســت. به عنوان مثال بســیاری از 
دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و 
دکترا در حین تحصیل در پروژه های 
تحقیقاتی به عنوان دستیاران تحقیقی 
و یا تدریسی جدا از حوزه تحقیقاتی و 

تحصیلی خود کار  می کنند. 
این تجربیات مهارت های مهمی را در 
کنار تحصیل و تحقیق این دانشجویان 
در زمینه های مدیریت پروژه، تجزیه 
و تحلیل و حل مشــکالت پیچیده، 

ارتباطات و غیره  به ارمغان می آورد.
بحران کنونی به ما نشــان  می دهد 
که شناختن چگونگی برخورد سریع 
و خالقانه با شــرایط جدید بســیار 
مهم اســت. این همان چیزی است 
که فارغ التحصیالن دانشــگاه های ما 
در پروژه هــای تحقیقاتی دانشــگاه  
می آموزند  و چرا نبایــد به آن ارزش 

داد؟       
بر اســاس گزارش ارائه شــده برای 
بررســی ایجاد تغییرات در برنامه پی 
ایــی کیو همچنین مطرح شــد که 
اعالم افزایش دوره بررسی از 2۰ روز 
به شــش ماه نیز بسیار غیرمنطقی و 

غیرموجه به نظر می رسند.
عالوه بر این، بر اساس گزارش اعالم 
شده توسط رادیو کانادا برنامه پی ایی 
کیو یکــی از معتبرترین گزینه های 
کبک برای تامین ســریع نیروی کار 
مورد نیاز استان  است. کبک نمی تواند 
و نبایــد در را بروی دانشــجویان و 
محققانــی کــه در کبــک تحصیل 
کرده اند ببندد و نسبت به جذب آنان 
چشم پوشــی کند. زیــرا این جوانان 
گزینه های  بهتریــن  فارغ التحصیل 
اســتخدامی در این استان محسوب 
می گردند. باید برنامــه پی ایی کیو 
در خدمت جذب هر چه بیشــتر این 
فارغ التحصیالن باشد به جای اینکه 
آنان را برای مهاجرت به اســتان های 
دیگر پــس از فارغ التحصیلی هدایت 

کند.

جعل هویت پلیس کانادا توسط کالهبرداران بیت کوین

ایرانیان کانادا- کالهبرداران کانادایی با 
جعل هویت پلیس و ماموران مالیاتی 
با تماس با مردم تقاضای بیت کوین 
کرده اند. دو قربانی که به کالهبرداران 
اعتماد کــرده انــد، ۱5۰۰۰ دالر از 
دست داده اند. کالهبرداران، ساکنین  
Strathcona County منطقــه ای 
در اســتان غربی ایالت آلبرتای کانادا 
را هدف قرار داده اند. آنها با هویتهای 
قالبی با قربانیان خود تماس گرفتند و 
آنها را با تهدید و اجبار وادار به ارسال 

بیت کوین کرده اند.
در یک مــورد، دو کالهبردار هویت 
یک افســر پلیس از اداره ی پلیس و 
یک افسر پلیس از اداره مالیات کانادا 
را جعل کرده اند. آنها از قربانیان باج 
خواسته و تهدید کرده اند در صورتی 
که به حساب کالهبرداران بیت کوین 

واریز نکنند، دستگیر خواهند شد.
آنها به یکی از قربانیان دستور داده اند 
از بانک پول نقد گرفته و آنرا از طریق 
 BTC دستگاه خود پرداز بیت کوین
ATM به حســاب آنهــا واریز کنند. 
ایــن قربانــی ۱2۰۰۰ دالر کانادا به 

کالهبردار پرداخت کرده است.
در مورد دیگــر که کالهبردار هویت 
افسر پلیس آر.سی.ام.پی را جعل کرده 
با قربانی تمــاس گرفته و به او گفته 
است شماره بیمه اجتماعی او به خطر 

افتاده اســت. کالهبردار مدعی شده 
که چندین مورد کالهبرداری علیه او 
گزارش شده است اما با پرداخت بیت 
کوین از طریق دســتگاه ATM بیت 
کوین می تواند از ایــن اتهامات رها 
شود. قربانی دوم ۹۰۰۰ دالر کانادا را 

به حساب او واریز کرده است.
 آر.سی.ام.پی  نســبت به افتادن در 
دام چنیــن کالهبردارانی که در این 
ماه تعدادشان زیاد شده، به شهروندان 
کانادایی هشدار دادند. پلیس کانادا در 
این مورد گفت: “اداره ی پلیس تحت 
هیچ شــرایطی از شهروندان تقاضای 
بیت کویــن نمی کنــد. قربانیان به 
امید دریافت پول با صدها نفر تماس 

گرفته اند.”
با افزایش جمعیــت در کانادا، پلیس 

شاهد افزایش کالهبرداریهای مرتبط 
با ارز دیجیتال اســت. در پایان سال 
2۰۱۹، کالهبرداران کانادایی به یکی 
از ساده ترین حقه ها متوسل شدند. 
 BTCATM آنها پوسترهایی را بر روی
نصب می کردند که روی آن نوشــته 
شــده بود »دســتگاه خراب است«. 
سپس لیســتی از مواردی را نوشته 
بودند که مشــتری می توانســت به 
جای اســکن کردن QR انجام دهد. 
کالهبرداران حتــی به خاطر خرابی 
دستگاه از مشتریان معذرت خواهی 
کرده بودند و قــول داده بودند که با 
مبلغ کمتری بابت هزینه ی  تراکنش 
از مشتریان کم شــود. با این روش،  
بیت کوین به حســاب کالهبرداران 

واریز می شد.

ویزای کاری آمریکا دست کم تا پایان سال 2۰2۰ لغو شد 
وزیر مهاجرت کانادا: به کانادا بیایید

پرژن میرور- وزیــر مهاجرت کانادا 
آقای مارکــو مندیچینو در پی اعالم 
صدور فرمــان اجرایی رییس جمهور 
آمریکا مبنی بر توقف صدور ویزاهای 
کاری، به تمام افرادی که از سراســر 
دنیا قصد مهاجرت دارند گفت: » به 

کانادا بیایید.«
آقای مندیچینو از زمان شــروع همه 
گیری ویروس کرونا چندین بار اعالم 
کرده است که کشــور کانادا خود را 
برای پذیرش مهاجران متعهد می داند.

در حالی که اقتصاد کانادا نیز همانند 
دیگر کشــورهای جهان تحت تاثیر 
همه گیری بیمــاری کووید-۱۹ قرار 
گرفته است، اما وزیر مهاجرت و دولت 
فــدرال کانادا همچنان بــر این باور 
هســتند که تداوم ورود مهاجران به 

اقتصاد کانادا کمک خواهد کرد.
در مصاحبه تلویزیونی وزیر مهاجرت 
کانادا با شبکه تلویزیونی سی تی وی 
نیوز، وی اعالم کرد که مهاجرت باعث 
بازگشایی سریعتر اقتصاد کانادا خواهد 

شد.
او گفت: » ما برنامه ای داریم که بهترین 
و ماهرترین افراد از سراســر جهان را 
به کانادا بیاوریم. روش هایی همچون 
»برنامه ورود فوری« و »جریان جهانی 
اســتعداد« به ما کمک می کنند که 
کارآفرینان، مهندســان و مبتکران را 
به این کشــور بیاوریم. ما همچنین 
روش هایی برای ورود کارگران ساده 

و کارگران ماهر نیز داریم.«
دولــت کانادا عالوه بــر ارایه بیش از 
یکصد روش مختلف بــرای دریافت 
اقامــت دایم این کشــور به کارگران 
متخصص که قصد دارنــد به دنبال 
فرصت هــای اقتصــادی بــه کانادا 
بیاینــد، روش های مهاجرتی دیگری 
را نیز بــرای کارگران موقت خارجی 
و دانشــجویان بین المللــی که قصد 
دریافت اقامت دایم در این کشــور را 

دارند ارایه می دهد.
فرمان اجرایــی اخیر رییس جمهور 
آمریکا، کارفرمایان آمریکایی و افرادی 
کــه قصد عزیمت به آمریکا برای کار 
داشتند را در یک وضعیت نا مطمئن 

قابل توجهی قرار داده است. 
مدیر اجرایی شرکت آلفابت، شرکت 
مادر گوگل، ســاندار پیچای که خود 
یک مهاجر هندی است، روز دوشنبه 
در حســاب توییتر خود نوشــت: » 

مهاجرت نقش بســیار پــر رنگی در 
ایفا می کند.  موفقیت اقتصاد آمریکا 
از تصمیم امروز دولت بسیار متاسف 
شدم. ما در کنار مهاجران می ایستیم و 
تالش می کنیم تا فرصت را در اختیار 

همگان قرار دهیم.«
 Box آرون لِوی مدیر اجرایی کمپانی
نیز این فرمان اجرایی را اینگونه خوانده 
است: » این تصمیم به طور غیر قابل 
باوری در تمام سطوح بد است. فقط به 
معنی این است که شغل های زیادی 
از آمریکا خارج می شــوند و به هیچ 
عنوان آمریکا را بهتر یا رقابت پذیرتر 

نمی کند.«
دیگر مدیران شرکت های پیشتاز در 
صنعت تکنولوژی نیز از فرمان اجرایی 
ترامپ انتقــاد کرده اند. البته صنعت 
تکنولوژی و دیگر بخش های اقتصادی 
آمریکا مدت  طوالنی اســت که برای 
استفاده از برنامه ویزای غیر مهاجرتی 
H-1B مورد انتقاد هســتند، چون به 
آنها اجــازه می دهد کارگران خارجی 
را با دســتمزدهای پایینتر نسبت به 
شهروندان آمریکایی در همان شغل ها 

استخدام کنند.
ترامپ  دولت  ویزایی  محدودیت های 
همگی از طریق صــدور فرمان های 
اجرایــی انجام شــده اند و همین امر 
سبب شده اســت تا هر ساله تعداد 
چشــمگیری از تقاضانامه های تایید 
شده ویزای آمریکا کاهش یابد. ایجاد 
محدودیت های بســیار زیــاد دولت 
ترامپ برای کاهــش تقاضای ویزای 

آمریکا باعث رو آوردن متقاضیان به 
سمت کانادا شده و اغلب افرادی که 
قصد کار و زندگی در آمریکا را داشتند 
با ســاده  تر شدن شــرایط دریافت 
ویــزای کاری برای متخصصان بویژه 
در صنعــت تکنولــوژی، راهی کانادا 

می شوند.
از زمانی که کانادا شرایط دریافت ویزا 
برای متخصصیــن صنعت تکولوژی 
را ساده  تر کرده اســت، این گروه از 
متخصصین نه به سمت سیلیکون ولی 
بلکه به سمت تورنتو می روند که در 
حال تبدیل شدن به قطب تکنولوژی 

در آمریکای شمالی می باشد.
در حال حاضر سیستم مهاجرتی کانادا 
نیز به دلیل اعمــال محدودیت های 
مســافرتی پس از شروع همه گیری 
ویروس کرونا دچار یک دوره بی ثباتی 

شده است.
با این حال، علیرغــم عدم اطمینان 
موجود در کانادا، کارفرمایان کانادایی 
و افرادی که قصــد مهاجرت به این 

کشــور را دارند مطمئن هستند که 
تقاضانامه های مهاجرتی که در طول 
بحران کرونــا بــه وزارت مهاجرت، 
شهروندی و پناهندگی کانادا ارسال 
شده است، مورد بررسی قرار خواهند 
گرفــت و ورود افرادی که صالحیت 
دریافت ویزای اقامت دایم و موقت این 

کشور را دارند تسهیل خواهد شد.
در حــال حاضر برخــی از دارندگان 
از  کانــادا  دایــم  اقامــت  ویــزای 
محدودیت های مسافرتی اعمال شده  
در این کشورمعاف هستند. در عین 
حال، برخــی از کارگــران خارجی 
موقتــی نیز از ایــن محدودیت های 
مســافرتی معاف هستند و بر حسب 

شرایط می توانند وارد کانادا شوند.
بر اساس فرمان اجرایی آقای ترامپ، 
دست کم تا پایان سال 2۰2۰، صدور 
ویزاهای کاری برای شغل هایی که نیاز 
به تخصص های بــاال دارند، کارگران 
فصلی غیــر کشــاورزی، برنامه های 
دیــداری تبادل فرهنگــی بر مبنای 
کار- تحصیل و انتقال درون شرکتی 
به دفاتر کمپانی ها در آمریکا لغو شده 

است.
کشورهای آمریکا و کانادا هر دو دارای 
دولت های فدرال و دولت های ایالتی 
و استانی هستند. اما بر خالف آمریکا 
که سیاست های مهاجرتی آن تحت 
مقررات فدرال می باشــد و ایالت های 
این کشــور دارای قوانین مهاجرتی 
استانی  دولت های  نیستند،  جداگانه 
کانادا می توانند برای اســتان خود در 
زمینه مهاجرت دست به ایجاد قوانین 
و مقررات جداگانه از سیاســت های 

مهاجرتی فدرال بزنند.
در عمل، این بدین معنی اســت که 
هم دولت فدرال و هم ۱2 اســتان از 
۱۳ استان و قلمرو کانادا برای رده های 
مختلف مهاجران اقتصادی، برنامه های 

مهاجرتی مختص به خود را دارند.

مهاجران نیاز مبرم سیستم سالمت کانادا
دوسوم کمک پرستاران مهاجر هستند

یک ســوم از 25۰هزار کمک پرســتار، مراقب بهداشت یا پرسنل خانه 
سالمندان که در حال حاضر در کانادا مشغول کار هستند، از اعضای جامعه 

مهاجران مقیم کانادا محسوب می شوند و بیشترشان زن هستند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، گزارش های اداره آمار کانادا نشــان 
می دهد، شمار مهاجرانی که در این مشاغل در کانادا فعالیت می کنند از 

سال۱۹۹۰ به این طرف همواره افزایش یافته است.
در سال2۰۱۶، 8۷هزار و ۹25نفر از کل 245هزار و 5۰۰نفری که در این 
مشاغل در کانادا کار می کردند، مهاجر بودند )حدود ۳۶درصد(. همان زمان 
مهاجرانی که در دیگر مشاغل در بخش های مختلف اقتصاد کشور فعالیت 

می کردند کمتر از 25درصد بود.
در ســال۱۹۹۶ تنها 2۱.۷درصد از افرادی را که به عنوان کمک پرستار و 
پرسنل خانه های سالمندان مشغول کار بودند، مهاجران تشکیل می دادند.

نزدیک به 4۰درصد از مهاجرانی که به عنوان کمک پرســتار و پرســنل 
خانه های سالمندان کار می کنند، در فاصله سال های 2۰۰۶ تا 2۰۱۶ وارد 

کانادا شده اند.
سه منطقه اصلی زادگاه این کارگران عبارتند از: کشورهای جنوب شرق 
آســیا به ویژه فیلیپین )۳2درصد(، جزایر آنتیــل و برمودا )۱8درصد( و 

کشورهای زیرصحرای آفریقا )۱۳درصد(.
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       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) 757-1279Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

مردم بریتیش کلمبیا عالقه ای به خرید مسکن توسط خارجی ها ندارند
پــرژن میرور- بر اســاس نتایج یک 
نظرســنجی که اخیراً توســط یک 
موؤسســه تحقیقاتی انجــام گرفته، 
مشخص شده اســت که اغلب مردم 
استان بریتیش کلمبیا همانند مردم 
نیوزلند خواســتار ممنوعیت خرید 
مســکن در کانادا توسط خارجی ها 

هستند.
در این نظرســنجی آنالین که 8۰۰ 
نفر از افراد بزرگسال ساکن در استان 
بریتیش کلمبیا در آن شرکت کردند، 
۷8 درصد پاســخ دادند که همانند 
شــیوه ای که نیوزلند خرید مسکن 
برای خارجی ها را ممنوع کرد، کانادا 
نیز بایــد این ممنوعیــت را به اجرا 
بگذارد. ۱5 درصد موافق خرید مسکن 
توسط خارجی ها هستند و ۷ درصد 

نیز نظری در این زمینه نداشتند.
ماریــو کانِســکو، رییس موؤسســه 
تحقیقاتی که این نظرسنجی را انجام 
داده است در بیانیه ای گفته است: » 
اعتقاد بر ممنوعیت مالکیت امالک و 
مستغالت توسط خارجی ها در کانادا 
در میــان تمام قشــرهای جمعیتی 

ساکن بریتیش کلمبیا وجود دارد.«
آقای کانســکو اضافه کرده است که 
بیشترین حمایت از این ممنوعیت از 
سوی اهالی ونکوور آیلند و افراد بین 
۳5 الی 54 سال بوده است، به طوری 
کــه 88 درصد از افــراد هر دو گروه 

حامی این ممنوعیت بودند.
هجوم خریداران خارجی مســکن در 
ونکوور یکی از دالیل افزایش قیمت 
مســکن در این شــهر عنوان شده 
است. منطقه شهرنشــین و مرکزی 
ونکوور در میان صدها شهر در سراسر 
جهان به عنوان یکی از ســه شهری 
شناخته شده است که دارای گرانترین 

خانه های مسکونی هستند.
کشــور نیوزلند که هماننــد کانادا با 
چنین مشــکلی در امر مسکن روبرو 
بــود، از ســال 2۰۱8 خرید امالک 

مسکونی توســط خارجی ها در این 
کشــور را ممنوع کرد. شــهروندان 
استرالیا و سنگاپور به دلیل توافقنامه 
تجاری بین این سه کشور از این قانون 

معاف هستند.
استرالیا چندین ســال پیش خرید 
امالک نوســاز توســط خارجی ها را 
محدود کرد. سوئیس که مقصد مورد 
نظر اغلب ثروتمندان جهان اســت، 
چنین محدودیتی را برای خارجی ها 
برقرار کرده است، البته در استان های 
مختلف این کشور قوانین متفاوتی در 

این زمینه وجود دارد.
در مکزیــک افراد خارجی از مالکیت 
امــالک در بعضی از مناطــق ویژه، 
بخصوص در ســواحل پر طرفدار این 
کشور منع شــده اند. در مالزی یک 
سطح حداقلی برای خرید ملک توسط 

خارجی ها وضع شده است.
تعدادی دیگر از کشورها خرید ملک 
برای خارجی هــا را محدود به کاندو 

کــرده و بعضی اوقات تعــداد خرید 
کاندو در یک ساختمان را نیز محدود 

کرده اند.
شهر ونکوور سال ها شــاهد افزایش 
سرسام آور قیمت مسکن در این شهر 
بود که در سال 2۰۱۶، با وضع قانون 
۱5 درصد پرداخت مالیات بیشــتر 
برای خریداران خارجی، به طور موقت 
از میــزان افزایش قیمت مســکن تا 
حدی کم کرد. دولت استانی بریتیش 
کلمبیــا در ســال 2۰۱8 که میزان 
فروش مســکن مجدداً رو به افزایش 
گذاشت، میزان پرداخت مالیات خرید 
مسکن برای خارجی ها را به 2۰ درصد 

افزایش داد.
در طول بحــران همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ در سراســر کانادا، فروش 
مسکن در بریتیش کلمبیا نیز همانند 
ســایر نقاط کانادا تا حد زیادی راکد 
شــد اما قیمت ها همچنان در همان 

سطح پیشین خود باقی مانده اند.

در گزارش انجمن امالک و مستغالت 
بریتیش کلمبیا آمده است، با توجه به 
اینکه فروش مسکن در ماه ِمه نسبت 
به سال گذشته 42،5 درصد کاهش 
داشــته، اما متوســط قیمت فروش 
نسبت به سال گذشته ۳،2 درصد باال 
رفته و به رقم ۷28 هزار و 8۹8 دالر 

رسیده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از نظر 
ســنجی اخیر، تمامی اقدامات انجام 
شــده از طرف شــهرداری ونکوور و 
دولت اســتانی بریتیــش کلمبیا در 
طول سالیان گذشته در جهت افزایش 
قــدرت خرید مردم، از جمله افزایش 
مالیات خرید مسکن برای خارجی ها و 
همینطور برقراری مالیات بر خانه های 
خالی و وضــع مالیات جدید بر روی 
امالکی که بیــش از ۳ میلیون دالر 
ارزش دارنــد، از حمایت گســترده 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی 

برخوردار بوده است.

ازسرگیری اعزام
 نیروهای موقت کار مکزیکی به کانادا

مداد- به گزارش گلوبال نیوز، دولت مکزیک اعالم کرد که فرآیند ارسال نیروی 
موقت کار به کانادا را دوباره از سر می گیرد.

همه گیری کووید-۱۹ سبب شد حداقل دو نفر از کارگران فصلی مکزیکی در 
کانادا جان خود را از دست داده و صدها نفر دیگر نیز به این بیماری مبتال شوند. 
به همین دلیل، دولت مکزیک مدتی پیش اعالم کرد که تا اطالع ثانوی اجازه 

خروج کارگران این کشور و سفرشان به کانادا را نمی دهد.
بخش کشاورزی کانادا به شدت به نیروی کار خارجی وابسته است و به همین 
دلیل، دولت فدرال یک سری مذاکرات را با دولت مکزیک به انجام رساند. دولت 
مکزیک روز دوشــنبه  اعالم کرد که با کانادا بر سر ادامه اعزام کارگر موقت به 
توافق رسیده است. البته دولت فدرال کانادا قول داده که بازرسی های بیشتری 
از مزارع و باغات به عمل آورده و در صورت وجود شرایط نامناسب کاری برای 
کارگران مکزیکی، موضوع را به دولت مکزیک گزارش دهد. گفتنی است استان 
کبــک یکی از اصلی ترین مقاصد کارگران فصلی مکزیکی در فصل برداشــت 

محصول به شمار می رود.

احتمال کاهش زاد وولد در کانادا 
در سال آینده

مــداد- بــه گــزارش ســی تی وی، 
یک موسســه معتبــر تحقیقاتی در 
ایاالت متحــده پیش بینی کرده که 
نــرخ زادوولد به خاطــر همه گیری 

کووید-۱۹ با کاهش روبرو می شود.
یکــی از مــواردی کــه در ابتــدای 
همه گیری کووید-۱۹ از سوی برخی 
کارشناســان مطرح می شد، افزایش 
آمار بارداری به خاطر خانه نشــینی 
تعــداد زیــادی از شــهروندان بود. 
اما موسســه بروکلین بــه تازگی در 
مقاله ای اعــالم کرده که احتماال این 
انتظار درست نیســت و شاید شاهد 
کاهش آمار زادوولد هم باشــیم. این 
پژوهشگران می گویند ایاالت متحده 
در سال آینده احتماال شاهد کاهش 
۳۰۰ تا 5۰۰ هزار مــوردی زادوولد 

خواهد بود.
در ایــن پژوهــش می خوانیــم که 
شــاخص های اقتصادی نقش مهمی 
در آمــار زادوولد دارند که برای نمونه 
می توان به ارتباط میان نرخ بیکاری و 

نرخ زادوولد اشاره کرد. ایاالت متحده 
با هر یــک درصد افزایــش در نرخ 
بیکاری در کشور با ۰/۹ تا 2/2 درصد 

کاهش زادوولد روبرو می شود.
 با توجه به اینکه نرخ بیکاری در کانادا 
۱۳/۷ درصد و تقریبا مشــابه ایاالت 
متحدخ )۱۳/۳ درصد( است، می توان 
انتظار داشــت که کانادا نیز در سال 
آینده بر خالف انتظار قبلی، با کاهش 
۳۰۰ تا 5۰۰ هزار مورد آمار زادوولد 

روبرو شود.
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شرکت کانادایی صدها چاه نفت را
در بریتیش کلمبیا رها کرد و رفت

یک شرکت انرژی به علت ورشکستگی 
صدها حقله چاه نفت و گاز را در استان 
بریتیش کلمبیا به حال خود رها کرد.

به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانــادا، پیــش از این شــرکت رانچ 
انرجــی Ranch Energy بــه علت 
ورشکستگی مجبور شــده بود 4۰۱ 
چاه نفت و گاز خــود را در بریتیش 
کلمبیا رها کند. با این حساب طبق 
اعالم کمیسیون نفت و گاز بریتیش 
کلمبیا، شــمار چاه هــای نفت و گاز 
رهاشــده در  این اســتان نفت خیز 

کانادا به ۷۷۰ رسیده است.
پنج ســال پیش شمار چاه های نفت 
و گاز بالتکلیــف در ایــن منطقه از 

45حلقه تجاوز نمی کرد.
به گفته مسئوالن کمیسیون نفت و 
گاز بریتیش کلمبیا، پاکســازی این 
چاه هــا نزدیک به چهل میلیارد دالر 
هزینه خواهد برد و این کار ده ســال 

طول خواهد کشید.

ماه گذشــته جان هورگان، وزیر اول 
بریتیــش کلمبیا اعالم کــرد برای 
پاکســازی هزاران چاه نفت »یتیم« 
در شمال این استان که به حال خود 
رها شده اند، یکصد و بیست میلیون 
دالر نیاز اســت. وی هشــدار داد که  
این چاه های نفت رها شــده می تواند 
برای محیط  آالیندگی های زیــادی 

زیست منطقه داشته باشد.
چاه ها و تاسیســات نفت و گاز زمانی 
»یتیم« می شــوند که شــرکت های 

انرژی ورشکسته می شوند. 
نزدیک به نیمی از یکصد و چهار چاه 
نفــت و گاز متعلق به شــرکت رانچ 
انرجــی در زمین های کشــاورزی یا 

امالک خصوصی قرار دارند.
در استان بریتیش کلمبیا اکثر مالکان 
زمین هایی که این چاه ها در آن واقع 
شده اند، در رابطه با منابع نفت و گاز 
طبیعی که زیر زمین های آنها کشف 

می شود، هیچ حقی ندارند.

محدودیت های مرز کانادا-آمریکا در زمان پاندمی کرونا ویروس
ایرانیــان کانادا- محدودیت های مرز 
کانادا-آمریکا طی دوره پاندمی کرونا 

شما را هم گیج کرده است؟
شاید از خودتان بپرسید در حالی که 
مرز بر روی توریست ها بسته است، 
چرا ماشــین های پالک آمریکا را در 

کانادا میبینید.
یا هنگامی که متوجه شدید همسایه 
تان با هواپیما به آمریکا رفته اســت، 
از خودتان پرســیده اید پس چرا من 
نمیتوانم از مــرز ویندزور-دیترویت 

بگذرم تا خانواده ام را ببینم.
در اینجا لیســتی از محدودیت های 
مرزی کانادا-آمریکا را برایتان آورده ایم.

 
قوانین مرزهای زمینی کانادا-آمریکا

 جهت کمــک به کاهــش ابتال به 
ویــروس کرونا، مســئولین کانادا و 
آمریکا توافق کردند که از 2۱ مارس، 
مرزهای مشــترک مرزی شــان را 
برای ســفرهای غیر ضروری ببندند. 
این توافق هر ۳۰ روز یکبار بررســی 
میشود. تا کنون بسته بودن مرز ۳ بار 

تمدید شده است.
تاریــخ اتمام این طــرح 2۱ جوالی 
است، اما به علت افزایش موارد کرونا 
در برخی ایالت های آمریکا، احتماال 

این طرح تمدید شود.
 وزیــر مهاجرت آمریــکا خیرا گفت 
»صادقانه بگویم، فکر نمیکنم مرز تا 
آخر سال باز شود. به خصوص وقتی 
که در ایالت های جنوبی مثل تگزاس 
و آریزونا شــاهد افزایش موارد کرونا 

هستیم.«
مــرز کانادا-آمریکا، برای ســفرهای 
ضروری مانند کار یا تحصیل باز است.

در روز ۹ ژوئن، دولت کانادا محدودیت 
هــای مرزی را کم کرد تا توریســت 
های آمریکایی که اعضای درجه یک 
خانواده شان در کانادا است، بتوانند به 
آنها ســر بزنند. در نظر داشته باشید 
که دوست پســر یا دوست دختر به 
عنوان خانواده حساب نمیشود و فرد 
تنها در صورتی به عنوان پارتنر قانونی 
شناخته میشود که حداقل یک سال 

باهم زندگی کرده باشند.
افرادی که به اعضای خانواده شان سر 
می زنند بایســتی حداقل ۱5 روز در 
کانادا بمانند، و ۱4 روز خودشــان را 

قرنطینه کنند.
  

به آمریکا  با هواپیما  شما می توانید 
بروید

 ممکن اســت برخی کانادایی ها از 
شنیدن این خبر که با وجود پاندمی 
کرونا همچنان میشــود با هواپیما به 
آمریکا رفت متعجب شــوند، این در 
حالی است که این قانون در این طرف 

مرز وجود ندارد.
در حال حاضر کانادا تمامی خارجی ها 
به جز اعضای درجه یک خانواده ، -از 
جملــه آمریکایی هــا – را از ورود به 
کشور برای سفرهای غیر ضروری، از 

طریق هر وسیله ای منع کرده است.
با این حال آمریکا فقط ورود افرادی را 
ممنوع کرده است که تا ۱4 روز قبل 
در برزیل، چین، ایران، ایرلند، بریتانیا 
و 2۶ کشــور اروپایی عضو شــینگن 

بوده اند. 
به علت توافق مشــترک برای بستن 
مرز زمینی بین دو کشور، تنها راهی 
که کانادایــی ها می توانند به آمریکا 
سفر کنند از طریق هواپیما است، وزیر 
مهاجرت آمریکا  می گوید بسیاری از 
مردم بدون هیچ پیچیدگی به آمریکا 
سفر کرده اند. وی گفت »یک میانبر 

بزرگ وجود دارد که افراد می توانند 
به راحتی از آن استفاده کنند.« 

مسافرین هوایی کانادایی نیازی ندارند 
کــه ۱4 روز خودشــان را قرنطینه 
کنند. مرکز کنترل بیماریهای آمریکا 
پیشنهاد میکند که مســافران بین 
المللی خودشــان را قرنطینه کنند، 
اما این امر اجباری نیست مگر اینکه 
این افراد اهل منطقه یا کشور خاصی 

باشند.
اما هنگام بازگشــت به خانه، مطابق 
قوانین فدرال کانادایی ها باید ۱4 روز 

خودشان را قرنطینه کنند.
 

پالک های آمریکایی در کانادا

برخی اهالی شهر بنف اخیرا اعتراض 
کرده اند که توریست های آمریکایی 
و ماشین های پالک آمریکا را در شهر 

مشاهده کرده اند.
یکی از اهالی این شهر گفت »دو روز 
پیش چهار نفر را دیدم که از تاکسی 
خارج شدند. آنها میخندید و میگفتند 

که چقدر وارد شــدن به بنف راحت 
است.«

کانادا به آمریکایی هایی که به دالیل 
ضروری قصد رفتن به آالسکا را دارند 
اجازه میدهد که از کانادا عبور کنند. 
با این حال آنها نباید در طی مســیر 

توقف های غیرضروری داشته باشند. 
پلیــس کانادا چنــد روز پیش هفت 
آمریکایی را که قرار بوده به آالســکا 
بروند را در حال گردش در پارک ملی 
بنف دستگیر کرده است. این افراد هر 

کدام ۱.2۰۰ دالر جریمه شده اند.
روز شانزدهم جوالی پلیس شکایتی 
با پالک آمریکایی  درباره ماشــینی 
دریافت کرد کــه »برای مدت زمانی 
طوالنی در موقعیتی پارک شده بود«. 
بعد از بررســی پلیس چهار جریمه 
برای شــهروندان آمریکایــی در این 
ماشین نوشت که دستور افسر سالمت 

عمومی را زیر پا گذاشته بودند.
روز هجدهم ژوئن، پلیس به دو مورد با 
شرایط مشابه پاسخ داد. یکی از آن ها 
شکایت عمومی و دیگری مسئله ای 

بود که یک افســر پلیس مشــاهده 
کرده بود. در هر دو مورد شــهروندان 
آمریکایی مشغول پیاده روی طوالنی 
مدت در منطقه بودند و به این ترتیب 

جریمه شدند.
افسر پلیس کانادا در این مورد گفت: 
»اگر ســازمان خدمات مرزی به یک 
مسافر آمریکایی اجازه ورود به کانادا 
برای اهداف ضروری را بدهد، او باید 

قوانین را رعایت کند«.
او اضافه کرد: »تحت دستور سالمت 
عمومی، اگر ســازمان خدمات مرزی 
کانادا به شما بگوید که هدف ضروری 
رســیدن از یک نقطه به نقطه دیگر 
و بخش ضروری ســفر دریافت غذا، 
سوخت و استراحت و چیزهایی مانند 
این است، پیاده روی طوالنی در پارک 

ملی با این معیارها همخوانی ندارد«.
این مسافران با بهانه اینکه قصد سفر 
به آالسکا را دارند وارد استانهای آلبرتا 
و بریتیش کلمبیا می شــوند ولی به 
گشت و گذار در شهرهای توریستی 

دو استان می پردازند.

احتمال وضع دوباره تعرفه 
بر آلومینوم صادراتی کانادا از سوی آمریکا

مداد- سی تی وی به نقل از دو مقام آگاه دولت فدرال اعالم کرد که ظاهرا ایاالت 
متحده قصد دارد دوباره اقدام به وضع تعرفه برای واردات آلومینیوم از کانادا کند.
آلومینیوم یکی از مهم ترین محصوالت صادراتی کانادا به ایاالت متحده به شمار 
می رود که از اهمیت زیادی در صنعت خودروســازی آمریکا برخوردار اســت. 
رئیس جمهور آمریکا مدتی پیش اقدام به لغو قرارداد موســوم به نفتا و وضع 
تعرفه سنگین بر واردات آلومینیوم کانادایی کرد. با این وجود، با تصویب قرارداد 
نفتای جدید، این محدودیت  تا حد زیادی برداشته شد. با این وجود، ظاهرا آقای 
ترامپ دوباره قصد دارد این تعرفه ها را برقرار کند. اشباع بازار آمریکا از آلومینیوم 
وارداتی از کانادا و خطرات آن برای اقتصاد، دلیل این تصمیم اعالم شده است.

هنوز مشخص نیست این تعرفه قرار است از کی اجرایی شود و میزان آن چقدر 
است. گفتنی اســت آلومینیوم از مهم ترین کانی های صادراتی کبک به شمار 

می رود.

خانواده های سالمندان جان باخته در خانه های سالمندان خواهان رسیدگی قضایی شدند
ایران جوان- صحنه غم انگیزی است. 
جمعیت کوچکی که در قبرســتان 
برای خداحافظی با رابرت توماس ۶5 
ساله که بر اثر ابتال به کووید-۱۹ در 
خانه سالمندان درگذشت، جمع شده 
اند و در حالی که گل های ســفید و 
صورتی روی تابوت می گذارند، آنچه 
پیدا نمی کنند آرامش است. سوزان 
خواهر رابرت می گوید: وقتی عزیزتان 
را به این مراکز اقامتی می ســپارید 
روی آنها حساب می کنید و زندگی 
شان را در دست آنها قرار می دهید. 
و این نتیجه کار اســت! این منصفانه 

نیست، انسانی نیست!
 Extendicare  خانــه ســالمندان
Guildwood کــه رابــرت از ۷ ماه 
پیش در آن اقامت داشــت در شرق 
تورنتو قرار دارد و از اواسط مارچ وارد 
قرنطینه شد. اما 2۳ آوریل اعالم کرد 
که ویروس در آن شــیوع پیدا کرده 
است. تا امروز بیشــتر از ۱5۹ نفر از 
ســاکنین این مرکز مبتال شده و 5۰ 

نفر جان خود را از دست داده اند.
خانــواده رابــرت یکــی از چندین 
خانواده ای اســت که از این مرکز به 
دلیل بی توجهی و عدم فراهم کردن 
مراقبت های اولیه شکایت کرده است. 
آنها امیدوار هســتند این شکایت ها 
منجر به بهبود شرایط برای دیگران 

شود.
کارکنــان ایــن مرکز در پاســخ به 
تماس های تلفنی خانواده حال رابرت 
را خــوب توصیف مــی کردند اما در 
اولین مالقاتی که از پشــت پنجره به 

آنها اجازه داده شــد، همه از الغری 
شدید رابرت شوکه شده بودند.

بــرادر رابرت بــا صدایــی محزون 
می گوید: کسی را روی تخت دیدم که 
اصال نمی شناختم. چند دقیقه طول 

کشید تا متوجه عمق فاجعه شدم.
خواهر رابرت می گوید با داد و فریاد 
از کارکنان خواستم به برادرم کمک 
کنند. و آنها پاســخ دادند او خودش 

چیزی نمی خورد و نمی نوشد. 
ولی وقتــی با اصرار خواهــر رابرت، 
برایش آب آوردند او بیشــتر از یک 

لیوان آب را با عالقه سر کشید.
میشل ویلسون نیز که پدر 85 ساله 
خود را در همین مرکز از دست داده با 
اندوه می گوید: اگر این اتفاق در یک 
مدرســه یا یک باغ وحش می افتاد 
صدای همه در می آمد. اما چون این 
شرایط سالمندان را به کام مرگ می 
کشد برای کسی مهم نیست. گویی 

زندگی سالمندان ارزشی ندارد.
پدر میشــل از ۳ سال پیش و پس از 
دو بار سکته و شکستگی لگن به این 
مرکز آمده بود. میشل می گوید: حال 
پدرم رو به بهبود بود و کم کم داشت 
توانایی راه رفتن را دوباره به دســت 
می آورد، تا اینکه پاندمی اتفاق افتاد. 
میشــل می گوید با نگرانی با مرکز 
تماس گرفتم اما آنها به من اطمینان 
دادند شــیوع ویروس کنترل شده و 
محدود به ضلع شرقی ساختمان است 
حال آن که پدر من در ضلع غربی و 
در یک اتاق خصوصی اقامت داشت. 

میشــل و خواهر و برادرهایش برای 

خبر گرفتن از حال پدرشــان مرتب 
با خانه سالمندان تماس می گرفتند، 
اما در کمال تعجب متوجه شدند که 
دیگر کسی پاسخگوی تلفن ها نیست. 
آنها بعدهــا فهمیدند به دلیل ابتالی 
بســیاری از کارکنان، ایــن مرکز با 
کمبود نیرو مواجه بوده و کسی فرصت 
پاسخگویی به تلفن ها را نداشته است. 
بعد از مدتی آنها احســاس می کنند 
شــرایط از حالت عادی خارج شده و 
مدیریت ضعیف در ایــن مرکز دارد 
فاجعه به بار مــی آورد. پس از اینکه 
میشل و خانواده اش اجازه مالقات از 
پشت پنجره را پیدا می کنند، پدرشان 
را بسیار ضعیف و در حال سرفه کردن 
می بینند. میشل با اصرار اجازه پیدا 
می کند با رعایت اصول ایمنی، پدرش 
را از نزدیک ببیند. او در کمال تعجب 
کبودی هایی روی دست پدرش می 
بیند و لب هایی که از تشنگی ترک 
خورده است. میشل پنبه ای را خیس 
می کند و روی لب های پدر می کشد. 

میشل می گوید: پدرم اجازه نمی داد 
پنبه را از لب هایش جدا کنم. آخرین 
کلماتی که میشل از پدرش شنید این 

بود: دوستت دارم و آب.
ویلســون معتقد است از پدرش هیچ 
مراقبتی نشــده اســت و وقتی به او 
چیزی برای خوردن و نوشیدن داده 
نمی شــده، چه طور بدن او باید در 
مقابــل ویروس مقاومــت می کرده 
است. ویلسون نیز از این مرکز اقامتی 

شکایت کرده است. 
اخیــرا خانــواده های ســوگوار که 
عزیزانشان را در این مرکز بر اثر ابتال 
به کووید-۱۹ از دست داده بودند، به 
نشانه اعتراض پشــت در آن تجمع 
کردند. بازرسی های استانی در سال 
گذشــته نشــان داد که این مرکز از 
تعداد کارکنان کافی برخوردار نیست.  
اودری دو کروز که مادر 8۶ ساله اش 
را پس از 4 سال مراقبت و نگهداری 
در خانــه، دو هفتــه قبــل از اعالم 
قرنطینه بــه این مرکز آورده بود تا از 

مراقبت 24 ساعته برخوردار شود می 
گوید: آنها باید خیلی قبل از پاندمی 
برای تعداد کارکنان خود فکری کرده 

و درخواست کمک می کردند. 
اودری چند روز قبل از مرگ مادرش 
با او صحبت کرده بود. مادرش گفته 
بود حالش خوب اســت اما هم اتاقی 
اش تب دارد. فقــط چند روز بعد، از 
مرکز اقامتی با او تماس گرفته شد و 
به او اطــالع دادند مادرش تب کرده 
است. وی می گوید: بعدها در کمال 
تعجب متوجه شدم ساکنان بیمار و 
سالم در کنار هم نگه داشته می شده 
اند و هم اتاقی بیمار مادرم هیچ وقت 
از اتاق جا به جا نشــده است. او ادامه 
می دهد: چه طور وقتی نمی توان در 
صف خرید کنار دیگران ایستاد، می 
توان ســالمندان بیمار و غیر بیمار را 
در یــک اتاق کنار هم قرار داد و هیچ 

اقدامی برای جداسازی آنها نکرد؟
 Extendicare  خانــه ســالمندان
Guildwood در پاســخ به پرسش 
های سی بی سی نیوز گفت نمی تواند 
درباره تک تک موارد اظهار نظر کند، 
اما مشــکالتی از نظر تعداد کارکنان 
وجود داشته که از زمان آغاز پاندمی 
ده ها نیروی جدید استخدام شده و از 
بیمارستان ها نیز کمک گرفته شده 
است. با این وجود خانواده جانباختگان 
اقدامات این مرکز را بســیار ناکافی و 
بسیار دیر می خوانند و معتقد هستند 
کسی برای زندگی سالمندان ارزش 

قائل نشده بود.
گزارش از سی بی سی
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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... 

   حل جدول های عادی             و                ویژه:      از صفحه 27

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

راهکارهای برترین دانشگاه کانادا برای 
مقابله با کرونا  در ترم آینده

ایرانیــان کانادا- دانشــگاه »تورنتو« 
که برترین دانشگاه کانادا است برای 
ایمنی دانشجویان از کرونا ویروس در 
ترم آتی تغییراتــی را برای ترم پاییز 

پیش رو مد نظر گرفته است.
به نقل از وبســایت رسمی دانشگاه 
تورنتو، با توجه به اینکه درگیری مردم 
جهان با بیماری کووید-۱۹ همچنان 
ادامه دارد، بازگشــت دانشــجویان و 
ورود دانشــجویان جدید به دانشگاه 
تورنتو باید با تغییراتی در دانشــگاه 
همراه باشد.در این راستا این دانشگاه 
در حال ارتقاء ســطح بهداشت برای 
تامین ایمنی دانشــجویان و پرسنل 
از کروناویروس در سه دانشکده خود 

است.
برای تشویق فاصله گذاری اجتماعی، 
دانشــجویان، پرســنل و اســاتید و 
مســئوالن کتابخانــه بــا کالس ها، 
مشــترک،  دفاتــر  کتابخانه هــا، 
آزمایشــگاه ها و دیگــر فضاهایی که 
ســازماندهی تازه ای پیــدا کرده اند 

روبرو خواهند شد.
در همین حال این دانشگاه گام های 
بیشــتری را برای ضدعفونی محوطه 

دانشگاه انجام خواهد داد.
مدیران دانشگاه تورنتو که به تازگی 
برترین دانشــگاه کانادا شــد، اعالم 
کردند که به طرز خســتگی ناپذیری 
کار و تالش می کنند تا محیطی ایمن 
را برای هر کســی که وارد دانشــگاه 
می شــود، فراهم کنند. این دانشگاه 
شــش روش را برای تامین ایمنی و 
سالمتی دانشــگاه از کروناویروس به 

کار می گیرد.

محققان  ۱- فاصه گذاری اجتماعی- 
معتقدنــد تا زمانی  که یک واکســن 
بــرای کروناویــروس توســعه داده 
شــود، فاصله گذاری اجتماعی یکی 
از مؤثرتریــن ســالح ها در مبــارزه 
بــا کوویــد-۱۹ اســت. در نتیجه 
کالس های دانشگاه تورنتو به نحوی 
برگزار می شود که فاصله دانشجویان 
در کالس  از هم حداقل دو متر باشد.

همچنین شاید ورودی و خروجی های 
اختصاصی تعبیه شــود که ترافیک 

کمتری به هنگام حضور دانشجویان 
ایجاد شود.

۲- عالئم هشــدار- دانشگاه تورنتو 
برای راهنمایی و ترغیب دانشجویان 
برای رعایــت فاصله گذاری اجتماعی 
و بهداشــت، عالئم و نکات هشدار در 

محوطه دانشگاه درج خواهد کرد.

۳- ضدعفونــی مکرر- قرار اســت 
کتابخانه ها و کالس های دانشگاه در 
هفته پنج مرتبــه تمیز و ضدعفونی 

شوند.
همچنین سطوحی مانند دکمه های 
آسانسور و دستگیره درها که اغلب در 
تماس بیشتر هســتند، در روز دو بار 

ضدعفونی خواهند شد.

۴- ایستگاه های بهداشت- دانشگاه 
تورنتو قصــد دارد هزاران دســتگاه 
ضدعفونی کننده دست را در محوطه 
دانشــگاه نصب کند. به این ترتیب 
دانشجویان، اساتید و پرسنل می توانند 
به راحتی با مراجعه به این ایستگاه ها 

دستان خود را ضدعفونی کنند.
ارتفــاع نصب این دســتگاه ها هم به 
نحوی خواهد بود که همه بتوانند از 

آن ها استفاده کنند.

۵- اقدامــات محافظتی- در ســه 
پردیــس دانشــگاه محل هایی برای 
ارزیابی بهداشت وجود خواهد داشت 
تــا اطمینــان حاصل شــود قانون 
فاصله گذاری اجتماعی در حال انجام 

است.

۶- ماسک- عالوه بر رعایت بهداشت 
دســت و فاصله گــذاری اجتماعی، 
سازمان بهداشــت توصیه کرده که 
استفاده از ماسک می تواند به کاهش 

خطر انتشار کروناویروس کمک کند.
استفاده از ماسک به ویژه در مناطق 

شلوغ توصیه می شود.
دانشگاه تورنتو از تابستان امسال حدود 
25۰ هزار ماســک پارچه ای را برای 
دانشجویان، پرسنل و کتابخانه دارها 

تامین می کند.

زدن ماسک در سفر با قطار در کانادا 
اجباری شد

کشتار مردم بومی توسط پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا، 
و افزایش درخواست ها برای اصالح نیروی پلیس

ایران جوان- دومین تیراندازی پلیس 
به یــک فرد بومــی در نیوبرانزویک 
اندکی بیش از یــک هفته از حادثه 
قبلی، عصبانیت و تــرس را در بین 
بومیان برانگیخت و در سراسر کشور 
درخواست ها را برای ایجاد اصالحات 

در نیروی پلیس شدت بخشید.
بیــل وارد، رئیــس اقلیــت بومــی
  Metepenagiag Mi Mikkmaq
 ،Miramichi نزدیکــی  در  کــه 
نیوبرانزویک اسکان دارند از ساکنان 
خواســت که آرامش خــود را حفظ 
کننــد. زیرا در اثر ضربه روحی که به 
خاطر مرگ رادنی لــوی به آنها وارد 
شده است ناراحت و پریشان هستند. 
آقای وارد گفت، این پدر 48 ساله که 
سه فرزند داشت توسط آر.سی.ام.پی 
نیوبرانزویک جمعه شب در نزدیکی 
کلیسای پنتیکاستال هدف تیراندازی 

قرار گرفت.
زمانی که آقای لوی در یک مهمانی 
در خانــه کشــیش حضور داشــت، 
اتفاقات ناخوشایندی رخ داد و از وی 
خواسته شد آنجا را ترک کند. سپس 
با  آر.ســی.ام.پی تماس گرفته شد تا 
وی را از آن ملک خارج کند. به نیروی 
پلیس گفته شد که او چاقو به همراه 

دارد.
رئیــس اقلیت بومــی گفــت: او از 
نظــر روحی دچار مشــکالتی بود و 
آنهــا به پلیس زنگ زدنــد تا او را به 
طور مســالمت آمیــز از آنجا خارج 
کند. او هیچ عمل خشــونت آمیزی 

انجام نداده بــود. رئیس اقلیت بومی 
Metepenagiag اضافــه کرد: لوی 
آدم خطرناکی نبود. اتفاقی که برای او 
افتاد، ممکن بود برای هر کسی اتفاق 

بیفتد. 
تیرانــدازی بــه آقای لــوی پس از 
اظهارات جاســتین تــرودو رخ داد. 
ترودو پیش تر تصدیق کرده بود که 
نژادپرســتی به صورت سیستماتیک 
در نیروی پلیس وجود دارد و   رییس 
نیروی پلیس  آر.سی.ام.پی، برنا الکی، 
هم یک روز پس از بحث در این مورد 
این مساله را پذیرفت. همچنین مردم 
کانادا خواســتار نظارت بیشتر روی 
نیروی پلیــس در برخورد با اقلیت ها 
و اعمال خشونت شده بودند. با اضافه 

شــدن این حادثه، حاال تقاضا برای 
انجــام اصالحات در نیــروی پلیس 
جهــت محافظت هر چه بیشــتر از 
اقلیت های نژادی در سراسر کشور در 

حال افزایش است.
آقای لوی دومین فرد بومی است که 
در نیوبرانزویــک در تیراندازی پلیس 
در یک ماه اخیر جانش را از دســت 
داد. شــانتل مور، یک مادر 2۶ ساله 
 Tla-o-qui-aht که اصالتا بومی قبیله
First Nation بــود، در طی یکی از 
سرکشی های نیروی پلیس در منطقه 
توسط یک افسر اداره پلیس ادمونتون 
در 4 ژوئن هدف شــلیک گلوله قرار 
گرفــت؛ اتفاقی که بــه تظاهرات و 

اعتراضات در سراسر کشور دامن زد.
درمجمــوع، ۶ فــرد بومــی از ماه 
آوریــل توســط پلیــس کانــادا در 
جریان تیراندازی هایی در وینیپگ، 
نیوبرانزویک و نوناووت کشته شده اند.

در کبک، یک آژانس تحقیق در مورد 
آســیب های جدی توســط نیروی 
پلیس، در حال بررسی تیراندازی های 
آر.سی.ام.پی  می باشد، که تحقیق در 
خصوص مرگ خانم مور بخشــی از 
آن است. به دلیل اینکه نیوبرانزویک 
آژانس نظارتــی پلیس مخصوص به 
خود نــدارد، آژانس ناظــر بر نیروی 
پلیس کبک برای ارائه پاسخ فراخوانده 
شده است. این یکی از مواردی است 
که از دید نخســت وزیر ممکن است 

نیاز به تغییر داشته باشد.
سخنگوی آر.سی.ام.پی  نیوبرانزویک 
گفت: ماموران در ســاعت ۷:4۰ بعد 
از ظهر به وقت محلی شکایتی درباره 
یک مزاحم در خانــه ای در نزدیکی 
منطقه اسکان بومیان دریافت کردند.
جولی راجرز- مارش، رئیس آر.سی.

ام.پی ، در بیانیه ارســال شده در روز 
شنبه در وبسایت آر.سی.ام.پی  گفت: 

وقتی پلیس به محل مورد نظر رسید، 
با مردی مسلح با چاقو مواجه شد که 
بــه ماموران پلیس حملــه کرد. وی 
گفت ماموران چندین بار از باتوم برقی 
استفاده کردند، اما نتوانستند این مرد 
را مهار کنند. روز یکشنبه، سخنگوی 
آر.ســی.ام.پی  گفت هیچ کس برای 
اظهــار نظر در مورد ایــن پرونده در 

دسترس نیست.
شــش رئیس اقلیت هــای بومی در 
نیوبرانزویک در بیانیــه ای در مورد 
درگذشــت آقای لوی اعــالم کردند 
که این تنها گوشــه ای از مشکالت 

سیستم دادگستری است.
آنها نوشتند: همانطور که قبال گفتیم، 
این حوادث به هم مربوط هستند، این 
تنها شاهد دیگری است که نشان می 
دهد تبعیض به طور سیستماتیک در 

این استان وجود دارد.
آقــای وارد، رئیــس اقلیــت بومی 
با توجه به  Metepenagiag، گفت 
خشونت و نژادپرستی که مردم جوامع 
بومــی با آن روبرو هســتند طبیعی 
است عصبانی باشــند. او از نیروهای 
آر.ســی.ام.پی خواســت تا زمان آرام 
شدن احساســات مردم از قبیله دور 
بمانند و روز یکشــنبه نیز از  رسانه 
ها درخواست کرد آن منطقه را ترک 
کنند. رهبران اقلیت های بومی نیز از 
ساکنان خواهش کردند پل رودخانه 
میرامیچی را که محل اسکان حدود 
55۰ نفر از بومیان را به مقر آر.ســی.
ام.پی  متصل می کند مسدود نکنند.

کشیشــی که دو سال پیش به محل 
ســکونت این اقلیت بومی نقل مکان 
کرده بــود، گفت: چیــزی که اصال 
انتظار نداشــتیم در هیچ زمان و به 
هیچ صورتی اتفاق بیفتد مرگ یکی 
از اعضای قبیله بود. مــا برای انجام 
تحقیقات کامــال همکاری می کنیم 
و تالش می کنیم که جان کســی به 
خطر نیفتد و یا تصویری نادرست از 
آنچه اتفاق افتاده است به نمایش در 

نیاید. 
مردم قبیله گفتند که آقای لوی کسی 
نبود که چاقو همراه داشــته باشد و 
هیچ کــس در قبیله وی را خطرناک 
نمی دانست. او مردی ریزنقش و شوخ 

طبع بود.
در قبیله آقای لوی، مردم می گویند 
نژادپرستی واقعیت تلخ زندگی شان 
است. رینر وارد، کارگر جوان و مشاور 
ســابق ترک اعتیاد، گفت: غم انگیز 
است که وقتی به خانواده ام نگاه کنم 
می دانم که زندگی آنها به دلیل اینکه 
اینجا سکونت دارند و در میان قبیله به 

دنیا آمده اند، در معرض خطر است.

شرکت ویاریل اعالم کرد مسافران قطارهای این شرکت باید از روز سه شنبه 
منظور کاهش خطر شیوع ویروس کرونا در زمانی که فاصله گذاری فیزیکی 

امکان پذیر نیست، از ماسک استفاده کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، شــرکت راه آهن ویاریل مستقر در 
مونترال تاکید کرد با توجه به روند تدریجی گشــایش مجدد اقتصادی 
و افزایش مشــتریان قطارهای شــرکت، چنین تصمیمــی را مطابق با 
دســتورالعمل های وزارت حمل ونقل کانادا اتخاذ کرده است. همچنین 
استفاده از ماسک برای آن دسته از پرسنل قطار که مرتب با مسافران در 

ارتباط هستند، اجباری خواهد بود.
مســافران و این عده از پرســنل قطار باید در طول سفر به جز در زمان 
خوردن و آشامیدن همواره ماسک به صورت داشته باشند. در ایستگاه های 
قطار و هنگام سوار شدن نیز اگر امکان فاصله گذاری فیزیکی ممکن نباشد، 
استفاده از ماسک اجباری خواهد بود. مسئوالن شرکت ویاریل همچنین 
اعالم کردند که این شرکت برای مشتریانی که هنگام سوار شدن به قطار 

ماسک ندارند، تعداد محدودی ماسک یکبار مصرف در اختیار دارد.
 نوزادان کمتر از دو سال و کودکان یا هر فردی که نمی تواند بدون کمک 
دیگران ماسک بزند یا آن را از صورتش بردارد، ملزم به استفاده از ماسک 

نخواهند بود.
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ایالن ماسک با اینترنت پرسرعت کانادا را پوشش می دهد
پرژن میــرور- ایالن ماســک مالک 
کمپانی خودروسازی تسال و شرکت 
فضایی اسپیس اِکس که به تازگی با 
همکاری سازمان فضایی ایاالت متحده 
آمریکا ناسا، یک فضاپیما را با موفقیت 
به ایستگاه فضایی فرستادند، پیشنهاد 
کرده است تا برای کانادایی هایی که 
در مناطق دور دست زندگی می کنند 
از طریق ماهواره اینترنت پر ســرعت 

ارایه کند.
نخســتین بار روزنامه گلوب اند میل 
کانادا گزارش داد که کمپانی اسپیس 
اِکــس تقاضــای خود را بــه مرجع 
قانوگذاری ارتباطات کانادا )کمیسیون 
رادیو تلویزیــون و ارتباطــات از راه 
دور کانادا( بــرای آنچه که به عنوان 
گواهینامه خدمــات پایه بین المللی 
ارتباطات از راه دور شناخته می شود، 

ارایه داده است.
دریافت ایــن گواهینامه بــرای هر 
کمپانــی که قصد دارد تا ســرویس 
ترافیــک ارتباطــات از راه دور بین 
کانادا و هر کشور دیگری را ارایه دهد 

ضروری است.
اگر کمپانی اســپیس اِکس موفق به 
دریافت این گواهینامه بشود، از نظر 
تئــوری می تواند خدمــات ارتباطی 
بیسیم بیشتری همچون صدا و دیتا 
را نیز به سمت زمین ارسال کند. اما 
در حال حاضر، این تقاضانامه بر روی 
ارسال اینترنت پرســرعت از طریق 
شــبکه ماهواره های نزدیک به زمین 
متعلق به این کمپانی موجود در فضا 
و به طور مستقیم به منازل و کسب و 

خطوط هوایی کانادا با توسل به اقدامات بهداشتی،
 پروازهای تابستانی خود را گسترش خواهند داد

ایران جوان- به گزارش سی بی سی 
نیوز، صنعت خطوط هوایی کانادا که با 
توصیه های بهداشتی مربوط به پرهیز 
از ســفرهای غیر ضروری در دوران 
پاندمی تقریبا به رکود فرو رفت، قصد 
دارد با احتیــاط زیاد فعالیت خود را 
از ســر بگیرد-  کاری که به شدت پر 

ریسک و هزینه بر است.
ایرالیــن فِلِر یکی از شــرکت های 
هواپیمایی کانادا است که از ماه آینده 
پروازهای خود را از سر خواهد گرفت. 
این شرکت هواپیمایی داخلی و ارزان 
قیمت که ۳ سال بیشتر از راه اندازی 
آن نمی گذرد، مســیرهای خود را به 

سراسر کشور گسترش خواهد داد.
جیم اسکات، رئیس ایرالین فلر معتقد 
است با اینکه مردم هنوز از سوار شدن 
به هواپیما هراس دارند، شرکت های 
هواپیمایی باید برای بهبود اوضاع این 
صنعت و بازگشت آن به روال سابق، 
یک ســری اقدامات بهداشتی را در 
دســتور کار خود قرار دهند. او گفت: 
مساله مرغ و تخم مرغ است. اگر پرواز 
نداشته باشی، نمی توانی مسافر جذب 
کنی. اگر پرواز داشته باشی و مسافری 
نیاید، مجبوری پرواز را انجام دهی. اگر 
با ضرر پرواز کنی، کم کم ورشکست 

می شوی.
او گفت: مدیریت خطوط هوایی در این 
برهه کار بسیار دشواری است. اشتباه 
در تخمین میزان ترافیک مســافر و 
پروازها می تواند ضرر هنگفتی را به 

شرکت ها وارد کند.
این شرکت تا کنون به دلیل پاندمی 
بیــش از نیمی از کارکنــان خود را 
تعدیل کرده و بــه دلیل قرنطینه و 
محدودیت ســفرها برنامه گسترش 
پروازها به مری تایمز را کنسل کرده 

است.
ســایر شــرکت های هواپیمایی نیز 
وضعیت مشــابهی دارند. ایــر کانادا 
در ماه مــی اعالم کرد بین 5۰ تا ۶۰ 
درصد نیروهای خــود را کم کرده و 
وست جت نیز ۱4 هزار نفر از کارکنان 
خود را در ماه مارچ تعدیل کرده بود 
که با اعالم برنامه حمایتی دولت برای 
توانســت  کارکنان،  پرداخت حقوق 

بیشتر آنها را مجددا استخدام کند.
شرکت هواپیمایی فلر عالوه بر استفاده 
از این برنامه، در حال مذاکره با دولت 
برای دریافت میلیون ها دالر وام است.
با این احوال، شرکت های هواپیمایی 
کانادا تصمیم گرفته اند فعالیت خود 
را در فصل تابستان گسترش دهند. 
پس از کاهش ۹۰ درصدی پروازها و 
فعالیت های این شرکت ها، فلر قصد 
دارد بــا راه اندازی ۳۰ درصد فعالیت 
های خود، مسیرهای جدیدی را نیز 

به برنامه خود اضافه کند.
شرکت ایر ترانست نیز هفته گذشته 
اعالم کــرد انتظــار دارد در صورتی 
که محدودیت هــا اجازه بدهد از 2۳ 

جوالی پروازهای خود را به 24 مقصد 
از جمله فرانسه، ایتالیا و مکزیک از سر 

بگیرد. 
ایر کانادا نیز مقصد های بین المللی 
بیشــتری از جمله لنــدن، پاریس و 
فرانکفورت را بــه برنامه خود اضافه 
کرده، و وســت جت نیز در گفتگو با 
سی بی ســی اعالم کرد در نظر دارد 
تعداد پروازهای ماه جوالی را افزایش 
دهد. البته این شرکت تصریح کرد: با 
این که افزایش تعداد پروازها نشــانه 
مثبتی است، اما به خاطر داشته باشید 
که ما فقط 5 درصد برنامه خود را از 
سر گرفته ایم، و صرف افزایش تعداد 
پروازها به معنی بازگشت وضعیت به 

حالت عادی نیست. 
گســترش خدمات در دوران بحران 
پاندمی، ســفر هوایــی را به تجربه 

جدیدی تبدیل کرده است. 
اسکات می گوید: در حال حاضر جالل 
و شکوه سفرهای هوایی از بین رفته 
است. مردم در سکوت سوار هواپیما 
می شوند و با فاصله از هم می نشینند. 
فکر می کنم بعد اجتماعی پرواز مانند 

حــرف زدن با فرد کناری، دیدن آدم 
های جدید، شوخی با کادر پرواز و این 
قبیل کارها، فعال از سفرهای هوایی 

رخت بر بسته است.
هم اکنون در فرودگاه ها مجموعه ای 
از اقدامات بهداشــتی مانند استفاده 
اجباری از ماســک برای مسافران و 
کارکنان، تکمیل پرسشنامه سالمت، 
و پروتکل های نظافت دائم محیط در 

حال اجرا است.
ایر کانادا، وســت جت و فلر پیش از 
ورود مسافران به هواپیما دمای بدن 
آنهــا را چک می کننــد و به زودی 
مسافران سایر پروازها که به کانادا، از 
کانادا و یا داخل کانادا سفر می کنند 
نیز ملــزم به انجام چکاپ دمای بدن 

خواهند شد. 
تغییرات دیگری هم در پروازها اعمال 
شده از جمله اینکه بعضی ایرالین ها 
از دادن غذا و نوشیدنی و برخی دیگر 
از توزیع پتو و بالشــت خودداری می 
کنند. همچنین بیــن پروازها، داخل 
هواپیماها به طــور کامل ضدعفونی 

می شود.
شــرکت فلر پیش از هر پرواز محیط 
داخــل هواپیما را بــا یک محصول 
ضدعفونی کننــده تولید آلمان تمیز 
و ضدعفونــی می کنــد و حتی در 
پروازهــای اتصالی، از مســافران می 
خواهد در طول مدت توقف، هواپیما 
را تخلیــه کرده و پــس از نظافت و 

ضدعفونی مجددا سوار شوند.
شرکت ایرترانست نیز بین مسافران 
ماسک، دســتکش، مایع ضدعفونی 
دست و دستمال مرطوب توزیع می 
کند. ایرکانادا نیز ضمن توزیع چنین 
بسته ای، به مسافران خود اطمینان 
می دهد صندلی کنــاری آنها خالی 

باشد.
یان جک، سخنگوی انجمن اتومبیل 
کانادا، که قبال وظیفه دفاع از حقوق 
مسافران سفرهای هوایی را به عهده 
داشت، نیز گفت: مسافران باید در این 
برهه زمانی نسبت به سفرهای هوایی 
آگاهانه برخورد کنند. او گفت بسیاری 
از مســافران از تکــرار آنچــه در ماه 
های مارچ و آوریل اتفاق افتاد نگران 
هســتند. یعنی چند هزار دالر صرف 
خرید بلیط کنند ولی پرواز کنســل 
شود چون در کشور مقصد شیوع اوج 

گرفته است. 
او از مردم خواســت تابستان امسال 
پیش از خریــد بلیط اطالعات کافی 
در مورد مقصــد جمع آوری کنند و 
همچنین سیاست شرکت ها درباره 
برگشت پول بلیط را مطالعه کنند. او 
گفت: نگرانیــم که باز هم مردم ضرر 
کنند. یا پروازشــان بــه مقصد مورد 
نظر لغو می شــود و پولی هم به آنها 
برگردانده نمی شود، یا به مقصد می 
رسند اما می بینند که همه جا تعطیل 

است. 

کارهایی که در مناطق دور افتاده قرار 
دارند تمرکز دارد.

کمپانی اسپیس اِکس در وب سایت 
خود آورده است: » تاکنون کانادا تنها 
مکانی است که کمپانی اسپیس اِکس 
قصــد دارد خدمــات اینترنت به آن 
ارایه دهد. ایــن کمپانی در نظر دارد 
خدمات اینترنت پرســرعت خود را 
در اواخر ســال جاری در آمریکا و از 
طریق شرکت زیر مجموعه خود که با 
نام استارلینک شناخته می شود، پیش 
از گسترش ســریع و پوشش جهانی 
اینترنت پرسرعت در مناطق مسکونی 

دنیا تا سال 2۰2۱ ارایه دهد.
کمیسون رادیو و تلویزیون و ارتباطات 
از راه دور کانادا اعالم کرده اســت که 

حدود 4۰ درصــد مردم کانادا که در 
شهرهای بزرگ زندگی نمی کنند به 
اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند و 
آنچه که در اختیار آنهاســت معموالً 

بسیار گران قیمت است.
در انتخابات ســال گذشــته، دولت 
لیبــرال وعده داد کــه ۹5 درصد از 
خانه ها و کســب و کارهای کانادایی 
تا ســال 2۰2۶ به اینترنت پرسرعت 
دسترسی خواهند داشت و هر خانواده 
کانادایی بدون توجه به اینکه در چه 
بخشی از کانادا زندگی می کند تا سال 
2۰۳۰ به اینترنت پرسرعت دسترسی 

پیدا خواهد کرد.
مشکل اینترنت پرســرعت در طول 
بحران همــه گیری ویــروس کرونا 

اهمیت بیشــتری پیدا کرد، چراکه 
میلیون ها کانادایی مجبور شدند که 
از خانه کار کنند و به نظر می رســد 
کــه هیچ نقطه پایانی هــم برای آن 

نمی توان تصور کرد.
تقاضانامــه کمپانی اســپیس اِکس 
برای دریافت گواهینامه ارایه اینترنت 
پرســرعت در کانادا در ماه ِمه ســال 
جاری ثبت شده است و آخرین مهلت 
ابراز نظر بــرای عموم روز جمعه بود. 
بیــش از ۱2۰۰ کانادایی درباره این 
طرح نظــر دادند که اغلب آنها از این 

طرح حمایت کردند.
مهدی حسین زهی که ساکن منطقه 
ِسدار ولی در انتاریو در ۳۰ کیلومتری 
شمال تورنتو است  به شبکه خبری 
سی بی سی در این زمینه گفته است: 
» من در منطقه ای زندگی می کنم که 
هیچ ارایه دهنده ســرویس اینترنتی 
که بتواند اینترنت را با ســرعت باال و 
با قیمت مقــرون به صرفه ارایه دهد 
وجود ندارد. با اینترنت سریع، مقرون 
به صرفــه و قابل اطمینــان، از نظر 
اقتصادی نیز مناطق دور دست سود 
خواهند کرد و بسیاری از جوانان خانه 
خود را به قصد زندگی در شهر ترک 

نخواهند کرد.«
یکــی از ســاکنان ناحیه نونــاوا که 
حامی این طرح اســت در نامه ای که 
برای کمیســیون رادیو و تلویزیون و 
ارتباطات از راه دور کانادا نوشته آورده 
است: » باید از هرگونه طرح منطقی 
که باعث ارتباط واقعی ما با دیگر نقاط 

جهان بشود حمایت کرد.«

حقوق کارمندان کانادایی 
شرکت های بین المللی که از منزل 

کار می کنند تغییر خواهد کرد

ایرانیان کانادا- طی نشســت مارک 
بــا  48.۰۰۰ کارمنــد  زاکربــرگ 
فیسبوک در اواخر ماه مه، وی خطاب 
به کارمندانی که بنا بر اپیدمی موجود 
به مانــدن در شــهری دیگر مجبور 
گشته و قادر به بازگشت به کار خود 
نبوده و همچنان در منزل به فعالیت 
خود ادامه می دهند، خاطر نشان کرد 
گرچه کارمندان مجاز به فعالیت از راه 
دور بــه صورت دائم بوده، اما چنانچه 
همچنان قصد بازگشــت بــه کار را 
نداشته باشند، بایستی انتظار تغییر 
در دستمزد خود را نیز داشته باشند، 
بدان معنا که چنانچه فرد در شهری 
ســاکن بوده که هزینه زندگی و کار 
در آن منطقه پایین باشد، در نتیجه 
حقوق و دســتمزد وی نیز پایین تر 

خواهد بود. 
زاکربرگ تــا اول ژانویــه 2۰2۱ به 
کارمندان کانادایی و آمریکایی شرکت 
مهلت داده تا محل ســکونت خود را 
به شرکت اطالع داده و از چک های 
شبکه مجازی خصوصی جهت تأیید 
محل سکونت خود استفاده نمایند، تا 
مالیات و وضعیت حسابداری آنان به 

درستی تکمیل گردد. 
 Angus طبق بررســی های موسسه
Reid در ماه ژوئن، تنها یک ســوم 
کانادایی هایی که طی اپیدمی از راه 
دور به کار و فعالیت خود ادامه داده، 
اعالم داشته اند آماده بازگشت به کار 
می باشــند، در حالی که یک پنجم 
اظهار داشــته اند در درجــه اول در 
خانه خواهند ماند.سایر شرکت های 
 Shopify  تکنولــوژی کانادایی نظیر
و .Open Text Corp نیــز همانند 
فیس بوک اعالم داشته اند به زودی 
از آپشن فعالیت  کارمندان بیشتری 
دائــم از راه دور برخــوردار خواهند 
گشت، که البته به عقیده کارشناسان 
شاهد تغییر در حقوق و دستمزد خود 

نیز خواهند بود. 
این مســئله در واقع نتیجه تغییر در 
هزینــه و ســاختارهای کاری بوده، 
که البته چنانچه شــرکت ها حقوق 
کارمندان را به درســتی محاســبه 
نمایند، این تعدیل حقوق برای هیچ 
یــک از دو طرف شــرکت و کارمند 

ناعادالنه نخواهد بود.
با این وجود، تشخیص میزان حقوق 
کارمندان راه دور، امر دشواری بوده، 
به ویژه با وجود اپیدمی و اخراج ناگزیر 

کارمندان یا تعطیلی شرکت ها. 
شــرکت GitLab، که یک شــرکت 
دورافتاده در سان فرانسیسکو بوده و 
بر تولید ابزارهایی برای شرکت های 
نرم افــزاری تمرکز دارد، قادر خواهد 
بود سرنخ هایی پیرامون نحوه تعیین 
حقوق و دســتمزد کارمندان راه دور 
ارائه دهد و شــرکت های کانادایی را 
راهنمایی نماید، چرا که زمانی که این 
شرکت سال ها پیش آپشن کار دائم 
از راه دور را برای کارمندان خود فعال 
کرد، یک سیســتم محاسبه غرامت 

نیــز ایجاد نمود کــه درواقع نقش و 
سن کارمند را با شــاخص اجاره ای 
که حقوق محلی را بــا قیمت اجاره 
در منطقه ارتبــاط می دهد، ترکیب 

می کند. 
البته شایان ذکر است که این سیستم 
تعصبات موجود بر فاکتورهایی نظیر 
جنس، نــژاد و معلولیت کارمندان را 
حذف نموده و به هنگام استخدامدر 
رابطه با دســتمزد پیشین وی که بر 
حسب محل سکونت کارمند در نظر 
گرفته می شود، بحث نموده و تاکید 
مــی نماید چنانچه محل ســکونت 
فرد تغییر کند، حقوق وی نیز تغییر 

خواهد کرد.
 GitLab کارمندان می توانند به سایت
مراجعه نموده و نقش، سطح تجربه و 
موقعیت مکانی خود را جهت تعیین 

حقوق دریافت نمایند.
البته ناگفتــه نماند کــه این تغییر 
حقوق کارمندان راه دور ممکن است 
»رقابتی جهانی برای اســتعدادهای 
دنیای آنالیــن« ایجاد نماید، چرا که 
متقاضیان مشــاغل راه دور، بایستی 
بیش از گذشــته برای یافتن شــغل 

مناسب تالش نمایند.
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)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره ۱425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

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

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

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي 
و اجتماعي و فرهنگی

بنیاد کانادا و ایران 

 اثرات بی سابقه کووید ۱۹ در پروسه خرید و فروش و اجاره ملک
 با همکاری : خانم پروین ربیعی : مشاور خرید و فروش امالک

خانم میترا امین زاده : متخصص وام-  آقای دکتر کامران آژدری : بازرس ملک
 خانم شیرین صالح : متخصص امالک اجاری
 آقای امیرمیری مشاور خرید و فروش امالک

این برنامه ساعت ۶ بعد از ظهر جمعه 2۶ جون 2۰2۰ بصورت ان الین اجرا 
خواهد شد. در صورت تمایل به شرکت در این برنامه لطفا با تلفن بنیاد کانادا 

 admin@cif-bc.com و ایران ۱۹۷۷-8۰۰-۶۰4 و یا از طریق ایمیل
 تماس حاصل کرده و شماره تلفن و ایمیل خود را بگذارید 

 تا لینک برنامه برایتان فرستاده شود.

تدریس رایگان کالس های تقویتی تابستانی

 از نیمه ماه جوالی در دروس)فیزیک. ریاضی . .علوم. زبان انگلیسی. زبان 
فرانسه و ورزش فوتبال( برای دانش اموزان  دبیرستان و دبستان توسط 

:)I CAN DO( داوطلبین واعضای هییت مدیره خیریه
آقای دکتر اشوک ورما از یوبی سی دکترکومار از یوبی سی، خانم دکتر جوانا 

از یوبی سی، آقای دکتر خلقی از فرانسه وایران، آقای دامسفیلد ازفرانسه،
آقای مهندس زید از یوبی سی، آقای ادم عزیز مربی فوتبال از انگلستان.

اقای مهندس میرهاشمی از استین تگزاس و یو بی سِی 
دانش آموزان عزیز هرچه زودتر از طریق ایمیل ثبت نام نمایید.

بنیاد "I CAN DO" با توجه به نیاز مبرم دانش اموزان و درخواست والدین در 
نظر دارد در تمام دوران تحصیلی سال اینده به این کار مهم اموزشی ادامه 
دهد. از استادان، دبیران ومعلمینی که میتوانند هفته یی فقط سه ساعت 

داوطلبانه در رشته تخصصی شان دراین کار ارزشمند مردمی شرکت نمایند 
تقاضا میشود با ما هر چه زودتر تماس بگیرند. 

درضمن گزارش فعالیت های خیریه) I CAN DO( را درکمک به اموزش 
به دانش اموزان. یاری به  بزرگساالن از کار افتاده در تهیه ارزاق. حمایت از 
کارکنان بیمارستان الینزگیت. تهییه اذوقه برای مستمندان و کودکان کار
و کمک به تنگ دستان در دهات ایران در دوران بحران کرونا را میتوانید

 به وب سایت خیریه www.icando.help مراجعه نمایید . درضمن فعالیت های 
ما داوطلبانه وخود جوش بوده تا کنون هیچگونه درخواست مالی از مردم 

ونکوور نشده است. با سپاس خدمتگزار همه شما عزیزان 
حسین میرهاشمی   .

icando.help@gmail.com
۶۰4-۷۶4-2۷4۳

دوراهی فارغ التحصیالن دبیرستان
 در مورد آغاز تحصیالت دانشگاهی در دوران پاندمی 

ایران جوان- آیدن ریلوت که امسال 
ســال آخر دبیرســتان را گذراند، به 
همه جذابیت های سال اول دانشگاه 
در دانشــگاه کارلتون فکر کرده بود: 
زندگی خوابگاهــی در اتاوا، محوطه 
شلوغ دانشگاه، کلوب های دانشجویی 
و زندگی اجتماعی. اما ناگهان پاندمی 
اتفاق افتــاد و همه چیــز را در هم 
پیچید. در سراسر کشور دانشگاه ها 
کالس های خود را آنالین اعالم کرده 
و ظرفیت خوابگاه هایشان را کاهش 

دادند. 
به همین دلیل، آقای ریلوت نیز، مثل 
هزاران دانشجوی ســال اولی دیگر، 
به این فکر می کند که ســال اول را 
مرخصی بگیرد به ایــن امید که در 
ســال 2۰2۱ اوضاع به حالت عادی 

برگردد.
مرخصــی تحصیلی همیشــه وجود 
داشــته و بســیاری از افراد ترجیح 
می دهند پیش از ورود به مرحله بعد 
زندگی، یک ســال را به کار یا ســفر 
بگذرانند. اما طبق اعالم دانشگاه ها، 
بهار امسال ســواالت درباره مرخصی 
تحصیلی و به تعویق انداختن پذیرش 
دانشــگاه بیش از حد زیاد شده چرا 
که دانشــجویان و خانواده هایشــان 
نمی داننــد پاندمی چــه تاثیری بر 
شرایط دانشگاه ها و کیفیت آموزش 

خواهد داشت.
اما مشــخص نیســت چه تعداد از 
دانشجویان آغاز تحصیالت دانشگاهی 
خود را به تعویــق خواهند انداخت، 
زیرا یک ســال مرخصــی در دوران 
پاندمی کووید-۱۹ نیز پیچیدگی های 
خودش را خواهد داشت. نرخ بیکاری 
به میزان چشــمگیری افزایش یافته 
و ســفر کردن نیز با محدودیت های 
سفت و سختی مواجه است. به همین 
دلیل، داده ها در انتاریو نشان می دهد 

نرخ اقدام برای ثبت نام در دانشگاه با 
سال های قبل تغییری نکرده است.

میشــل دیتمر، رئیس انجمن برنامه 
ریزی مرخصــی تحصیلی می گوید: 
برنامه هایی که امسال برای مرخصی 
تحصیلی پیشــنهاد می کنیم بسیار 
متفاوت است. او می گوید پیشنهادات 
امسال بیشتر حول کارهای داوطلبانه، 
راه اندازی کســب و کارهای کوچک، 
یاد گرفتن یک مهارت و یا یک زبان 
جدید می چرخد. او گفت فقط چنین 
برنامه هایی است که با محدودیت های 

ناشی از پاندمی تناقض ندارد.
مادلین مکین تاش، دختر ۱۷ ساله ای 
است که در دانشگاه مک گیل پذیرش 
گرفته و آرزو دارد در بخش بهداشت و 
درمان مشغول به کار شود. او تا چند 
ماه قبل مطمئن بود که پاییز امسال 
راهــی مونترال خواهد شــد اما حاال 
دارد به یک سال مرخصی تحصیلی 
فکر می کنــد. مادلین مــی گوید: 

تجربه دانشگاه چیزی است که سال 
ها انتظارش را می کشــیدم اما منشا 
فکر کردن به مرخصی تحصیلی فقط 

پاندمی است.
مادلین از آموزش از راه دور در ســال 
آخر دبیرســتان خود در تورنتو اصال 
لذت نبــرده و به هیــچ وجه دلش 
نمی خواهد دانشــگاه را با این روش 
آغاز کند. به ویــژه اینکه خبری هم 
از زندگی پر شــور و حال دانشجویی 
نخواهد بود. به همین جهت ترجیح 
می دهد امسال را از خانه به تحقیق و 
افزایش اطالعات و آگاهی درباره شغل 
پزشکان و پرستاران، و سایر مشاغل 

کادر درمان بگذراند.
مادر هاگ کیسر، یک دانش آموز سال 
آخر دبیرستان، نیز می گوید آموزش 
از راه دور با ســبک یادگیری پسرش 
هماهنــگ نبوده و تماشــای صرف 
سخنرانی اساتید بدون اینکه او بتواند 
در مباحث شــرکت کند زیاد برایش 

لذت بخش نیست.
ریلوت هنوز سردرگم است. او وقتی 
به فرصت های موجود برای یک سال 
مرخصی نگاه می کند، آنها را بسیار 
محدود می بیند. با خط خوردن گزینه 
سفر با توجه به محدودیت ها، ریلوت 
یا باید در کار ساخت و ساز شغلی پیدا 
کند یا معلم خصوصی ریاضی شود. او 
می گوید: یکی از بزرگ ترین چالش 
ها برای من این است که اگر مرخصی 
بگیرم چــه طور وقتم را پر کنم تا به 
پیشرفت شغلی من در آینده کمک 
کند. زیــرا با توجه به پاندمی فرصت 
های شغلی بسیار محدودی برای پر 

کردن این یک سال وجود دارد.
اما قطعا نکات مثبتی هم در آموزش 
از راه دور هست. اول اینکه با شرکت 
در کالس هــا از خانــه در هزینه ها 
صرفه جویی می شود. به عالوه ریلوت 
می تواند کالس های مقدماتی را به 
روش آنالین بگذراند تا وقتی دانشگاه 
ها بازگشــایی شدند، در کالس های 

پیشرفته تر شرکت کند.
با اینکه گرفتــن مرخصی تحصیلی 
پیشــنهاد مادر ریلوت بوده و او فکر 
می کند گذراندن یک سال خارج از 
فضاهای آموزشی و کسب تجربه برای 
فرزندش مفید است اما او هم با دیدن 
اشتیاق آیدن به شــروع تحصیالت 
دانشگاهی، در مورد مرخصی تحصیلی 

دچار تردید شده است.
بنابراین آنها چند مهندس پیدا کرده 
انــد کــه حاضرند در ایــن مدت به 
سواالت آیدن پاسخ بدهند و همچنین 
یک دفتر کار پیــدا کرده اند که قرار 
اســت آیدن کالس های آنالین را در 
آن بگذراند تا از فضــای خانه و اتاق 
متفاوت باشــد. آیدن می گوید: من 
عاشــق یادگیری، مدرسه و دانشگاه 
هستم و دوست ندارم وقفه ای در آن 

ایجاد شود.
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فروردین : در این روزها شــما کارهای جدیدی را آغــاز کرده اید که 
فوق العاده برای پیشــرفت شما موثر می باشند، زیرا نقشه و برنامه ریزی این 
کارها را مدت های مدیدی است که در ذهن خود می پرورانید. فقط کمی 
باید ســرعت خود را زیاد کنید و با سرعت بیشتری پیش بروید زیرا دنیا و 

جهان اطراف ما د رحال پیشرفت سریع می باشد.

اردیبهشت :  شما به مشکل مهم و تامل برانگیزی برمی خورید که مجبور 
می شوید فعال آرزوهای خود را در مقابل نیازتان به امنیت کنار بگذارید. و 
اگر شما اتفاقاتی که در زندگی تان می افتد را بیش از اندازه شخصی کنید، 
مشکلتان پیچیده تر می شود. نیازی نیست به زور کارتان را جلو ببرید. فقط تا 

موقعی که این طوفان فروننشته صبر کنید.

خرداد : از فعالیت ها و یا کارهایی که انجام می دهید دلزده شــده اید، به 
دنبال یک نو گرایی در کارهایتان هستید تا بتوانید لحظات هیجان انگیزتری 
را بــرای خود رقم بزنید. اگر فقط به خاطر این که از فعالیت هایتان خســته 
شده اید می خواهید کارهای جدیدی را آغاز کنید توصیه می شود که کمی 

صبر کنید.

تیر:  شــما نظرها و ایده هایی را دارید که مانع از رســیدن شما به آینده ای 
برتر می شود، بهتر اســت حداقل برای مدتی این اهداف و مقاصد را کنار 
بگذارید تا بتوانید ساده تر به اهداف تان برسید. شما تا حدودی فردی بیش 
از حد محتاط هستید، شرایطی در زندگی هر شخصی پیش می آید که باید 

ریسک کرد.
 

مرداد : شما این روزها خیلی پرمشغله هستید و زیاد از این موضوع راضی 
نیستید، اما اطرافیانتان هم فعالیتهای شما را محدود کرده اند و به شما فرصت 
زیاد کار کردن را نمی دهند. فراموش نکنید که نگرش های شــما به اندازه 
چیزهای دیگر می توانند در خوشــبختی شــما تأثیر داشته باشند. اگر شما 

شکایت کرده و غر بزنید مطمئناً چیزی بهتر نخواهد شد.

شهریور : در مقابل وسوسه هایی که شما را غرق خود کرده اند ایستادگی 
کنید؛ در عوض تنها از تغییرات خلقی خود و تجربیاتی که از آنها بدست 
می آورید لذت ببرید. اگرتاکنون با شیطنت در مقابل تمایالت خود ایستاده 
بودید، اکنون زمان آن اســت که بدنبال آنها بروید. شــما هنوز قادرید که 

زمانیکه دیگران به شما تکیه می کنند مسئولیت شان را بر عهده بگیرید.

مهر : شــما می دانید که عمل کردن به قوانین کار خیلی خوبی اســت، اما 
کنترل کردن آن از دست شما خارج شده است. شاید احساس می کنید که 
دست و پای شما را بسته اند و می خواهید محدودیت هایتان را از بین ببرید. 
اما سعی نکنید زیاد کار کنید، وگرنه موقعیتی را خراب خواهید کرد که در 

واقع آنقدرها هم که شما فکر می کردید بد نبوده است.

آبان : مدتی اســت که شما می خواهید تغییری ایجاد کنید. آگاه بودن به 
محدودیتهایتان کمکتان می کند، اما شــما باید برای عقب نشینی کردن و 
کوتاه آمدن برنامه ریزی کنید. تنها بودن در میان برنامه های خیلی شلوغ تان 
از آنچه تصور می کنید بدتر است. حتی اگر فکر می کنید زمان برای تمام 

کارهایتان ندارید، شما باید بتوانید با برنامه ریزی از پس کارهایتان بربیایید.

آذر : کمتر فعالیت کردن و بیان کردن احساســاتتان باعث ناراحتی شــما 
می شود، برای آنکه معموالً برایتان راحت است که مشکالت را حل نشده 
رها کرده و در موردشان صحبت نکنید. با وجود این شما اکنون می توانید به 
پیشرفت احساسی مهمی دست یابید، اما نمی توانید با موانعی که وجود دارند 

مقابله کنید. بهتر است روی پروژه های جدیدتان کار نکنید.

دی :  اکنون شما در یک قدمی موفقیت ایستاده اید اما تحت فشار زیادی 
قرار دارید. حتی اگر این یک تغییر آسان هم نباشد انرژی خود را برای سعی 
در جهت متوقف کردن این جریان هدر ندهید. اکنون باید عادات قدیمی 
را ترک کنید قبل از اینکه بتوانید راه بهتری را جایگزین آن کنید. شما باید 

تصمیم بگیرید تا به روش خودتان تغییر کنید. 

بهمن : شــما دید جدیدی نسبت به زندگی پیدا کرده اید و یا پیدا خواهید 
کرد، نظراتی که در ســابق راجع به زندگی برایتان ارزش داشــته اند دیگر 
برایتان رنگی ندارند. شما تمایل دارید همیشه و در همه صحنه های زندگی 
اول باشــید، تغییر مسیرتان نیز به همین دلیل است زیرا احساس می کنید در 

جایگاهی که باید باشید نیستید. 

اسفند : ممکن است حقیقت به شدت شما را اذیت کند، اما حقیقت چیزی 
است که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود. شما به طور کامل 
از چیزهایی که ازشان دوری می کردید آگاهی دارید. باید خیلی حواستان 
را جمع کنید، برای اینکه اکنون اگر آنی و بدون فکر تصمیم گیری کنید 

صدمات جبران ناپذیری می بینید. 

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

   افقي:
1 - فیلمی از سیدجالل دهقانی اشکذری با حضور آتیال پسیانی- 

اثر پولی هوین
2-  فیلمی از منوچهر هادی- محله- پنهانی

3-  سطح- واضح- افسر ارشد- عمو
4-  دایی شیرازی- جوانمرد- ویران

5-  ترکیب آهن با اکسیژن- راهنمایی کردن- فراهم سازی
6-  این رودخانه در سال 1813 میالدی در پی عهدنامه ترکمنچای به عنوان مرز ایران و 

امپراطوری روسیه برگزیده شد- این یا آن؟- کاال
7-  هنرپیشه طنز- هر چیز سبک و مختصر- مخترع ماشین بخار

8-  نغمه و غنا- قره قروت- یک عامی
9-  میوه شیرین- فریاد و بانگ حاکی از طرفداری و تشویق کسی- پیرو مانی

10-  ساکن شدن- سازمان پیمان آتالنتیک شمالی- بازداشتن از انجام کار ناشایست
11-  رفع عطش نموده- شاخه تازه درخت- اشتباه معروف

12-  ایالت امریکا- تظاهر به نیکی- نشسته
13-  نیزه کوچک- عدد دورقمی- سنگ قیمتی- بز نر
14-  طرز و قاعده- آتش –تیره ای از پستانداران دریایی

بازیگــر ســریال جدیــد بچــه    -15
مهندس- پوشاک پیشانی!

 عمودي:
1-   از جملــه پرندگان بومــی ایران- 

کنایه از ماه شب چهارده
2-  ظرفی بــرای آبخــوری- آدرس 
ترسیمی- گیاهی از تیره پنیرکیان که 

در نساجی کاربرد دارد
3-  ریشه- افسار- پارچه پر سوراخ!- 

پسوند حاصل مصدر
4-  رونده- خرقه- ناهنجاری کروموزومی

5-  خشک مزاج- توطئه- خمیری 
چسبنده برای آماده سازی سطح

عنصــری  کننــده-  غفلــت    -6
شیمیایی- اذیت

7-  گذرگاه رود- درخت و نهال رز- 
پرنده ای زیبا و حالل گوشت- وظیفه 

داس
8-  بــه تیک های حرکتی و ســپس 
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 طومار حسین کاله 
درهم پیچیده است

تخريب و تغییر کاربری در باغات قزوين از نمايی نزديک

محمد معصومیان
گزارش نویس

بــاغ و باغــداری در قزویــن شــبیه آیینی 
خــاص و ســنتی اســت و بخشــی از ایــن 
آیین به شــیوه آبیاری آنهــا برمی گردد. 
آبیــاری کــه دســت کم از دوره ایلخانــی 
تــا به امروز بی کم و کاســت و بر اســاس 
پیــروی  منظــم  و  پیچیــده  طومــاری 
می کند. طوماری منســوب به »حســین 

سیاه کاله«.
از  بهایــی  شــیخ  معتقدنــد  بعضــی 
روی ایــن طومــار سیســتم تقســیم آب 
زاینــده رود در عصــر صفوی را نوشــت. 
بر اســاس این طومــار هر باغــدار دقیق 
بــه  و  ســال  از  روزی  چــه  در  می دانــد 
از  دیگــر  یکــی  دارد.  آب  میــزان،  چــه 
نــکات جالــب باغــداری در قزویــن نام 
باغ هاســت کــه بــه آنها هویتی مســتقل 
می دهــد. اینجا هر باغ نامــی دارد که از 
روی شکل هندسی یا پیشه صاحب باغ 
بر آن گذاشــته شده است. خراط، گیدی 
گیدی هــا، تخــت فریــدون، حکمــا... که 
بعضــی از آنها با توجه به  نام و نشــانی 
که دارند از قدمتی حتی پیش از اســالم 

و دوره ساسانی  خبر می دهند.
»از 5 تــا 6 هــزار هکتــار باغ هــای ســنتی 
قزوین حاال به صورت قطعی تنها 2هزار 
و پانصــد هکتار مانده و این یعنی تقریباً 
نیمــی از باغ های هزاران ســاله قزوین را 
طی 50 ســال گذشته از دست داده ایم« 
این را محمود داوران، اســتاد دانشگاه و 
فعال محیط زیســت پشــت میــز کارش 
می گوید. البته چندان هم نیازی به عدد 
و رقم نیســت. حتی مسافران گذری هم 
بــه یــاد دارند کــه زمانی باغ های ســنتی 
قزویــن ماننــد حلقــه ســبزی دور شــهر 
را گرفتــه بــود امــا ایــن حلقه در شــمال 
قزویــن با تخریــب و تغییــر کاربری های 

متعدد شکسته است.

ایــن تنها یکی از انواع تخریبی اســت که 
در این ســال ها اتفاق افتــاده و باغداران 
این شهر سال هاست با مشکالتی مانند 
بی آبــی و نبود مدیریتــی یکپارچه برای 
حفــظ و بهــره وری ایــن باغ هــا دســت 
بــه گریباننــد. باغ هایــی کــه در تمامــی 
اســناد باالدســتی حکــم بــر حفظ شــان 
 داده شــده امــا در عمــل هیــچ اتفاقــی 

نیفتاده است.
دیــدن  بــرای  شــهرها  همــه  برخــالف 
باغ هــای پســته، بــادام و انگــور قزوین، 
روســتاها  بــه  نیســت  احتیاجــی  اینجــا 
برویــد. در شــهر قزویــن آنهــا را پشــت 
مغازهــای کنــار جاده یا رها شــده در دو 
طرف خیابان می بینید. اینجا خیابان ها  
درحــال  بســرعت  پل هــا  و  مغازه هــا  و 
پیشــروی در دل باغ های ســبزند تا رفاه 
و راحتی را برای مردم شــهر به ارمغان 
بیاورند؛ آســفالتی که روی هویت شــهر 

ریخته می شود.
عبــاس بابائیان را نزدیــک ریل راه آهن 
محلــه  در  »زنــون«  به نــام  باغــش  در 
تــا  می بینــم.  چمــن«  راه  »کبودســتان 
چشــم کار می کند درختان پسته و بادام 
اســت و ســبزی یکدســتی که همه جا را 
پوشــانده. او کــه تقریباً 60 ســاله به نظر 
می رســد از عشــقش به بــاغ و باغداری 
می گویــد: »اگــر تجربه کار کــردن در باغ 
را داشته باشید دیگر نمی توانید در یک 
مغازه یا چاردیواری کار کنید. معتاد باغ 
می شــوید.« عبــاس که خــودش معلم 
بازنشسته اســت از طرح های شهرداری 
برای باغ ها شکایت دارد و معتقد است 
باید کار را به خود باغدارها واگذار کنند: 
»اگر باغســتان به ســمت تولیــد بیاید و 
از این شــکل سنتی خارج شــود ما اینجا 

بهترین خاک را داریم.«

او به باغ سرســبز و درختان پســته اشاره 
باورتــان  »شــاید  می گویــد:  و  می کنــد 
نشــود اما همه این سرســبزی با یک بار 
آب دادن اتفــاق افتــاده و کاًل باغســتان 
کــه  بــا دوبــار غرقابــی شــدن  در ســال 
شیوه مرســوم و ســنتی آبیاری است بار 
می دهد اما متأســفانه به جای اینکه در 
ایــن بی آبی به ما رســیدگی کننــد و این 
باغســتان ها را زنده نگه دارند، باالتر در 
کوه درخت کاشته اند و پارک ساخته اند 
و باغ های کهنســال را به حــال خود رها 
می کننــد تا از بین برود. «بــا بابائیان در 
بــاغ قــدم می زنیــم. هیچ مــرزی باغ ها 
را از هــم جــدا نمی کنــد. وســط بــاغ او 
ســاختمانی کوچک با آجرهــای تمیز و 
نوســاز جایی اســت کــه باغدارهــا به آن 
می گوینــد چاه خانه. بابائیــان می گوید: 
»قدمت بعضــی از چاه خانه های اینجا 

به چند صد سال می رسد.«
بــه »بلــوک شــریف« می رویــم تــا چند 
چــاه خانــه  قدیمــی را ببینیــم. اینجا در 
نزدیکــی ریل راه آهن یکــی از اولین آثار 
تخریب باغ ها را می شــود دید. ریلی که 
از دل باغ هــا عبــور کرده و رشــته به هم 
پیوســته درختان را قطع کرده اســت. از 
چند بــاغ می گذریم تا بــه چاه خانه باغ 
خراط برســیم. اتاقی دو در دو با چاهی 
در کنارش. این چاه خانه  با طاق ضربی 
قدمتی بیش از 300 سال دارد و در کنار 
درخت توتی کهنســال منظره زیبایی به 
بــاغ داده. چــاه خانه هــا جایی بــوده که 
باغبــان برای اســتراحت و شــب ماندن 
کنــارش  در  و  می کــرده  اســتفاده  آن  از 
چــاه آبی هم بوده. باغبــان هم در واقع 
نماینــده باغدارهــا بــوده و در چنــد باغ 
کار می کــرده. رســمی کــه حــاال کــم کم 
ورافتاده اســت. آن طــور که می گویند در 

لوله کشــی  بــرای  بودجــه ای  اینکــه  یــا 
نداریم. در برنامــه اول مصوب بوده که 
ایــن آب برگردد برای فــدک و باراجین 
و برای باغســتان. در برنامــه دوم این را 
حذف کردنــد. االن در حــرف می گویند 
هشــت میلیون متر مکعب به باغستان 
آب می دهیــم امــا در عمــل 5 میلیــون 
از  واقــع  در  می دهنــد.«  مکعــب  متــر 
لحــاظ فنی می شــود مشــکل آب را حل 
کــرد اما انــگار اراده سیاســی و اداری آن 

وجود ندارد.
به باغ آقای گروسی در »فند راستالیک« 

می رویم. او با اتومبیل تازه به باغ رسیده 
تا سرکشی کند و خیالش راحت شود که 
معتادها و دزدهایی که یکی از مصائب 
اطــراف  و  دور  هســتند  باغــداری  کار 
بــاغ نباشــند. او معتقد اســت باغداری 
هنــوز هــم شــغل پردرآمدی اســت اما 
مشکالت کم نیســت: »باغداری یکی از 
بهترین راه ها برای توانمند کردن شــهر 
اســت اما سیســتم باغبانی از بین رفته. 
جنــوب قزویــن چــون هنــوز پردرخــت 
اســت کار بهتــر انجــام می شــود. اما اگر 
ســالی مثــل امســال خشکســالی باشــد 

اوضاع بدتر می شــود.« او بستر نهری را 
کــه از باغش می گذرد نشــان می دهد و 
می گوید خراب شــدن این نهرها یکی از 
دالیل نرسیدن درست آب به باغ است.

او هــم مثــل بابائیــان معتقد اســت اگر 
مدیریــت شــهری همــت کنــد و طــرح 
باغدارهــا را قبــول کنــد آب بالقوه برای 
پســاب  »همیــن  دارد:  وجــود  باغ هــا 
تصفیــه خانه در شــوره زار هــدر می رود 
اما به ما نمی رســد. این خاک 350 متر 
عمــق دارد. اگــر این آب به باغســتان ها 
برســد شــما تصــور کنیــد بــا توجــه بــه 

غرقابی کــردن زمین تمام باغســتان ها 
حــدود 15 هزار اســتخر ایجاد می کنند و 
چرخــه دوبــاره آب را می توانیم داشــته 

باشیم.«
خــود  بــه  تنهــا  باغــداری  اقتصــاد  امــا 
محصــول ختم نمی شــود. کافی اســت 
یــک پــرس قیمه نثــار را تصــور کنید که 
چقدر خالل پسته و بادام که تولید شهر 
قزوین اســت در آن به کار می رود. شاید 
جالب باشــد بدانید که بســیاری از زنان 
قزوینــی از راه شکســتن پســته و خــالل 

کردن آن به درآمد می رسند.

نیم  نگاه

  برخــاف همه شــهرها برای ديدن باغ های پســته، بــادام و انگور قزوين، اينجا احتیاجی نیســت به 
روستاها برويد. در شهر قزوين آنها را پشت مغازهای کنار جاده يا رها شده در دو طرف خیابان می بینید. 
اينجا خیابان ها  و مغازه ها و پل ها به ســرعت درحال پیشــروی در دل باغ های سبزند تا رفاه و راحتی را 

برای مردم شهر به ارمغان بیاورند؛ آسفالتی که روی هويت شهر ريخته می شود

 به »بلوک شريف«می رويم تا چند چاه خانه  قديمی را ببینیم. اينجا در نزديکی ريل راه آهن يکی از اولین آثار تخريب باغات 
را می شــود ديد. ريلی که از دل باغ ها عبور کرده و رشته به هم پیوســته درختان را قطع کرده است. از چند باغ می گذريم تا به 

چاه خانه باغ خراط برسیم. اتاقی دو در دو با چاهی در کنارش. اين چاه خانه  با طاق ضربی قدمتی بیش از 300 سال دارد 

 محمود داوران که سالهاست در زمینه باغستان ها فعالیت کرده، مشکل باغستان ها را دسته بندی می کند؛ مشکات مربوط 
به تخريب و تغییر کاربری و ديگری هم مشکل آب. او معتقد است اگر به اين باغستان ها رسیدگی نشود و يک تصمیم جدی 

برای احیای آنها گرفته نشود، قزوين در آينده منبع ريزگرد می شود. اتفاقی که در دشت های اطراف بوئین زهرا افتاده

گذشــته در هر محــل یک یا دوتــا از این 
چاه خانه ها بوده اما بیشتر آنها تخریب 

شده است.
می زنیــم  قــدم  بــاغ  در  کــه  همینطــور 
محســن کربايــی باغبان خــوش خنده 
در  کــه  باغبانانــی  از  او  می رســد.  راه  از 
گذشــته روی ایــن بــاغ کار می کرده انــد، 
می گویــد. از مردانــی که آنقــدر دبه آب 
بلند می کردند که رگ گردنشــان بیرون 
می زد: »میرزا جواد، سالی یک بیل آب 
می کــرد! رســتمی بــود بــرای خــودش. 
در  کــه  می کــرد  کار  زمیــن  روی  آنقــدر 
عــرض یک ســال بیلش تمام می شــد. 
آنها غیرت داشــتند و کاشــتند بــرای ما 

ولی ما هیچی برای آینده نگذاشتیم.«
محمود داوران که سال هاست در زمینه 
مشــکل  کــرده،  فعالیــت  باغســتان ها 
می کنــد؛  دســته بندی  را  باغســتان ها 
مشــکالت مربــوط بــه تخریــب و تغییر 
کاربــری و دیگــری هــم مشــکل آب. او 
معتقــد اســت اگــر به ایــن باغســتان ها 
رســیدگی نشــود و یــک تصمیــم جدی 
بــرای احیای آنهــا گرفته نشــود، قزوین 
در آینــده منبع ریزگرد می شــود. اتفاقی 
کــه در دشــت های اطــراف بوئیــن زهرا 
افتاده: »در عرض 70 -60 سال گذشته 
باغســتان ها بی وقفه هم تخریب شــده 
واقــع  در  داده.  کاربــری  تغییــر  هــم  و 
مدیریت شــهری بســتری فراهــم کرده 
تــا مردمــی کــه نمی خواهنــد در باغ هــا 
کار کننــد، امید داشــته باشــند بــه اینکه 
کاربــری  تغییــر  و  کننــد  تخریــب  را  آن 
دهنــد. بــا همیــن روش در تمــام ایــن 
ســال ها مــا دائم لبه هــای بــاغ را قیچی 
کردیــم. مدیریت شــهری یک بــار برای 
همیشــه بایــد تکلیف را روشــن کند و به 
همــه بفهمانــد کــه ایــن باغ اســت و به 
هیچ وجه نمی شود آن را تغییر کاربری 
داد.« او بــرای ما از طرح جامع شــهری 
می گویــد که بازهــم در آن به صدهکتار 

از باغ ها اجازه تغییر کاربری داده اند.
بحثــی که محمود داوران روی آن تأکید 
دارد »مغلوب شــدن اقتصــاد باغداری 
در برابر هجوم اقتصاد جدید صنعتی و 
اداری است.« مردمی که دیگر حوصله 
باغــداری با تحمــل آن همه مشــکل را 
ندارنــد با خــود می گویند چقــدر در این 
بــاغ کار کنم که پســته و بادام در بیاورد، 
درحالــی کــه می شــود چنــد ســال صبر 
کــرد و به جــای بــاغ ســاختمان اداری و 
مســکونی ســبز کرد، بــدون دردســر و با 

سودی سرشار؟
مشــکل دیگری که باغــداران در قزوین 
را از کار دلســرد کرده و باعث شده دیگر 
کار بــرای آنهــا رونــق ســابق را نداشــته 
باشــد، کمبــود آب اســت. کمبــودی که 
قزوین قرن هاســت با آن دســته و پنجه 
نرم می کند. داوران پارک های »فدک« 
باغســتان های  رقیــب  را  »باراجیــن«  و 
اســت  معتقــد  و  می دانــد  قزویــن 
سوء مدیریت مســئوالن شهری است که 

باعث شده باغ ها بی آب بمانند:
»بــرای تأمیــن آب پایــدار باغســتان ها 
حــدود 30 تــا 35 میلیون متــر مکعب 
آب احتیــاج داریــم اما تصفیــه خانه در 
جنــوب شــهر همــه 12 مــاه ســال آب را 
بدون استفاده در شــوره زار رها می کند. 
بــه  را  ایــن آب  بــار گفتیــم  هــر  ماهــم 
باغستان بدهید گفتند بهداشتی نیست 
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 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

ریزه خواری ممنوع
ë  دختری 25 ســـاله هســـتم. بـــا وجـــود این کـــه بعد از

وعده هـــای اصلی غـــذا مســـواک می زنم باز هـــم دچار 
دندان پزشـــک  شـــده ام.  دندان  مکـــرر  پوســـیدگی های 
می گوید دلیل این مشکل خوردن تنقالت بین وعده های 
غذایی اســـت. آیا واقعاً خوردن چند شـــکالت یا تکه ای 

کیک باعث پوسیدگی دندان های من می شود؟
تغذیه نقش مهمی در سالمت دندان ها دارد و قطعاً 
عادت های غلـــط تغذیه ای بـــه پوســـیدگی دندان ها 
منجر می شـــوند. ریزه خواری و خرده خـــوری یکی از 
این عادت های نادرســـت تغذیه ای است به طوری که 
می تـــوان گفت خوردن یک کیلو شـــکالت صرف نظر 
از مشـــکالتی که برای ســـالمت بدن بـــه همراه دارد، کمتـــر از خرده خوری 
شـــکالت، ســـالمت دندان هـــا را تهدید می کند.بهتر اســـت بدانیـــد بعد از 
مصـــرف مواد غذایی 3 دقیقه زمان الزم اســـت تا باکتری هـــا فرآیند تولید 
اســـید و تخمیر مواد غذایـــی باقیمانده روی دندان های شـــما را آغاز کنند. 
متأسفانه این اســـید عالوه بر تخمیر مواد غذایی، سالمت مینای دندان را 
 PH ،به خطر می اندازد. بدن به طور طبیعی ســـعی می کند با ترشـــح بزاق
دهـــان را به حالت اولیه باز گردانده با خنثی کردن اســـید، شـــرایط ترمیم 
مینـــای دندان هـــا را فراهم کند. اما شـــما با خـــوردن مـــواد غذایی جدید، 
فرصت بازســـازی را از دندان های خود می گیریـــد و این چرخه مدام تکرار 
می شود و دندان های شما را در معرض پوسیدگی های بیشتر قرار می دهد.

بنابراین توصیه می کنم سعی کنید از خوردن شیرینی ها یا مواد حاوی قند 
در میـــان وعده های اصلی غـــذا پرهیز کرده و پس از خـــوردن مواد غذایی 
حتی اگر به خمیردندان دسترســـی نداشـــتید دهان و دندان های خود را با 

آب بشویید.

یوگا؛ کلید مهار استرس کودکان
ــع  ــ جوام در  ــــی  زندگ ــرایط  ــ ش
گونه ای  ــه  ــ ب امروزی  صنعتی 
ــه، که گویی هریک  ــ تغییر یافت
ــترس و اضطراب  ــ ــا محکومیم هر روز را با اس ــ از م
ــال  ــ ــــن و س ــــترس س ــان و اس ــ ــــم. هیج ــپری کنی ــ س
نمی شناسد، بزرگ و کوچک آن را تجربه می کنند 
و این درحالی است که متخصصان ثابت کرده اند 
ــیاری از بیماری های خطرناک، استرس  ــ منشأ بس
ــز کنترل و  ــ ــاره ای نمی ماند ج ــ ــــت. بنابراین چ اس
مدیریت استرس و اضطراب های زندگی روزمره.

حمیال بخشی، روانشناس با تأکید بر اهمیت توجه 
ــازان  ــ به نیازهای روانی کودکان به عنوان آینده س
ــفانه کودکان نیز مانند  ــ به »ایران« می گوید: متأس
ــتند.  ــ ــــترس هس ــار اضطراب و اس ــ ــاالن دچ ــ بزرگس

ــاالن به  ــ ــه با بزرگس ــ ــــکل در مقایس هرچند این مش
ــودکان نیازمند محیط  ــ ــــت، اما ک ــــب کمتر اس مرات
ــتند و این ممکن نیست  ــ ــاد هس ــ ــالم و ش ــ روانی س
ــــت هیجانات و شناخت صحیح  جز با تخلیه درس

محیط اطراف.
ــد برای  ــ ــــن بای ــد: والدی ــ ــناس می افزای ــ ــــن روانش ای
ــان به دنبال  ــ تربیت و پرورش صحیح فرزندان ش
ــوگا یکی از  ــ ــند. ی ــ راهکارهایی جدید و اصولی باش
ــــت که می تواند پراکندگی های ذهنی  راه هایی اس
ــودکان را از بین برده به افزایش تمرکز،  ــ و فکری ک

دقت و خالقیت آنها کمک کند.
در واقع یوگا فقط ورزش نیست بلکه هنری است 
ــــم و روح کودکان  ــرورش و هماهنگی جس ــ که به پ
ــات و  ــ ــناخت احساس ــ کمک می کند و آنها را در ش

ــان یاری  ــ ــــم و هیجانات ش ــــت و کنترل خش مدیری
ــیاری از مهارت های مورد  ــ ــد. همچنین بس ــ می ده
ــردن و درک  ــ ــــوش ک ــــد خوب گ ــــی مانن ــاز زندگ ــ نی
ــرکات یوگا  ــ ــا انجام ح ــ ــــم می توان ب ــــب را ه مطال

تقویت کرد.
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با تقویت 
کننده های 

استخوان آشنا 
شویم

بادام و گردو

لبنیات بخصوص 
پنیر و کشک

انواع کلم

ماهی

کنجد

از هر ۱۰۰ ایرانی دو نفر به نارسایی قلبی مبتال می شوند 

گوجه سبز ترش و خوشمزه که با رسیدن به اواسط تابستان کم کم شیرین آن هم به بازار می آید، از پرطرفدارترین میوه های فصل است. این میوه 
 C و B ویتامین،A آبدارو خوشمزه قدمتی در حدود دوهزار سال دارد و خواص بی شماری را در خود گنجانده است. گوجه سبز که سرشار از ویتامین
است در پیشگیری از سرطان مؤثر است و از باال رفتن چربی خون جلوگیری می کند، درعین حال هم سبب بهبود کارکرد سیستم گوارش می شود. 

این میوه پرخاصیت در کاهش استرس و افسردگی هم نقش بسزایی دارد، البته توجه داشته باشید که مصرف زیاد گوجه سبز سبب سوزش و زخم معده می شود.

لنـــز تماســـی، عدســـی نازکـــی اســـت که هـــم بـــرای اصالح 
عیوب انکســـاری مورد اســـتفاده قرار می گیـــرد و هم در میان 
عالقه مندان به تغییر رنگ عنبیه طرفداران بســـیار دارد. این 
عدســـی مســـتقیم روی قرنیه چشـــم قرار می گیرد از این رو هرگونه سهل انگاری در 
رعایت بهداشت یا انتخاب نوع آن می تواند عوارضی خطرناک برای استفاده کننده 

به همراه داشته باشد.
دکتـــر علی میرزاجانی در این باره به »ایران« می گوید: قرنیه چشـــم یکی از اعضای 
بدن اســـت که به طور مستقیم اکســـیژن را از هوا دریافت می کند. به عبارت ساده تر 
اکســـیژن هوا در اشک چشم حل می شود و به قرنیه می رسد. ما در هر دقیقه 15 بار 
پلک می زنیم و با این پلک زدن ها اشـــک جدید را به سطح قرنیه هدایت می کنیم 
تا اکسیژن بیشـــتری به قرنیه برسد. در چنین شرایطی استفاده از لنز های نامناسب 
کـــه اکســـیژن را بخوبـــی عبورنمی دهنـــد می تواند چشـــم را در معـــرض خطرات 

جبران ناپذیری قرار دهد.
رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران می افزاید: متأســـفانه بســـیار دیده می شود که 
جوانان از لنزهای چینی که به صورت قاچاق وارد شـــده استفاده می کنند. این لنزها 
که غالباً اکسیژن رســـانی خوبی ندارند به قرنیه آسیب می رسانند. این آسیب با ادم 

قرنیه آغاز شده و با التهاب سطح قدامی چشم به درد شدید منجر می شود.
وی تأکیـــد می کنـــد: فردی که تمایـــل دارد به جای عینک از لنز اســـتفاده کند حتماً 
باید به یک اپتومتریســـت یا یک چشـــم پزشـــک مراجعه کند تا شـــرایط چشـــم او 

بـــه طـــور دقیـــق اندازه گیری شـــود. این 
نمـــره  اندازه گیـــری  فقـــط  اندازه گیـــری 
چشـــم نیســـت بلکـــه انـــدازه گیری های 
فیزیکی و فیزیولوژیکی چشـــم هم مورد 
توجه قرار می گیرد، حتی ابتال به خشکی 
چشـــم و میزان آن هم بررســـی می شود 
تـــا لنز مناســـب بـــرای هر فـــرد  انتخاب 
شود. به عبارت ساده هر لنزی حتی نوع 

مناســـب و باکیفیـــت هم دارای درجات مختلفی از ضخامت، ســـفتی و نرمی و آب 
هســـتند که باید با شرایط و فیزیولوژیک چشـــم فرد استفاده کننده همخوانی داشته 

باشند. بنابراین تهیه خودسرانه لنز می تواند منشأ آسیب بسیار باشد.
به گفتـــه دکتر میرزاجانـــی، رعایت نکات بهداشـــتی و ایمنی از ســـوی بیمار هنگام 
اســـتفاده از لنز نیز بســـیار مهم اســـت. هرگونه ســـهل انگاری در این زمینه می تواند 
عفونت های میکروبی، قارچی و ویروســـی و همچنین آســـیب های شـــدید قرنیه به 

همراه داشته باشد.
دکتر میرزاجانی در خاتمه خاطرنشـــان می کند: با استفاده از لنز می توان بدون نیاز 
بـــه تحمل عینک برروی صورت شـــرایط بینایی بهتری را تجربه کـــرد، اما باید این 
وســـیله را از مراکز معتبر چشـــم پزشـــکی یا اپتومتری تهیه کرد تا سالمت چشم ها 

به خطر نیفتد.
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ــینه ما می تپد  ــ قلبی که بی وقفه در س
ــــف خود را  ــــع چنان وظای ــتر مواق ــ در بیش
ــــش  ــام می دهد که فراموش ــ ــــی انج بخوب
ــــم با  ــــی ه ــان گاه ــ ــــن می ــــم. در ای می کنی
ــــالمت این عضو  بی توجهی و ناآگاهی س
ــر می اندازیم.  ــ حیاتی و نجیب را به خط
ــــکالت  ــــت و مش ــاال، دیاب ــ ــون ب ــ ــار خ ــ فش
تیروئیدی از جمله بیماری هایی هستند 
ــــهل انگاری در درمان آنها  ــه هرگونه س ــ ک
می تواند در عملکرد قلب اختالل ایجاد 
ــود. ــ ــایی قلبی منجر ش ــ ــه نارس ــ ــرده و ب ــ ک

ــبی  ــ ــا همان ناتوانی نس ــ ــایی قلب ی ــ نارس
ــه درون  ــ ــون ب ــ ــــپ کردن خ ــــب در پم قل
ــــالمت انسان  ــتم گردش خون، س ــ سیس
ــفانه  ــ ــد. متأس ــ ــره می کن ــ ــار مخاط ــ را دچ
ــال های اخیر  ــ قربانیان این بیماری در س
ــــت از این رو  ــــش یافته اس ــور افزای ــ در کش
ــران به  ــ ــکلروز ای ــ ــر انجمن آترواس ــ با دبی

گفت و گو نشسته ایم که می خوانید.
 دکتر مسعود اسالمی، فوق  تخصص 

الکتروفیزیولوژی، بیماری نارسایی قلب 
را چنیـــن توضیـــح می دهـــد: هنگامـــی 
که قلـــب نتواند نیازهـــای بافت بدن به 
خونرســـانی را تأمین کند یا اینکه تأمین 
نیاز بافت ها را با فشـــار بیشـــتری انجام 
دهد مـــی  گوییم قلـــب دچار نارســـایی 
شده اســـت.فرم معمول نارسایی قلب 
زمانی اســـت که عضلـــه قلب ضعیف 
شـــده، قلب بزرگتـــر می شـــود و قدرت 
انقباضی اش که حدود 55 یا 60 درصد 
اســـت به زیـــر 50 می رســـد.دبیر علمی 
بیستمین کنگره تازه های قلب و عروق 
ایران با بیان اینکه ضعیف شـــدن قلب 
درجات مختلفی دارد، می گوید: قدرت 
انقباضی قلب در مبتالیان به نارســـایی 
قلب متفاوت است به گونه ای که ممکن 
اســـت در بیماران مختلـــف این توان به 
35 تا 50 درصد برســـد.این متخصص 
قلـــب و عـــروق با اشـــاره به شـــیوع این 
عارضه در بیـــن ایرانیان عنوان می کند: 
به طور معمول در کشـــور مـــا از هر صد 
نفر یک الی دو نفر به بیماری نارســـایی 
قلبی مبتـــال هستند.اســـالمی با اشـــاره 
به نشـــانه های این بیماری خاطرنشان 

می کند: احساس تنگی نفس، خستگی 
در هنـــگام فعالیت هـــای روزانـــه، ورم 
شـــکم کـــه ناشـــی از تجمـــع آب در آن 
اســـت و ورم پاها نشانه های ابتال به این 
بیماری اســـت. البته در مواردی که فرد 
با نارسایی شـــدید مواجه باشد در زمان 
استراحت نیز دچار تنگی نفس می شود. 
عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی تهران با بیان اینکه پرفشـــاری 
خون ارتباط مســـتقیمی با بروز نارسایی 
قلب دارد، توضیح داد: پرفشاری خون 
باعـــث می شـــود که عضلـــه بطن چپ 
قلب ضخیم شود، فشـــار خون فرد باال 
رفته و این فشـــار به ریه ها منتقل شـــود. 
متأســـفانه بـــروز این وضعیـــت باعث 
نارســـایی قلـــب و ایجـــاد تنگـــی نفس 
خواهد شد.وی در ادامه تصریح می کند: 
درمـــان این بیماری در مراحـــل اولیه با 
رعایت رژیم غذایـــی صحیح و پرهیز از 
مصرف غذاهای حاوی نمک و غذاهای 
نفاخ امـــکان پذیر اســـت. فعالیت های 
ورزشـــی مناســـب مثل پیـــاده روی هم 
باعث کاهش ابتال به این عارضه خواهد 
شـــد.دبیر انجمـــن آترواســـکلروز ایران 

تأکیـــد می کنـــد: برطرف کـــردن عوامل 
زمینه ســـاز نارســـایی قلـــب در کنترل و 
بهبود این بیماری بســـیار مؤثر اســـت.

کنترل فشار خون، باز کردن عروق قلبی، 
برطرف کردن مشـــکالت دریچه قلب و 
همچنین رفع و کنترل برخی بیماری ها 
نمونه ای از این عوامل زمینه ساز است.
اســـالمی در ادامه می افزاید: با توجه به 

شدت بیماری برای درمان از روش های 
مختلف استفاده می شود. خوشبختانه 
در حال حاضر می تـــوان این بیماری را 
با کمک برخی از داروها درمان کرد. در 
مـــواردی هم که انقبـــاض قلب کمتر از 
30 درصد باشـــد برای فرد باتری قلبی 
اســـتفاده می شود که این دستگاه باعث 
تقویت عضله قلب و کاهش مشکالت 

بیمـــار خواهـــد شـــد.وی پیونـــد قلب را 
آخرین مرحلـــه برای درمان نارســـایی 
شدید قلبی معرفی می کند و می گوید: 
خوشبختانه در تعدادی از مراکز درمانی 
کشـــور عمـــل پیونـــد قلب بـــا موفقیت 
انجام می شـــود اما باید در نظر داشـــته 
باشیم  قلب مناســـب که با گروه خونی 

بیمار مطابقت داشته باشد پیدا شود.
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سخت

 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

ریزه خواری ممنوع
ë  دختری 25 ســـاله هســـتم. بـــا وجـــود این کـــه بعد از

وعده هـــای اصلی غـــذا مســـواک می زنم باز هـــم دچار 
دندان پزشـــک  شـــده ام.  دندان  مکـــرر  پوســـیدگی های 
می گوید دلیل این مشکل خوردن تنقالت بین وعده های 
غذایی اســـت. آیا واقعاً خوردن چند شـــکالت یا تکه ای 

کیک باعث پوسیدگی دندان های من می شود؟
تغذیه نقش مهمی در سالمت دندان ها دارد و قطعاً 
عادت های غلـــط تغذیه ای بـــه پوســـیدگی دندان ها 
منجر می شـــوند. ریزه خواری و خرده خـــوری یکی از 
این عادت های نادرســـت تغذیه ای است به طوری که 
می تـــوان گفت خوردن یک کیلو شـــکالت صرف نظر 
از مشـــکالتی که برای ســـالمت بدن بـــه همراه دارد، کمتـــر از خرده خوری 
شـــکالت، ســـالمت دندان هـــا را تهدید می کند.بهتر اســـت بدانیـــد بعد از 
مصـــرف مواد غذایی 3 دقیقه زمان الزم اســـت تا باکتری هـــا فرآیند تولید 
اســـید و تخمیر مواد غذایـــی باقیمانده روی دندان های شـــما را آغاز کنند. 
متأسفانه این اســـید عالوه بر تخمیر مواد غذایی، سالمت مینای دندان را 
 PH ،به خطر می اندازد. بدن به طور طبیعی ســـعی می کند با ترشـــح بزاق
دهـــان را به حالت اولیه باز گردانده با خنثی کردن اســـید، شـــرایط ترمیم 
مینـــای دندان هـــا را فراهم کند. اما شـــما با خـــوردن مـــواد غذایی جدید، 
فرصت بازســـازی را از دندان های خود می گیریـــد و این چرخه مدام تکرار 
می شود و دندان های شما را در معرض پوسیدگی های بیشتر قرار می دهد.

بنابراین توصیه می کنم سعی کنید از خوردن شیرینی ها یا مواد حاوی قند 
در میـــان وعده های اصلی غـــذا پرهیز کرده و پس از خـــوردن مواد غذایی 
حتی اگر به خمیردندان دسترســـی نداشـــتید دهان و دندان های خود را با 

آب بشویید.

یوگا؛ کلید مهار استرس کودکان
ــع  ــ جوام در  ــــی  زندگ ــرایط  ــ ش
گونه ای  ــه  ــ ب امروزی  صنعتی 
ــه، که گویی هریک  ــ تغییر یافت
ــترس و اضطراب  ــ ــا محکومیم هر روز را با اس ــ از م
ــال  ــ ــــن و س ــــترس س ــان و اس ــ ــــم. هیج ــپری کنی ــ س
نمی شناسد، بزرگ و کوچک آن را تجربه می کنند 
و این درحالی است که متخصصان ثابت کرده اند 
ــیاری از بیماری های خطرناک، استرس  ــ منشأ بس
ــز کنترل و  ــ ــاره ای نمی ماند ج ــ ــــت. بنابراین چ اس
مدیریت استرس و اضطراب های زندگی روزمره.

حمیال بخشی، روانشناس با تأکید بر اهمیت توجه 
ــازان  ــ به نیازهای روانی کودکان به عنوان آینده س
ــفانه کودکان نیز مانند  ــ به »ایران« می گوید: متأس
ــتند.  ــ ــــترس هس ــار اضطراب و اس ــ ــاالن دچ ــ بزرگس

ــاالن به  ــ ــه با بزرگس ــ ــــکل در مقایس هرچند این مش
ــودکان نیازمند محیط  ــ ــــت، اما ک ــــب کمتر اس مرات
ــتند و این ممکن نیست  ــ ــاد هس ــ ــالم و ش ــ روانی س
ــــت هیجانات و شناخت صحیح  جز با تخلیه درس

محیط اطراف.
ــد برای  ــ ــــن بای ــد: والدی ــ ــناس می افزای ــ ــــن روانش ای
ــان به دنبال  ــ تربیت و پرورش صحیح فرزندان ش
ــوگا یکی از  ــ ــند. ی ــ راهکارهایی جدید و اصولی باش
ــــت که می تواند پراکندگی های ذهنی  راه هایی اس
ــودکان را از بین برده به افزایش تمرکز،  ــ و فکری ک

دقت و خالقیت آنها کمک کند.
در واقع یوگا فقط ورزش نیست بلکه هنری است 
ــــم و روح کودکان  ــرورش و هماهنگی جس ــ که به پ
ــات و  ــ ــناخت احساس ــ کمک می کند و آنها را در ش

ــان یاری  ــ ــــم و هیجانات ش ــــت و کنترل خش مدیری
ــیاری از مهارت های مورد  ــ ــد. همچنین بس ــ می ده
ــردن و درک  ــ ــــوش ک ــــد خوب گ ــــی مانن ــاز زندگ ــ نی
ــرکات یوگا  ــ ــا انجام ح ــ ــــم می توان ب ــــب را ه مطال

تقویت کرد.
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از هر ۱۰۰ ایرانی دو نفر به نارسایی قلبی مبتال می شوند 

گوجه سبز ترش و خوشمزه که با رسیدن به اواسط تابستان کم کم شیرین آن هم به بازار می آید، از پرطرفدارترین میوه های فصل است. این میوه 
 C و B ویتامین،A آبدارو خوشمزه قدمتی در حدود دوهزار سال دارد و خواص بی شماری را در خود گنجانده است. گوجه سبز که سرشار از ویتامین
است در پیشگیری از سرطان مؤثر است و از باال رفتن چربی خون جلوگیری می کند، درعین حال هم سبب بهبود کارکرد سیستم گوارش می شود. 

این میوه پرخاصیت در کاهش استرس و افسردگی هم نقش بسزایی دارد، البته توجه داشته باشید که مصرف زیاد گوجه سبز سبب سوزش و زخم معده می شود.

لنـــز تماســـی، عدســـی نازکـــی اســـت که هـــم بـــرای اصالح 
عیوب انکســـاری مورد اســـتفاده قرار می گیـــرد و هم در میان 
عالقه مندان به تغییر رنگ عنبیه طرفداران بســـیار دارد. این 
عدســـی مســـتقیم روی قرنیه چشـــم قرار می گیرد از این رو هرگونه سهل انگاری در 
رعایت بهداشت یا انتخاب نوع آن می تواند عوارضی خطرناک برای استفاده کننده 

به همراه داشته باشد.
دکتـــر علی میرزاجانی در این باره به »ایران« می گوید: قرنیه چشـــم یکی از اعضای 
بدن اســـت که به طور مستقیم اکســـیژن را از هوا دریافت می کند. به عبارت ساده تر 
اکســـیژن هوا در اشک چشم حل می شود و به قرنیه می رسد. ما در هر دقیقه 15 بار 
پلک می زنیم و با این پلک زدن ها اشـــک جدید را به سطح قرنیه هدایت می کنیم 
تا اکسیژن بیشـــتری به قرنیه برسد. در چنین شرایطی استفاده از لنز های نامناسب 
کـــه اکســـیژن را بخوبـــی عبورنمی دهنـــد می تواند چشـــم را در معـــرض خطرات 

جبران ناپذیری قرار دهد.
رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران می افزاید: متأســـفانه بســـیار دیده می شود که 
جوانان از لنزهای چینی که به صورت قاچاق وارد شـــده استفاده می کنند. این لنزها 
که غالباً اکسیژن رســـانی خوبی ندارند به قرنیه آسیب می رسانند. این آسیب با ادم 

قرنیه آغاز شده و با التهاب سطح قدامی چشم به درد شدید منجر می شود.
وی تأکیـــد می کنـــد: فردی که تمایـــل دارد به جای عینک از لنز اســـتفاده کند حتماً 
باید به یک اپتومتریســـت یا یک چشـــم پزشـــک مراجعه کند تا شـــرایط چشـــم او 

بـــه طـــور دقیـــق اندازه گیری شـــود. این 
نمـــره  اندازه گیـــری  فقـــط  اندازه گیـــری 
چشـــم نیســـت بلکـــه انـــدازه گیری های 
فیزیکی و فیزیولوژیکی چشـــم هم مورد 
توجه قرار می گیرد، حتی ابتال به خشکی 
چشـــم و میزان آن هم بررســـی می شود 
تـــا لنز مناســـب بـــرای هر فـــرد  انتخاب 
شود. به عبارت ساده هر لنزی حتی نوع 

مناســـب و باکیفیـــت هم دارای درجات مختلفی از ضخامت، ســـفتی و نرمی و آب 
هســـتند که باید با شرایط و فیزیولوژیک چشـــم فرد استفاده کننده همخوانی داشته 

باشند. بنابراین تهیه خودسرانه لنز می تواند منشأ آسیب بسیار باشد.
به گفتـــه دکتر میرزاجانـــی، رعایت نکات بهداشـــتی و ایمنی از ســـوی بیمار هنگام 
اســـتفاده از لنز نیز بســـیار مهم اســـت. هرگونه ســـهل انگاری در این زمینه می تواند 
عفونت های میکروبی، قارچی و ویروســـی و همچنین آســـیب های شـــدید قرنیه به 

همراه داشته باشد.
دکتر میرزاجانی در خاتمه خاطرنشـــان می کند: با استفاده از لنز می توان بدون نیاز 
بـــه تحمل عینک برروی صورت شـــرایط بینایی بهتری را تجربه کـــرد، اما باید این 
وســـیله را از مراکز معتبر چشـــم پزشـــکی یا اپتومتری تهیه کرد تا سالمت چشم ها 

به خطر نیفتد.
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ــینه ما می تپد  ــ قلبی که بی وقفه در س
ــــف خود را  ــــع چنان وظای ــتر مواق ــ در بیش
ــــش  ــام می دهد که فراموش ــ ــــی انج بخوب
ــــم با  ــــی ه ــان گاه ــ ــــن می ــــم. در ای می کنی
ــــالمت این عضو  بی توجهی و ناآگاهی س
ــر می اندازیم.  ــ حیاتی و نجیب را به خط
ــــکالت  ــــت و مش ــاال، دیاب ــ ــون ب ــ ــار خ ــ فش
تیروئیدی از جمله بیماری هایی هستند 
ــــهل انگاری در درمان آنها  ــه هرگونه س ــ ک
می تواند در عملکرد قلب اختالل ایجاد 
ــود. ــ ــایی قلبی منجر ش ــ ــه نارس ــ ــرده و ب ــ ک

ــبی  ــ ــا همان ناتوانی نس ــ ــایی قلب ی ــ نارس
ــه درون  ــ ــون ب ــ ــــپ کردن خ ــــب در پم قل
ــــالمت انسان  ــتم گردش خون، س ــ سیس
ــفانه  ــ ــد. متأس ــ ــره می کن ــ ــار مخاط ــ را دچ
ــال های اخیر  ــ قربانیان این بیماری در س
ــــت از این رو  ــــش یافته اس ــور افزای ــ در کش
ــران به  ــ ــکلروز ای ــ ــر انجمن آترواس ــ با دبی

گفت و گو نشسته ایم که می خوانید.
 دکتر مسعود اسالمی، فوق  تخصص 

الکتروفیزیولوژی، بیماری نارسایی قلب 
را چنیـــن توضیـــح می دهـــد: هنگامـــی 
که قلـــب نتواند نیازهـــای بافت بدن به 
خونرســـانی را تأمین کند یا اینکه تأمین 
نیاز بافت ها را با فشـــار بیشـــتری انجام 
دهد مـــی  گوییم قلـــب دچار نارســـایی 
شده اســـت.فرم معمول نارسایی قلب 
زمانی اســـت که عضلـــه قلب ضعیف 
شـــده، قلب بزرگتـــر می شـــود و قدرت 
انقباضی اش که حدود 55 یا 60 درصد 
اســـت به زیـــر 50 می رســـد.دبیر علمی 
بیستمین کنگره تازه های قلب و عروق 
ایران با بیان اینکه ضعیف شـــدن قلب 
درجات مختلفی دارد، می گوید: قدرت 
انقباضی قلب در مبتالیان به نارســـایی 
قلب متفاوت است به گونه ای که ممکن 
اســـت در بیماران مختلـــف این توان به 
35 تا 50 درصد برســـد.این متخصص 
قلـــب و عـــروق با اشـــاره به شـــیوع این 
عارضه در بیـــن ایرانیان عنوان می کند: 
به طور معمول در کشـــور مـــا از هر صد 
نفر یک الی دو نفر به بیماری نارســـایی 
قلبی مبتـــال هستند.اســـالمی با اشـــاره 
به نشـــانه های این بیماری خاطرنشان 

می کند: احساس تنگی نفس، خستگی 
در هنـــگام فعالیت هـــای روزانـــه، ورم 
شـــکم کـــه ناشـــی از تجمـــع آب در آن 
اســـت و ورم پاها نشانه های ابتال به این 
بیماری اســـت. البته در مواردی که فرد 
با نارسایی شـــدید مواجه باشد در زمان 
استراحت نیز دچار تنگی نفس می شود. 
عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی تهران با بیان اینکه پرفشـــاری 
خون ارتباط مســـتقیمی با بروز نارسایی 
قلب دارد، توضیح داد: پرفشاری خون 
باعـــث می شـــود که عضلـــه بطن چپ 
قلب ضخیم شود، فشـــار خون فرد باال 
رفته و این فشـــار به ریه ها منتقل شـــود. 
متأســـفانه بـــروز این وضعیـــت باعث 
نارســـایی قلـــب و ایجـــاد تنگـــی نفس 
خواهد شد.وی در ادامه تصریح می کند: 
درمـــان این بیماری در مراحـــل اولیه با 
رعایت رژیم غذایـــی صحیح و پرهیز از 
مصرف غذاهای حاوی نمک و غذاهای 
نفاخ امـــکان پذیر اســـت. فعالیت های 
ورزشـــی مناســـب مثل پیـــاده روی هم 
باعث کاهش ابتال به این عارضه خواهد 
شـــد.دبیر انجمـــن آترواســـکلروز ایران 

تأکیـــد می کنـــد: برطرف کـــردن عوامل 
زمینه ســـاز نارســـایی قلـــب در کنترل و 
بهبود این بیماری بســـیار مؤثر اســـت.

کنترل فشار خون، باز کردن عروق قلبی، 
برطرف کردن مشـــکالت دریچه قلب و 
همچنین رفع و کنترل برخی بیماری ها 
نمونه ای از این عوامل زمینه ساز است.

اســـالمی در ادامه می افزاید: با توجه به 

شدت بیماری برای درمان از روش های 
مختلف استفاده می شود. خوشبختانه 
در حال حاضر می تـــوان این بیماری را 
با کمک برخی از داروها درمان کرد. در 
مـــواردی هم که انقبـــاض قلب کمتر از 
30 درصد باشـــد برای فرد باتری قلبی 
اســـتفاده می شود که این دستگاه باعث 
تقویت عضله قلب و کاهش مشکالت 

بیمـــار خواهـــد شـــد.وی پیونـــد قلب را 
آخرین مرحلـــه برای درمان نارســـایی 
شدید قلبی معرفی می کند و می گوید: 
خوشبختانه در تعدادی از مراکز درمانی 
کشـــور عمـــل پیونـــد قلب بـــا موفقیت 
انجام می شـــود اما باید در نظر داشـــته 
باشیم  قلب مناســـب که با گروه خونی 

بیمار مطابقت داشته باشد پیدا شود.
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 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

ریزه خواری ممنوع
ë  دختری 25 ســـاله هســـتم. بـــا وجـــود این کـــه بعد از

وعده هـــای اصلی غـــذا مســـواک می زنم باز هـــم دچار 
دندان پزشـــک  شـــده ام.  دندان  مکـــرر  پوســـیدگی های 
می گوید دلیل این مشکل خوردن تنقالت بین وعده های 
غذایی اســـت. آیا واقعاً خوردن چند شـــکالت یا تکه ای 

کیک باعث پوسیدگی دندان های من می شود؟
تغذیه نقش مهمی در سالمت دندان ها دارد و قطعاً 
عادت های غلـــط تغذیه ای بـــه پوســـیدگی دندان ها 
منجر می شـــوند. ریزه خواری و خرده خـــوری یکی از 
این عادت های نادرســـت تغذیه ای است به طوری که 
می تـــوان گفت خوردن یک کیلو شـــکالت صرف نظر 
از مشـــکالتی که برای ســـالمت بدن بـــه همراه دارد، کمتـــر از خرده خوری 
شـــکالت، ســـالمت دندان هـــا را تهدید می کند.بهتر اســـت بدانیـــد بعد از 
مصـــرف مواد غذایی 3 دقیقه زمان الزم اســـت تا باکتری هـــا فرآیند تولید 
اســـید و تخمیر مواد غذایـــی باقیمانده روی دندان های شـــما را آغاز کنند. 
متأسفانه این اســـید عالوه بر تخمیر مواد غذایی، سالمت مینای دندان را 
 PH ،به خطر می اندازد. بدن به طور طبیعی ســـعی می کند با ترشـــح بزاق
دهـــان را به حالت اولیه باز گردانده با خنثی کردن اســـید، شـــرایط ترمیم 
مینـــای دندان هـــا را فراهم کند. اما شـــما با خـــوردن مـــواد غذایی جدید، 
فرصت بازســـازی را از دندان های خود می گیریـــد و این چرخه مدام تکرار 
می شود و دندان های شما را در معرض پوسیدگی های بیشتر قرار می دهد.

بنابراین توصیه می کنم سعی کنید از خوردن شیرینی ها یا مواد حاوی قند 
در میـــان وعده های اصلی غـــذا پرهیز کرده و پس از خـــوردن مواد غذایی 
حتی اگر به خمیردندان دسترســـی نداشـــتید دهان و دندان های خود را با 

آب بشویید.

یوگا؛ کلید مهار استرس کودکان
ــع  ــ جوام در  ــــی  زندگ ــرایط  ــ ش
گونه ای  ــه  ــ ب امروزی  صنعتی 
ــه، که گویی هریک  ــ تغییر یافت
ــترس و اضطراب  ــ ــا محکومیم هر روز را با اس ــ از م
ــال  ــ ــــن و س ــــترس س ــان و اس ــ ــــم. هیج ــپری کنی ــ س
نمی شناسد، بزرگ و کوچک آن را تجربه می کنند 
و این درحالی است که متخصصان ثابت کرده اند 
ــیاری از بیماری های خطرناک، استرس  ــ منشأ بس
ــز کنترل و  ــ ــاره ای نمی ماند ج ــ ــــت. بنابراین چ اس
مدیریت استرس و اضطراب های زندگی روزمره.

حمیال بخشی، روانشناس با تأکید بر اهمیت توجه 
ــازان  ــ به نیازهای روانی کودکان به عنوان آینده س
ــفانه کودکان نیز مانند  ــ به »ایران« می گوید: متأس
ــتند.  ــ ــــترس هس ــار اضطراب و اس ــ ــاالن دچ ــ بزرگس

ــاالن به  ــ ــه با بزرگس ــ ــــکل در مقایس هرچند این مش
ــودکان نیازمند محیط  ــ ــــت، اما ک ــــب کمتر اس مرات
ــتند و این ممکن نیست  ــ ــاد هس ــ ــالم و ش ــ روانی س
ــــت هیجانات و شناخت صحیح  جز با تخلیه درس

محیط اطراف.
ــد برای  ــ ــــن بای ــد: والدی ــ ــناس می افزای ــ ــــن روانش ای
ــان به دنبال  ــ تربیت و پرورش صحیح فرزندان ش
ــوگا یکی از  ــ ــند. ی ــ راهکارهایی جدید و اصولی باش
ــــت که می تواند پراکندگی های ذهنی  راه هایی اس
ــودکان را از بین برده به افزایش تمرکز،  ــ و فکری ک

دقت و خالقیت آنها کمک کند.
در واقع یوگا فقط ورزش نیست بلکه هنری است 
ــــم و روح کودکان  ــرورش و هماهنگی جس ــ که به پ
ــات و  ــ ــناخت احساس ــ کمک می کند و آنها را در ش

ــان یاری  ــ ــــم و هیجانات ش ــــت و کنترل خش مدیری
ــیاری از مهارت های مورد  ــ ــد. همچنین بس ــ می ده
ــردن و درک  ــ ــــوش ک ــــد خوب گ ــــی مانن ــاز زندگ ــ نی
ــرکات یوگا  ــ ــا انجام ح ــ ــــم می توان ب ــــب را ه مطال

تقویت کرد.
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از هر ۱۰۰ ایرانی دو نفر به نارسایی قلبی مبتال می شوند 

گوجه سبز ترش و خوشمزه که با رسیدن به اواسط تابستان کم کم شیرین آن هم به بازار می آید، از پرطرفدارترین میوه های فصل است. این میوه 
 C و B ویتامین،A آبدارو خوشمزه قدمتی در حدود دوهزار سال دارد و خواص بی شماری را در خود گنجانده است. گوجه سبز که سرشار از ویتامین
است در پیشگیری از سرطان مؤثر است و از باال رفتن چربی خون جلوگیری می کند، درعین حال هم سبب بهبود کارکرد سیستم گوارش می شود. 

این میوه پرخاصیت در کاهش استرس و افسردگی هم نقش بسزایی دارد، البته توجه داشته باشید که مصرف زیاد گوجه سبز سبب سوزش و زخم معده می شود.

لنـــز تماســـی، عدســـی نازکـــی اســـت که هـــم بـــرای اصالح 
عیوب انکســـاری مورد اســـتفاده قرار می گیـــرد و هم در میان 
عالقه مندان به تغییر رنگ عنبیه طرفداران بســـیار دارد. این 
عدســـی مســـتقیم روی قرنیه چشـــم قرار می گیرد از این رو هرگونه سهل انگاری در 
رعایت بهداشت یا انتخاب نوع آن می تواند عوارضی خطرناک برای استفاده کننده 

به همراه داشته باشد.
دکتـــر علی میرزاجانی در این باره به »ایران« می گوید: قرنیه چشـــم یکی از اعضای 
بدن اســـت که به طور مستقیم اکســـیژن را از هوا دریافت می کند. به عبارت ساده تر 
اکســـیژن هوا در اشک چشم حل می شود و به قرنیه می رسد. ما در هر دقیقه 15 بار 
پلک می زنیم و با این پلک زدن ها اشـــک جدید را به سطح قرنیه هدایت می کنیم 
تا اکسیژن بیشـــتری به قرنیه برسد. در چنین شرایطی استفاده از لنز های نامناسب 
کـــه اکســـیژن را بخوبـــی عبورنمی دهنـــد می تواند چشـــم را در معـــرض خطرات 

جبران ناپذیری قرار دهد.
رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران می افزاید: متأســـفانه بســـیار دیده می شود که 
جوانان از لنزهای چینی که به صورت قاچاق وارد شـــده استفاده می کنند. این لنزها 
که غالباً اکسیژن رســـانی خوبی ندارند به قرنیه آسیب می رسانند. این آسیب با ادم 

قرنیه آغاز شده و با التهاب سطح قدامی چشم به درد شدید منجر می شود.
وی تأکیـــد می کنـــد: فردی که تمایـــل دارد به جای عینک از لنز اســـتفاده کند حتماً 
باید به یک اپتومتریســـت یا یک چشـــم پزشـــک مراجعه کند تا شـــرایط چشـــم او 

بـــه طـــور دقیـــق اندازه گیری شـــود. این 
نمـــره  اندازه گیـــری  فقـــط  اندازه گیـــری 
چشـــم نیســـت بلکـــه انـــدازه گیری های 
فیزیکی و فیزیولوژیکی چشـــم هم مورد 
توجه قرار می گیرد، حتی ابتال به خشکی 
چشـــم و میزان آن هم بررســـی می شود 
تـــا لنز مناســـب بـــرای هر فـــرد  انتخاب 
شود. به عبارت ساده هر لنزی حتی نوع 

مناســـب و باکیفیـــت هم دارای درجات مختلفی از ضخامت، ســـفتی و نرمی و آب 
هســـتند که باید با شرایط و فیزیولوژیک چشـــم فرد استفاده کننده همخوانی داشته 

باشند. بنابراین تهیه خودسرانه لنز می تواند منشأ آسیب بسیار باشد.
به گفتـــه دکتر میرزاجانـــی، رعایت نکات بهداشـــتی و ایمنی از ســـوی بیمار هنگام 
اســـتفاده از لنز نیز بســـیار مهم اســـت. هرگونه ســـهل انگاری در این زمینه می تواند 
عفونت های میکروبی، قارچی و ویروســـی و همچنین آســـیب های شـــدید قرنیه به 

همراه داشته باشد.
دکتر میرزاجانی در خاتمه خاطرنشـــان می کند: با استفاده از لنز می توان بدون نیاز 
بـــه تحمل عینک برروی صورت شـــرایط بینایی بهتری را تجربه کـــرد، اما باید این 
وســـیله را از مراکز معتبر چشـــم پزشـــکی یا اپتومتری تهیه کرد تا سالمت چشم ها 

به خطر نیفتد.
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ــینه ما می تپد  ــ قلبی که بی وقفه در س
ــــف خود را  ــــع چنان وظای ــتر مواق ــ در بیش
ــــش  ــام می دهد که فراموش ــ ــــی انج بخوب
ــــم با  ــــی ه ــان گاه ــ ــــن می ــــم. در ای می کنی
ــــالمت این عضو  بی توجهی و ناآگاهی س
ــر می اندازیم.  ــ حیاتی و نجیب را به خط
ــــکالت  ــــت و مش ــاال، دیاب ــ ــون ب ــ ــار خ ــ فش
تیروئیدی از جمله بیماری هایی هستند 
ــــهل انگاری در درمان آنها  ــه هرگونه س ــ ک
می تواند در عملکرد قلب اختالل ایجاد 
ــود. ــ ــایی قلبی منجر ش ــ ــه نارس ــ ــرده و ب ــ ک

ــبی  ــ ــا همان ناتوانی نس ــ ــایی قلب ی ــ نارس
ــه درون  ــ ــون ب ــ ــــپ کردن خ ــــب در پم قل
ــــالمت انسان  ــتم گردش خون، س ــ سیس
ــفانه  ــ ــد. متأس ــ ــره می کن ــ ــار مخاط ــ را دچ
ــال های اخیر  ــ قربانیان این بیماری در س
ــــت از این رو  ــــش یافته اس ــور افزای ــ در کش
ــران به  ــ ــکلروز ای ــ ــر انجمن آترواس ــ با دبی

گفت و گو نشسته ایم که می خوانید.
 دکتر مسعود اسالمی، فوق  تخصص 

الکتروفیزیولوژی، بیماری نارسایی قلب 
را چنیـــن توضیـــح می دهـــد: هنگامـــی 
که قلـــب نتواند نیازهـــای بافت بدن به 
خونرســـانی را تأمین کند یا اینکه تأمین 
نیاز بافت ها را با فشـــار بیشـــتری انجام 
دهد مـــی  گوییم قلـــب دچار نارســـایی 
شده اســـت.فرم معمول نارسایی قلب 
زمانی اســـت که عضلـــه قلب ضعیف 
شـــده، قلب بزرگتـــر می شـــود و قدرت 
انقباضی اش که حدود 55 یا 60 درصد 
اســـت به زیـــر 50 می رســـد.دبیر علمی 
بیستمین کنگره تازه های قلب و عروق 
ایران با بیان اینکه ضعیف شـــدن قلب 
درجات مختلفی دارد، می گوید: قدرت 
انقباضی قلب در مبتالیان به نارســـایی 
قلب متفاوت است به گونه ای که ممکن 
اســـت در بیماران مختلـــف این توان به 
35 تا 50 درصد برســـد.این متخصص 
قلـــب و عـــروق با اشـــاره به شـــیوع این 
عارضه در بیـــن ایرانیان عنوان می کند: 
به طور معمول در کشـــور مـــا از هر صد 
نفر یک الی دو نفر به بیماری نارســـایی 
قلبی مبتـــال هستند.اســـالمی با اشـــاره 
به نشـــانه های این بیماری خاطرنشان 

می کند: احساس تنگی نفس، خستگی 
در هنـــگام فعالیت هـــای روزانـــه، ورم 
شـــکم کـــه ناشـــی از تجمـــع آب در آن 
اســـت و ورم پاها نشانه های ابتال به این 
بیماری اســـت. البته در مواردی که فرد 
با نارسایی شـــدید مواجه باشد در زمان 
استراحت نیز دچار تنگی نفس می شود. 
عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی تهران با بیان اینکه پرفشـــاری 
خون ارتباط مســـتقیمی با بروز نارسایی 
قلب دارد، توضیح داد: پرفشاری خون 
باعـــث می شـــود که عضلـــه بطن چپ 
قلب ضخیم شود، فشـــار خون فرد باال 
رفته و این فشـــار به ریه ها منتقل شـــود. 
بـــروز این وضعیـــت باعث  متأســـفانه 
نارســـایی قلـــب و ایجـــاد تنگـــی نفس 
خواهد شد.وی در ادامه تصریح می کند: 
درمـــان این بیماری در مراحـــل اولیه با 
رعایت رژیم غذایـــی صحیح و پرهیز از 
مصرف غذاهای حاوی نمک و غذاهای 
نفاخ امـــکان پذیر اســـت. فعالیت های 
ورزشـــی مناســـب مثل پیـــاده روی هم 
باعث کاهش ابتال به این عارضه خواهد 
شـــد.دبیر انجمـــن آترواســـکلروز ایران 

تأکیـــد می کنـــد: برطرف کـــردن عوامل 
زمینه ســـاز نارســـایی قلـــب در کنترل و 
بهبود این بیماری بســـیار مؤثر اســـت.

کنترل فشار خون، باز کردن عروق قلبی، 
برطرف کردن مشـــکالت دریچه قلب و 
همچنین رفع و کنترل برخی بیماری ها 
نمونه ای از این عوامل زمینه ساز است.

اســـالمی در ادامه می افزاید: با توجه به 

شدت بیماری برای درمان از روش های 
مختلف استفاده می شود. خوشبختانه 
در حال حاضر می تـــوان این بیماری را 
با کمک برخی از داروها درمان کرد. در 
مـــواردی هم که انقبـــاض قلب کمتر از 
30 درصد باشـــد برای فرد باتری قلبی 
اســـتفاده می شود که این دستگاه باعث 
تقویت عضله قلب و کاهش مشکالت 

بیمـــار خواهـــد شـــد.وی پیونـــد قلب را 
آخرین مرحلـــه برای درمان نارســـایی 
شدید قلبی معرفی می کند و می گوید: 
خوشبختانه در تعدادی از مراکز درمانی 
کشـــور عمـــل پیونـــد قلب بـــا موفقیت 
انجام می شـــود اما باید در نظر داشـــته 
باشیم  قلب مناســـب که با گروه خونی 

بیمار مطابقت داشته باشد پیدا شود.
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 دبیر علمی  بیســتمین کنگره تازه های قلب و عروق ایران:
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مرگ خر عروسي سگه
مرگ خوبه اما براي همسایه
مرگ میخواهي برو گیالن

مرگ یه بار شیون یه بار
مسجد نساخته گدا درش ایستاده

مشک خالي و پرهیز آب 
معامله با خودي غصه داره 
معامله نقد بوي مشک میده

معما چو حل گشت آسان شود 
مال شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل 

مــال نصرالدین صنار میگرفت ســگ اخته 
میکرد یکعباسي میداد میرفت حموم 

من آنچه شــرط بالغ است با تو میگویم، تو 
خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل .)سعدی(

من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هر چه 
کرد آن آشنا کرد . ) حافظ(

من میگم نره تو میگي بدوش 
من نوکر حاکمم نه نوکر بادنجان

موریانــه همه چیز خونــه را میخوره جز غم 
صاحب خونه را 

موش به سوراخ نمیرفت جارو به دم بست 
مورچه چیه که کله پاچش باشه

ضرب المثل های ایرانی

فروردین: اکنون شما می خواهید دوســتان تان درک تان کرده و به شما 
احتیاج داشته باشند، اما ممکن است دوست نداشته باشید هرکاری که آنها 
از شــما می خواهند را انجام دهید. شــما در مرز بین جهان درونی و دنیای 
بیرونی تان گرفتار شــده اید. تا موقعی که شما کامالً کاری را شروع کنید 

برآورده کردن انتظارات مردم راحت به نظر می رسد. 

اردیبهشت: شما در روزهای گذشته دچار حالت هایی از افسردگی شده 
بودید اما این حالت در شــما کاهش پیدا کرده اســت. شما به صحبت ها و 
نصیحت های دیگران که می شــنوید عمل می کنید. برای این که کاری را 
آغاز کنید به دنبال هیچ محرکی نباشید، شما باید خودتان این محرک را در 

خودتان بیدار کنید.

خرداد : نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شــما 
اتالف انرژی به همراه دارد، اما شاید شما قادر نباشید که به راحتی صداهایی 
که در مغزتان پیچیده را خاموش کنید. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان 
در حال حاضر با گذشته متفاوت است، درحالیکه برانگیخته شدن ترسهای 
شما کمک می کند که فراتر از این موضوع و رو به پیشرفت حرکت کنید.

تیر: شما باید خودتان را با اطرافیان تان مقایسه کنید و بفهمید که چه کاری 
را شما آنگونه که از شما انتظار می رفته به خوبی انجام نداده اید. اگرچه شما 
به مسائل مهم توجه می کنید، استداللهای شما محتمالً اینک به سوی نگرش 
منفی کشیده می شوند. سعی کنید تا زمانی که نتوانسته اید آینده روشنتری 

برای خودتان تصویر کنید، تصمیمات مهم تان را به تعویق بیندازید.

مرداد : عواطف و حساسیت های اخیر شما بیش از پیش زیاد شده است، از 
حد و مقدار طبیعی خود بیشتر شده است. احساساتی که شما در حال حاضر 
دارید، فوق العاده زیبا هســتند اما ممکن است آسیب های جدی را به شما 
می زند. شما در اثر افراط گرایی دچار خشم و غضب های بسیاری خواهید 

شد و توان مقابله با استرس های ناشی از این ماجرا را ندارید.

شهریور : شما ایده های جدیدی برای اینکه کارهایتان را سریعتر انجام دهید 
دارید، اما چیزی فکر شما را عذاب می دهد و شما نمی دانید که بین نوآوری 
و ابتکار و کارهای روزمره همیشــگی کــدام را برگزینید. اکنون وظایف 
کاریتان در اولویت قرار دارند. اهمیت دادن به این اولویت ها به شما کمک 

می کند فرد موفق تری باشید.

مهر :  شــما دید جدیدی نسبت به زندگی پیدا کرده اید و این دیدگاه شما 
به زندگی بسیار متفاوت تر از همیشه است. یک توجه عمیق می تواند شمارا 
به اولین گام برای یک ســفر باورنکردنی و خارق العاده رهنمون کند. اگر 
نتواسنتید یک چشم انداز روشن برای خود ایجاد کنید نگران نشوید. اکنون 

هر حرکتی که بکنید خوب است.

آبان :اهمیت دادن به مسائل شغلی، شخصی باید برای شما در اولویت قرار 
داشته باشد. زمانی که ذهن شما نگران چیز دیگری است نمی توانید کارتان 
را تمام کنید. مسئولیت خطیر حل کردن یک مشکل غیرقابل حل را به عهده 
گرفتن فکر شما را از توجه کردن به موضوعات دیگر باز می دارد و باعث 

می شود بعدها در زمینه های کاری دیگر هم تواناتر شوید.

آذر : شما هنگامی که در مورد افکارتان با دیگران صحبت می کنید برای 
نتیجه و تاثیرات آن نگران هستید. بهتر است تا این حد به موضوعات بد بین 
نباشید زیرا با بد بینی که دارید بسیاری از شانس های خود را از دست خواهید 
داد. با قاعده های زندگی هم گام شوید. آن چه را که صالح می دانید انجام 

دهید و نگران قضاوت دیگران نباشید.

دی :  شما قبل از اینکه بخواهید به حرف یا پیامی گوش بدهید، الزم است 
که این پیام چند بار بهتان گفته شود. منظور این نیست که خیلی کند عمل 
می کنید. شما فقط خیلی اصرار دارید که فعالیت های یکنواخت روزمره تان 
را تغییر بدهید. هیچ کس دیگری نمی تواند برایتان تصمیم بگیرد، شما فقط 

باید نسبت به نصیحت ها و پیشنهادات گوش شنوا داشته باشید. 

بهمن :  شما حالتهایی دوگانه دارید. از یک طرف می توانید جنبه های مثبت 
زندگی را ببینید. همه چیز به نظرتان خوب اســت و شــما نقش خود را در 
ایــن دنیای عظیم کامالً می دانید. اما از طرف دیگر شــما از پیش آمدهای 
اخیری که به نظر تغییر ناپذیر هستند راضی نیستید. خوشحالی شما بستگی 
به تشخیص این موضوع دارد که چه چیزی خارج از حیطه کنترل شماست.

اسفند :  گفتن حقیقت به دیگران سخت تر شده است، برای اینکه به نظر 
می رسد که آنها نسبت به همیشه بیشتر غیر قابل پیش بینی شده اند. با وجود 
این در نظر داشته باشید که بخشی از این انرژی از خود شما برخاسته. به جای 
اینکه ســعی کنید فرد دیگری را وادار کنید تا تعهدی را قبول کند، تحلیل 

کردن تواناییهای خودتان به برطرف شدن نگرانی تان کمک خواهد کرد.

فال هفته

توطئه ها� مرگبا� پريخا� خانم !
سا� 1576 � بخشي �� سا� 1577 ميال��� كا� 
سلطنتي قز�ين (پايتخت �قت �ير��) به صو�� النه 
توطئه ها� مرگبا� يك ش���اهز��� خانم صفو� به نا� 
«پريخا� خانم» �� �م���د� بو� كه طبق برخي ���يا�� 
پد�� شا� طهماسب �� هم �� 1576 مسمو� كر�� بو�. 
همين پريخا� خانم كه �ني جا� طلب بو� به حيد� مير�� 
بر��� خو� كه برجا� پد�� شا� طهماسب� نشسته بو� تنها 
يك ��� �مكا� سلطنت ��� � �� شب �� �� مسمو� كر� 
تا شا� بعد�� فر� مو�� نظر �� باشد. چو� �بر�هيم مير�� 
عمو� �س���ماعيل � پريخا� خانم (پسر شا� �سماعيل 
���) كه �� ش���اعر� � هنرهم بهر� ��شت مخالف �ين 
�نتصا� بو�� طبق توطئه پريخا� خانم � تاييد ش���ا� 

�سماعيل ��� 20 ��ئن 1576 كشته شد.
�قتي كه ���نامه ها چندصد�يي باشند

�� �هه �خر ��ئ���ن 1951 (���خر خر��� � ���يل 
تيرما� 1330) ميا� برخي نش���ريا� تهر�� ��گير�

 مقاله �� بو� كه چند صد�يي �� منعكس مي كند. 
���نامه ها� متمايل به ��ست � برخي �� جر�يد 
ميانه �� تهر�� گز��� كر�� بو�ند كه نخس���ت ��ير 
�نگلستا� �ند�� ��لت �مريكا �� پذيرفته � �� حمله نظامي 
به �ير�� � تصر� �با��� منصر� ش���د� � �ين موضع 
�� «گريد�» سفير �مريكا �� تهر�� �� مالقا� با �كتر 
مصد� كه �� خانه �� �نجا� شد به �� �طال� ���� �ست 
تا �قت خو� �� صر� تجهيز نير� � �عز�� به خو�ستا� 
نكند.     نش���ريا� چپگر� به �ين طر� خبرنويسي � 
بر��شت �� يك گز��� حمله بر�� بو�ند � ضمن �نتقا� 
�� �نها � ���� ����� �تهاما� متعد� �عتر�� كر�� بو�ند 
كه چر� �ين ���نامه ها �نصر�� ��لت لند� �� تعر� 
نظامي �� به حسا� فشا� ��لت �مكر�� ها� �مريكا 

گذ���� بو�ند.
حمايت «جا� ���» �� مبا���� �ير�نيا�

20 ��ئن سا� 1951 كه تب �سيد� به �مكر�سي 
��قعي� �ير�نيا� �� �� برگرفته بو� � سرگر� ملي كر�� 
نفت خو� � مبا��� با �نگلستا� بو�ند� جا� ��� فيلسو� 
�مريكايي � صاحب فلسفه «پرگماتيسم» به حمايت �� 
مس���اعي مر�� �ير�� سخن گفت � �ين نو� تالشها �� 

«حق» هر ملتي ��نست. 

�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...
قا� �مر��

سه شنبه30خر���1396 �  سا� نو� �يكم �  شما�� 26748

 سر�يه

بى�� گما� مبر كه نصيحت كند قبو�
من گو� �س���تما� ند��� لمن يقو�

تا عقل ��ش���تم نگرفتم طريق عشق
جايى �لم برفت كه حير�� شو� عقو�

�خر نه �� به �� ��� �نصا� من بد�
چونست من به �صل تو مشتا� � تو ملو�

يك �� نمى��� كه نه �� خاطر� �ليك
بسيا� فر� باشد �� �نديشه تا �صو�

���� سر� ببوسم � �� پايت ��فتم
پر��ن���ه �� چه حاجت پر��نه �خو�

گنجشك بين كه صحبت شاهينش ����ست
بيچا�� �� هال� تن خويشتن عجو�

ما �� به جز تو �� همه عالم عزيز نيست
گ���ر �� كنى بضاعت مزجا� �� قبو�

�� پيك نامه بر كه خبر مىبر� به ��ست
ياليت �گر به جا� تو من بو�مى �سو�

����� �هر � تجربتم س���ر سپيد كر�
�� سر به �� نمى���� همچنا� فضو�

سعد� چو پا� بند شد� با� غم ببر
عيا� �س���ت بسته نباشد مگر حمو�
سعد�

هز���� ��حد مسكوني �� تهر�� بالفر�� ماند� �ست
طبق يك �ما� غير�س���مي� حد�� 240 هز�� 
��حد مسكوني �� تهر�� ساخته شد� � يا �� �ست 
ساختما� �ست كه گر�� نخست �� حا� حاضر به 
با��� عرضه شد� � گر�� ��� ظر� ماهها� قبل �� 

پايا� سا� بر�� فر�� عرضه خو�هد شد.
�ين ��لين با�يست كه چنين تعد�� �يا�� ��حد 
مسكوني �� پايتخت ببا��� مصر� عرضه ميشو�.

�ست�ند�كا��� فعاليتها� ساختماني متذكر 
شدند: �� �� هفته �خير تعد�� فر�شندگا� ��حد 
مسكوني بر خريد���� پيشي گرفته�ند � �ين تغيير 
فاحش پس �� يك تب تند خريد� بسيا� چشمگير 
� ش���ايد هم غيرمترقبه �ست � نشانگر ��ست كه 
��بطه عرضه � تقاض���ا �� تهر�� ناگها� �گرگو� 

شد� �ست.
��نشگاهها� �ير�� 7500 �ستا� كم ����

��نشگاهها � موسسا� �مو�� عالي �ير�� با 
كمبو� تقريبي هفت هز�� � پانصد �ستا� � مد�� 
��بر�س���ت � �ين �قم بر�سا� معيا�ها� جهاني 
�مو�� عالي يعني نسبت ��صد ��نشجو با �ستا� �� 

نظر گرفته شد� �ست.
�ين مطلب قسمتي �� س���خنر�ني �كتر قاسم 
معتمد� ��ير علو� � �م���و�� عالي �� �نجمن 
قلم �س���ت كه عصر �ير�� با حض���و� جمعي �� 
�عضا� �نجمن � ش���خصيتها� علمي تشكيل 

گر�يد.
گا� ��� �ير�� بر�� �سيد� به ����نتين پير��مند�نه بو�

هنگكنگ صفر � �ير�� 2
يكشنبه 29 خر��� � ���شگا� ��لتي هنگكنگ 
(��� ��� مس���ابقا� مقدماتي فوتبا� جا� جهاني 
����نتين �� �سيا � �قيانوسيه) هنگكنگ صفر � �ير�� 
2 (حسين كا���ني �قيقه 22� غفو� جهاني �قيقه 77) 
� ����� خو� گسوتي (�يتاليا) هو� گر� � مرطو�� 
�مين چمن عالي� تماشاگر حد�� 28000 نفر. با�يكن 

�خطا�� حسن نظر� (�ير��)
�ير��: ناصر حجا�� (3) � حسن نظر� (4)� 
نصر�هللا عبد�للهي (3)� حسين كا���ني (5)� حبيب 
خد�� (3) � علي پر�ين (كاپيتا� �5)� محمدصا�قي 
(3)� �بر�هيم قاسمپو� (4) � حسن ��شن (3)� غفو� 
جهاني (4)� �ض���ا عا�لخاني (3)� �� �قيقه 68 �ير� 

��ناييفر� (3).
اليحه خدمت غير تما� �قت بانو�� كا�مند �� سنا

�� جلس���ه علني �مر�� مجلس سنا كه بر�� 
�سيدگي به �� اليحه ��لت تشكيل گر�يد �3 اليحه 
�� تصويب نهايي گذشت � بد�لت �بال� گر�يد تا 

پس �� طي تشريفا� ال�� بمرحله �جر� ���يد.
م���ا�� ��حد� � ����تخانهها � موسس���ا� � 
شركتها� ��لتي � ش���هر���يها بر طبق �ئيننامه � 
بر�� مش���اغلي كه به پيشنها� سا�ما�  �مو� ����� � 
�ستخد�مي كشو� به تصويب هيئت ��ير�� ميرسد 
مكلف�ند �� صو�� تقاضا� مستخدمين �� بر�� 
مر�قبت �� فر�ند ما��� كه به سن 3 سا� تما� نرسيد� 
باش���د �� خدمت �نا� بطو� غير تما� �قت �ستفا�� 
نمايد� حقو� � مز�ي���ا � فو��لعا��ها� مربو� به 
نسبت س���اعا� خدمتي كه �نجا� ميدهند � �� هر 
حا� �� نصف ساعا� كا� �� ��� كمتر نخو�هد بو� 

پر��خت ميشو�.
�عتبا� �يز�� سفر به �مريكا 4 سا� شد

«���� كريشيانسو�» سركنسو� سفا�� �مريكا 
�مر�� گفت �� �بتد�� س���ا� مسيحي جا�� كليه 
�يز�ها� تو�يستي � ��نشجويي صا�� شد� توسط 

كنسولگر� �مريكا تا چها� سا� معتبر هستند.
 تا پايا� سا� قبل �يز�ها� �مريكا بر�� مدتي 
كمتر �� يكس���ا� معتبر بو�ند � �ين موضو� باعث 
�يجا� نا��حتيهايي بر�� مسافرين عا�� �مريكا ميشد 
چو� �گر بخاطر �اليلي مسافرتش���ا� چند ماهي به 
تعويق ميافتد مجبو� بو�ند با� �يگر تقاضا� صد�� 

�يز� كنند.
سركنسو� �مريكا �� تهر�� �فز�� �� حا� حاضر 
تعد�� متقاضيا� �يز�� تحصيلي � تو�يستي �� حد� 
�ست كه �حتياجي به صف كشيد� بير�� كنسولگر� 

نيست.

مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� ��شنبه 30خر���ما� 1356
(بر�بر با 2 �جب 1397� 20 ��ئن 1977) نقل شد� �ست.
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توطئه ها� مرگبا� پريخا� خانم !
سا� 1576 � بخشي �� سا� 1577 ميال��� كا� 
سلطنتي قز�ين (پايتخت �قت �ير��) به صو�� النه 
توطئه ها� مرگبا� يك ش���اهز��� خانم صفو� به نا� 
«پريخا� خانم» �� �م���د� بو� كه طبق برخي ���يا�� 
پد�� شا� طهماسب �� هم �� 1576 مسمو� كر�� بو�. 
همين پريخا� خانم كه �ني جا� طلب بو� به حيد� مير�� 
بر��� خو� كه برجا� پد�� شا� طهماسب� نشسته بو� تنها 
يك ��� �مكا� سلطنت ��� � �� شب �� �� مسمو� كر� 
تا شا� بعد�� فر� مو�� نظر �� باشد. چو� �بر�هيم مير�� 
عمو� �س���ماعيل � پريخا� خانم (پسر شا� �سماعيل 
���) كه �� ش���اعر� � هنرهم بهر� ��شت مخالف �ين 
�نتصا� بو�� طبق توطئه پريخا� خانم � تاييد ش���ا� 

�سماعيل ��� 20 ��ئن 1576 كشته شد.
�قتي كه ���نامه ها چندصد�يي باشند

�� �هه �خر ��ئ���ن 1951 (���خر خر��� � ���يل 
تيرما� 1330) ميا� برخي نش���ريا� تهر�� ��گير�

 مقاله �� بو� كه چند صد�يي �� منعكس مي كند. 
���نامه ها� متمايل به ��ست � برخي �� جر�يد 
ميانه �� تهر�� گز��� كر�� بو�ند كه نخس���ت ��ير 
�نگلستا� �ند�� ��لت �مريكا �� پذيرفته � �� حمله نظامي 
به �ير�� � تصر� �با��� منصر� ش���د� � �ين موضع 
�� «گريد�» سفير �مريكا �� تهر�� �� مالقا� با �كتر 
مصد� كه �� خانه �� �نجا� شد به �� �طال� ���� �ست 
تا �قت خو� �� صر� تجهيز نير� � �عز�� به خو�ستا� 
نكند.     نش���ريا� چپگر� به �ين طر� خبرنويسي � 
بر��شت �� يك گز��� حمله بر�� بو�ند � ضمن �نتقا� 
�� �نها � ���� ����� �تهاما� متعد� �عتر�� كر�� بو�ند 
كه چر� �ين ���نامه ها �نصر�� ��لت لند� �� تعر� 
نظامي �� به حسا� فشا� ��لت �مكر�� ها� �مريكا 

گذ���� بو�ند.
حمايت «جا� ���» �� مبا���� �ير�نيا�

20 ��ئن سا� 1951 كه تب �سيد� به �مكر�سي 
��قعي� �ير�نيا� �� �� برگرفته بو� � سرگر� ملي كر�� 
نفت خو� � مبا��� با �نگلستا� بو�ند� جا� ��� فيلسو� 
�مريكايي � صاحب فلسفه «پرگماتيسم» به حمايت �� 
مس���اعي مر�� �ير�� سخن گفت � �ين نو� تالشها �� 

«حق» هر ملتي ��نست. 

�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...
قا� �مر��

سه شنبه30خر���1396 �  سا� نو� �يكم �  شما�� 26748

 سر�يه

بى�� گما� مبر كه نصيحت كند قبو�
من گو� �س���تما� ند��� لمن يقو�

تا عقل ��ش���تم نگرفتم طريق عشق
جايى �لم برفت كه حير�� شو� عقو�

�خر نه �� به �� ��� �نصا� من بد�
چونست من به �صل تو مشتا� � تو ملو�

يك �� نمى��� كه نه �� خاطر� �ليك
بسيا� فر� باشد �� �نديشه تا �صو�

���� سر� ببوسم � �� پايت ��فتم
پر��ن���ه �� چه حاجت پر��نه �خو�

گنجشك بين كه صحبت شاهينش ����ست
بيچا�� �� هال� تن خويشتن عجو�

ما �� به جز تو �� همه عالم عزيز نيست
گ���ر �� كنى بضاعت مزجا� �� قبو�

�� پيك نامه بر كه خبر مىبر� به ��ست
ياليت �گر به جا� تو من بو�مى �سو�

����� �هر � تجربتم س���ر سپيد كر�
�� سر به �� نمى���� همچنا� فضو�

سعد� چو پا� بند شد� با� غم ببر
عيا� �س���ت بسته نباشد مگر حمو�
سعد�

هز���� ��حد مسكوني �� تهر�� بالفر�� ماند� �ست
طبق يك �ما� غير�س���مي� حد�� 240 هز�� 
��حد مسكوني �� تهر�� ساخته شد� � يا �� �ست 
ساختما� �ست كه گر�� نخست �� حا� حاضر به 
با��� عرضه شد� � گر�� ��� ظر� ماهها� قبل �� 

پايا� سا� بر�� فر�� عرضه خو�هد شد.
�ين ��لين با�يست كه چنين تعد�� �يا�� ��حد 
مسكوني �� پايتخت ببا��� مصر� عرضه ميشو�.

�ست�ند�كا��� فعاليتها� ساختماني متذكر 
شدند: �� �� هفته �خير تعد�� فر�شندگا� ��حد 
مسكوني بر خريد���� پيشي گرفته�ند � �ين تغيير 
فاحش پس �� يك تب تند خريد� بسيا� چشمگير 
� ش���ايد هم غيرمترقبه �ست � نشانگر ��ست كه 
��بطه عرضه � تقاض���ا �� تهر�� ناگها� �گرگو� 

شد� �ست.
��نشگاهها� �ير�� 7500 �ستا� كم ����

��نشگاهها � موسسا� �مو�� عالي �ير�� با 
كمبو� تقريبي هفت هز�� � پانصد �ستا� � مد�� 
��بر�س���ت � �ين �قم بر�سا� معيا�ها� جهاني 
�مو�� عالي يعني نسبت ��صد ��نشجو با �ستا� �� 

نظر گرفته شد� �ست.
�ين مطلب قسمتي �� س���خنر�ني �كتر قاسم 
معتمد� ��ير علو� � �م���و�� عالي �� �نجمن 
قلم �س���ت كه عصر �ير�� با حض���و� جمعي �� 
�عضا� �نجمن � ش���خصيتها� علمي تشكيل 

گر�يد.
گا� ��� �ير�� بر�� �سيد� به ����نتين پير��مند�نه بو�

هنگكنگ صفر � �ير�� 2
يكشنبه 29 خر��� � ���شگا� ��لتي هنگكنگ 
(��� ��� مس���ابقا� مقدماتي فوتبا� جا� جهاني 
����نتين �� �سيا � �قيانوسيه) هنگكنگ صفر � �ير�� 
2 (حسين كا���ني �قيقه 22� غفو� جهاني �قيقه 77) 
� ����� خو� گسوتي (�يتاليا) هو� گر� � مرطو�� 
�مين چمن عالي� تماشاگر حد�� 28000 نفر. با�يكن 

�خطا�� حسن نظر� (�ير��)
�ير��: ناصر حجا�� (3) � حسن نظر� (4)� 
نصر�هللا عبد�للهي (3)� حسين كا���ني (5)� حبيب 
خد�� (3) � علي پر�ين (كاپيتا� �5)� محمدصا�قي 
(3)� �بر�هيم قاسمپو� (4) � حسن ��شن (3)� غفو� 
جهاني (4)� �ض���ا عا�لخاني (3)� �� �قيقه 68 �ير� 

��ناييفر� (3).
اليحه خدمت غير تما� �قت بانو�� كا�مند �� سنا

�� جلس���ه علني �مر�� مجلس سنا كه بر�� 
�سيدگي به �� اليحه ��لت تشكيل گر�يد �3 اليحه 
�� تصويب نهايي گذشت � بد�لت �بال� گر�يد تا 

پس �� طي تشريفا� ال�� بمرحله �جر� ���يد.
م���ا�� ��حد� � ����تخانهها � موسس���ا� � 
شركتها� ��لتي � ش���هر���يها بر طبق �ئيننامه � 
بر�� مش���اغلي كه به پيشنها� سا�ما�  �مو� ����� � 
�ستخد�مي كشو� به تصويب هيئت ��ير�� ميرسد 
مكلف�ند �� صو�� تقاضا� مستخدمين �� بر�� 
مر�قبت �� فر�ند ما��� كه به سن 3 سا� تما� نرسيد� 
باش���د �� خدمت �نا� بطو� غير تما� �قت �ستفا�� 
نمايد� حقو� � مز�ي���ا � فو��لعا��ها� مربو� به 
نسبت س���اعا� خدمتي كه �نجا� ميدهند � �� هر 
حا� �� نصف ساعا� كا� �� ��� كمتر نخو�هد بو� 

پر��خت ميشو�.
�عتبا� �يز�� سفر به �مريكا 4 سا� شد

«���� كريشيانسو�» سركنسو� سفا�� �مريكا 
�مر�� گفت �� �بتد�� س���ا� مسيحي جا�� كليه 
�يز�ها� تو�يستي � ��نشجويي صا�� شد� توسط 

كنسولگر� �مريكا تا چها� سا� معتبر هستند.
 تا پايا� سا� قبل �يز�ها� �مريكا بر�� مدتي 
كمتر �� يكس���ا� معتبر بو�ند � �ين موضو� باعث 
�يجا� نا��حتيهايي بر�� مسافرين عا�� �مريكا ميشد 
چو� �گر بخاطر �اليلي مسافرتش���ا� چند ماهي به 
تعويق ميافتد مجبو� بو�ند با� �يگر تقاضا� صد�� 

�يز� كنند.
سركنسو� �مريكا �� تهر�� �فز�� �� حا� حاضر 
تعد�� متقاضيا� �يز�� تحصيلي � تو�يستي �� حد� 
�ست كه �حتياجي به صف كشيد� بير�� كنسولگر� 

نيست.

مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� ��شنبه 30خر���ما� 1356
(بر�بر با 2 �جب 1397� 20 ��ئن 1977) نقل شد� �ست.
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جدول سودوکو

فروردین : در این روزها شــما کارهای جدیدی را آغاز کرده اید که فوق العاده 
برای پیشرفت شما موثر می باشند، زیرا نقشه و برنامه ریزی این کارها را مدت 
های مدیدی است که در ذهن خود می پرورانید. فقط کمی باید سرعت خود را 
زیاد کنید و با سرعت بیشتری پیش بروید زیرا دنیا و جهان اطراف ما د رحال 

پیشرفت سریع می باشد.

اردیبهشت :  شما به مشــکل مهم و تامل برانگیزی برمی خورید که مجبور 
می شــوید فعال آرزوهای خود را در مقابل نیازتان به امنیت کنار بگذارید. و اگر 
شما اتفاقاتی که در زندگی تان می افتد را بیش از اندازه شخصی کنید، مشکلتان 
پیچیده تر می شود. نیازی نیست به زور کارتان را جلو ببرید. فقط تا موقعی که 

این طوفان فروننشته صبر کنید.

خرداد : از فعالیت ها و یا کارهایی که انجام می دهید دلزده شده اید، به دنبال یک 
نو گرایی در کارهایتان هستید تا بتوانید لحظات هیجان انگیزتری را برای خود 
رقم بزنید. اگر فقط به خاطر این که از فعالیت هایتان خسته شده اید می خواهید 

کارهای جدیدی را آغاز کنید توصیه می شود که کمی صبر کنید.

تیر:  شــما نظرها و ایده هایی را دارید که مانع از رسیدن شما به آینده ای برتر 
می شــود، بهتر است حداقل برای مدتی این اهداف و مقاصد را کنار بگذارید تا 
بتوانید ساده تر به اهداف تان برسید. شما تا حدودی فردی بیش از حد محتاط 

هستید، شرایطی در زندگی هر شخصی پیش می آید که باید ریسک کرد.
 

مرداد : شــما این روزها خیلی پرمشغله هســتید و زیاد از این موضوع راضی 
نیستید، اما اطرافیانتان هم فعالیتهای شما را محدود کرده اند و به شما فرصت 
زیاد کار کردن را نمی دهند. فراموش نکنید که نگرش های شما به اندازه چیزهای 
دیگر می توانند در خوشبختی شما تأثیر داشته باشند. اگر شما شکایت کرده و 

غر بزنید مطمئناً چیزی بهتر نخواهد شد.

شهریور : در مقابل وسوسه هایی که شما را غرق خود کرده اند ایستادگی کنید؛ 
در عوض تنها از تغییرات خلقی خود و تجربیاتی که از آنها بدست می آورید لذت 
ببرید. اگرتاکنون با شیطنت در مقابل تمایالت خود ایستاده بودید، اکنون زمان 
آن است که بدنبال آنها بروید. شما هنوز قادرید که زمانیکه دیگران به شما تکیه 

می کنند مسئولیت شان را بر عهده بگیرید.

مهر : شما می دانید که عمل کردن به قوانین کار خیلی خوبی است، اما کنترل 
کردن آن از دست شما خارج شده است. شاید احساس می کنید که دست و پای 
شما را بسته اند و می خواهید محدودیت هایتان را از بین ببرید. اما سعی نکنید 
زیاد کار کنید، وگرنه موقعیتی را خراب خواهید کرد که در واقع آنقدرها هم که 

شما فکر می کردید بد نبوده است.

آبان : مدتی اســت که شــما می خواهید تغییری ایجاد کنیــد. آگاه بودن به 
محدودیتهایتان کمکتان می کند، اما شما باید برای عقب نشینی کردن و کوتاه 
آمدن برنامه ریزی کنید. تنها بودن در میان برنامه های خیلی شلوغ تان از آنچه 
تصور می کنید بدتر اســت. حتی اگر فکر می کنید زمان برای تمام کارهایتان 

ندارید، شما باید بتوانید با برنامه ریزی از پس کارهایتان بربیایید.

آذر : کمتر فعالیت کردن و بیان کردن احساساتتان باعث ناراحتی شما می شود، 
برای آنکه معموالً برایتان راحت است که مشکالت را حل نشده رها کرده و در 
موردشان صحبت نکنید. با وجود این شما اکنون می توانید به پیشرفت احساسی 
مهمی دست یابید، اما نمی توانید با موانعی که وجود دارند مقابله کنید. بهتر است 

روی پروژه های جدیدتان کار نکنید.

دی :  اکنون شما در یک قدمی موفقیت ایستاده اید اما تحت فشار زیادی قرار 
دارید. حتی اگر این یک تغییر آسان هم نباشد انرژی خود را برای سعی در جهت 
متوقــف کردن این جریان هدر ندهید. اکنون باید عادات قدیمی را ترک کنید 
قبل از اینکه بتوانید راه بهتری را جایگزین آن کنید. شما باید تصمیم بگیرید تا 

به روش خودتان تغییر کنید. 

بهمن : شما دید جدیدی نسبت به زندگی پیدا کرده اید و یا پیدا خواهید کرد، 
نظراتی که در سابق راجع به زندگی برایتان ارزش داشته اند دیگر برایتان رنگی 
ندارند. شما تمایل دارید همیشه و در همه صحنه های زندگی اول باشید، تغییر 
مســیرتان نیز به همین دلیل است زیرا احساس می کنید در جایگاهی که باید 

باشید نیستید. 

اسفند : ممکــن است حقیقت به شدت شما را اذیت کند، اما حقیقت چیزی 
است که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود. شما به طور کامل از 
چیزهایی که ازشان دوری می کردید آگاهی دارید. باید خیلی حواستان را جمع 
کنید، برای اینکه اکنون اگر آنی و بدون فکر تصمیم گیری کنید صدمات جبران 

ناپذیری می بینید. 
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اسامی برندگان جدول3737
  1ـ مصطفی زارعیـ  تهران

2ـ فاطمه حسنا قاسمپورـ سمنان
3ـ سهیل باباییـ  قم

BAZKHOO @ yahoo.com

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

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

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

ــوري عربيـ  رمان مشهور  17ـ  كش
مارك تواين

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

2ـ  پيش قراولـ  فالنيـ  درياها3ـ  آشيانـ  ميوه اي 
ــوادـ  سهلـ  طرف  ــكي4ـ  بيس ــتواييـ  فمـ  خش اس
ــارـ  كفش روبازـ  آواز ــان، ج ـ  خنده دار5ـ  نورافش
 6ـ  ويتامين انعقاديـ  بطنـ  مركز تايلندـ  نت منفي

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

حرف )ن( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

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

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

دست مي آيدـ  كشوري در آفريقا

جدول متقاطع
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3737

صرافی دنیا     «نرخ بهتر، سرعت بیشتر»      604-913-2324
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

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

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

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3699
  1ـ  سودابه درخشندهـ  شهر کرد
2ـ حسین فخرآورـ  فیروزکوه 
3ـ فاطمه مستشاریـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــم كه همه  ــزء يك جس ــن ج 1ـ  كوچكتري
ــامل  ــم را داردـ  برگه ش ــواص آن جس خ
سواالت 2ـ  نشانهـ  از انبياء الهيـ  زينت رو 

ـ درس ترسيمي
ــاب عينكـ  روندهـ   ــالي خالصـ  ق 3ـ  ط

گرداگرد دهان
4ـ  كار شرعًا گناهـ  عامل آشوب
5ـ  راننده هواپيماـ  جداـ  كاتبي

ــخ خياطي دور آن  ــيـ  ن ــر صحراي 6ـ  كبوت
پيچيده شدهـ  كالم بيهوده

ــته اي از جانوران دريايي از نوع شانه  7ـ  رس
دارانـ  ضمير متكلم وحدهـ  قدم يكپا

ــنتي ايرانـ   ــي آش س ــرـ  نوع ــز س 8ـ  مغ
بوييدن

9ـ  حرف دردـ  تلخـ  اول جواني
10ـ  پاييزـ  داد و فريادـ  خشك

ــل ماقبل  ــوارـ  في ــدهـ  اط 11ـ  عقوبت كنن
تاريخ

ــي در چرخ خياطي و تفنگـ  نوعي  12ـ  آلت
خوراك رقيق از شير، آرد برنج و شكر

ــهرابـ   ــم مرغ فرنگيـ  فرزند س 13ـ  تخ
ــتـ  خط كش  ــك و دراز درخ ــاخه باري ش

مهندسي
14ـ  جوانمردـ  طرفـ  هديهـ  بي حس

15ـ  جزيره اي در جنوبـ  كوه كشتي نوح

عمودي:
ــين  ــالح هاي آتش 1ـ  بيماري رواني خودآزاريـ  از س

جنگي
ــاره الكترونيكيـ  لباس ويژه  ــق كارـ  انب ــنـ  قل 2ـ  ذه

اتاق عمل
ــتي  ــمان هاـ  از هنرهاي دس 3ـ  يك ورق كاغذـ  ريس

ايرانـ  وحشي
4ـ  از ياد رفتهـ  روي بند

5ـ  خرابـ  كرجيـ  شادمان
ــكاري با قلعـ  مركز كشور اهرام ثالثهـ  جمع  6ـ  جوش

وزير
7ـ  درياـ  پررو، لجوجـ  تعبير استخفاف آميز از كسي

8ـ  عدد هندسيـ  غيرمعمولـ  چه وقت
ــد متعالـ  عالمت تفريقـ  حرف  ــات خداون 9ـ  از صف

فاصله رسان
10ـ  چاق، فربهـ   هم شأنـ  روز آتي

11ـ  گواههاـ  شناور جنگيـ  جيوه، سيماب
ــروف به فوتبال آمريكاييـ   ــي گروهي مع 12ـ  ورزش

حرف )ا،ر( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3699  
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در فارس
14ـ  سالخوردهـ  نموـ  شامه نوازـ  ديوار بلند و رفيع
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افقي:
ــم كه همه  ــزء يك جس ــن ج 1ـ  كوچكتري
ــامل  ــم را داردـ  برگه ش ــواص آن جس خ
سواالت 2ـ  نشانهـ  از انبياء الهيـ  زينت رو 

ـ درس ترسيمي
ــاب عينكـ  روندهـ   ــالي خالصـ  ق 3ـ  ط

گرداگرد دهان
4ـ  كار شرعًا گناهـ  عامل آشوب
5ـ  راننده هواپيماـ  جداـ  كاتبي

ــخ خياطي دور آن  ــيـ  ن ــر صحراي 6ـ  كبوت
پيچيده شدهـ  كالم بيهوده

ــته اي از جانوران دريايي از نوع شانه  7ـ  رس
دارانـ  ضمير متكلم وحدهـ  قدم يكپا

ــنتي ايرانـ   ــي آش س ــرـ  نوع ــز س 8ـ  مغ
بوييدن

9ـ  حرف دردـ  تلخـ  اول جواني
10ـ  پاييزـ  داد و فريادـ  خشك

ــل ماقبل  ــوارـ  في ــدهـ  اط 11ـ  عقوبت كنن
تاريخ

ــي در چرخ خياطي و تفنگـ  نوعي  12ـ  آلت
خوراك رقيق از شير، آرد برنج و شكر

ــهرابـ   ــم مرغ فرنگيـ  فرزند س 13ـ  تخ
ــتـ  خط كش  ــك و دراز درخ ــاخه باري ش

مهندسي
14ـ  جوانمردـ  طرفـ  هديهـ  بي حس

15ـ  جزيره اي در جنوبـ  كوه كشتي نوح

عمودي:
ــين  ــالح هاي آتش 1ـ  بيماري رواني خودآزاريـ  از س

جنگي
ــاره الكترونيكيـ  لباس ويژه  ــق كارـ  انب ــنـ  قل 2ـ  ذه

اتاق عمل
ــتي  ــمان هاـ  از هنرهاي دس 3ـ  يك ورق كاغذـ  ريس

ايرانـ  وحشي
4ـ  از ياد رفتهـ  روي بند

5ـ  خرابـ  كرجيـ  شادمان
ــكاري با قلعـ  مركز كشور اهرام ثالثهـ  جمع  6ـ  جوش

وزير
7ـ  درياـ  پررو، لجوجـ  تعبير استخفاف آميز از كسي

8ـ  عدد هندسيـ  غيرمعمولـ  چه وقت
ــد متعالـ  عالمت تفريقـ  حرف  ــات خداون 9ـ  از صف

فاصله رسان
10ـ  چاق، فربهـ   هم شأنـ  روز آتي

11ـ  گواههاـ  شناور جنگيـ  جيوه، سيماب
ــروف به فوتبال آمريكاييـ   ــي گروهي مع 12ـ  ورزش

حرف )ا،ر( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پیامك كنند.
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برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

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

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

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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جدول شرح در متن
طراح جدولها: د اود  بازخو
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اسامی برندگان جدول شماره 3699
  1ـ  سودابه درخشندهـ  شهر کرد
2ـ حسین فخرآورـ  فیروزکوه 
3ـ فاطمه مستشاریـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــم كه همه  ــزء يك جس ــن ج 1ـ  كوچكتري
ــامل  ــم را داردـ  برگه ش ــواص آن جس خ
سواالت 2ـ  نشانهـ  از انبياء الهيـ  زينت رو 

ـ درس ترسيمي
ــاب عينكـ  روندهـ   ــالي خالصـ  ق 3ـ  ط

گرداگرد دهان
4ـ  كار شرعًا گناهـ  عامل آشوب
5ـ  راننده هواپيماـ  جداـ  كاتبي

ــخ خياطي دور آن  ــيـ  ن ــر صحراي 6ـ  كبوت
پيچيده شدهـ  كالم بيهوده

ــته اي از جانوران دريايي از نوع شانه  7ـ  رس
دارانـ  ضمير متكلم وحدهـ  قدم يكپا

ــنتي ايرانـ   ــي آش س ــرـ  نوع ــز س 8ـ  مغ
بوييدن

9ـ  حرف دردـ  تلخـ  اول جواني
10ـ  پاييزـ  داد و فريادـ  خشك

ــل ماقبل  ــوارـ  في ــدهـ  اط 11ـ  عقوبت كنن
تاريخ

ــي در چرخ خياطي و تفنگـ  نوعي  12ـ  آلت
خوراك رقيق از شير، آرد برنج و شكر

ــهرابـ   ــم مرغ فرنگيـ  فرزند س 13ـ  تخ
ــتـ  خط كش  ــك و دراز درخ ــاخه باري ش

مهندسي
14ـ  جوانمردـ  طرفـ  هديهـ  بي حس

15ـ  جزيره اي در جنوبـ  كوه كشتي نوح

عمودي:
ــين  ــالح هاي آتش 1ـ  بيماري رواني خودآزاريـ  از س

جنگي
ــاره الكترونيكيـ  لباس ويژه  ــق كارـ  انب ــنـ  قل 2ـ  ذه

اتاق عمل
ــتي  ــمان هاـ  از هنرهاي دس 3ـ  يك ورق كاغذـ  ريس

ايرانـ  وحشي
4ـ  از ياد رفتهـ  روي بند

5ـ  خرابـ  كرجيـ  شادمان
ــكاري با قلعـ  مركز كشور اهرام ثالثهـ  جمع  6ـ  جوش

وزير
7ـ  درياـ  پررو، لجوجـ  تعبير استخفاف آميز از كسي

8ـ  عدد هندسيـ  غيرمعمولـ  چه وقت
ــد متعالـ  عالمت تفريقـ  حرف  ــات خداون 9ـ  از صف

فاصله رسان
10ـ  چاق، فربهـ   هم شأنـ  روز آتي

11ـ  گواههاـ  شناور جنگيـ  جيوه، سيماب
ــروف به فوتبال آمريكاييـ   ــي گروهي مع 12ـ  ورزش

حرف )ا،ر( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3699  

كامپيوتر
ــهور، نامدارـ  رودي  ــطحـ  پول يمنـ  مش 13ـ  واحد س

در فارس
14ـ  سالخوردهـ  نموـ  شامه نوازـ  ديوار بلند و رفيع

15ـ  هم جوارـ  شهري در هلند
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سواالت 2ـ  نشانهـ  از انبياء الهيـ  زينت رو 

ـ درس ترسيمي
ــاب عينكـ  روندهـ   ــالي خالصـ  ق 3ـ  ط

گرداگرد دهان
4ـ  كار شرعًا گناهـ  عامل آشوب
5ـ  راننده هواپيماـ  جداـ  كاتبي

ــخ خياطي دور آن  ــيـ  ن ــر صحراي 6ـ  كبوت
پيچيده شدهـ  كالم بيهوده

ــته اي از جانوران دريايي از نوع شانه  7ـ  رس
دارانـ  ضمير متكلم وحدهـ  قدم يكپا

ــنتي ايرانـ   ــي آش س ــرـ  نوع ــز س 8ـ  مغ
بوييدن

9ـ  حرف دردـ  تلخـ  اول جواني
10ـ  پاييزـ  داد و فريادـ  خشك

ــل ماقبل  ــوارـ  في ــدهـ  اط 11ـ  عقوبت كنن
تاريخ

ــي در چرخ خياطي و تفنگـ  نوعي  12ـ  آلت
خوراك رقيق از شير، آرد برنج و شكر

ــهرابـ   ــم مرغ فرنگيـ  فرزند س 13ـ  تخ
ــتـ  خط كش  ــك و دراز درخ ــاخه باري ش

مهندسي
14ـ  جوانمردـ  طرفـ  هديهـ  بي حس

15ـ  جزيره اي در جنوبـ  كوه كشتي نوح

عمودي:
ــين  ــالح هاي آتش 1ـ  بيماري رواني خودآزاريـ  از س

جنگي
ــاره الكترونيكيـ  لباس ويژه  ــق كارـ  انب ــنـ  قل 2ـ  ذه

اتاق عمل
ــتي  ــمان هاـ  از هنرهاي دس 3ـ  يك ورق كاغذـ  ريس

ايرانـ  وحشي
4ـ  از ياد رفتهـ  روي بند

5ـ  خرابـ  كرجيـ  شادمان
ــكاري با قلعـ  مركز كشور اهرام ثالثهـ  جمع  6ـ  جوش

وزير
7ـ  درياـ  پررو، لجوجـ  تعبير استخفاف آميز از كسي

8ـ  عدد هندسيـ  غيرمعمولـ  چه وقت
ــد متعالـ  عالمت تفريقـ  حرف  ــات خداون 9ـ  از صف

فاصله رسان
10ـ  چاق، فربهـ   هم شأنـ  روز آتي

11ـ  گواههاـ  شناور جنگيـ  جيوه، سيماب
ــروف به فوتبال آمريكاييـ   ــي گروهي مع 12ـ  ورزش

حرف )ا،ر( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3699  

كامپيوتر
ــهور، نامدارـ  رودي  ــطحـ  پول يمنـ  مش 13ـ  واحد س

در فارس
14ـ  سالخوردهـ  نموـ  شامه نوازـ  ديوار بلند و رفيع

15ـ  هم جوارـ  شهري در هلند
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

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

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

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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5ـ  راننده هواپيماـ  جداـ  كاتبي

ــخ خياطي دور آن  ــيـ  ن ــر صحراي 6ـ  كبوت
پيچيده شدهـ  كالم بيهوده

ــته اي از جانوران دريايي از نوع شانه  7ـ  رس
دارانـ  ضمير متكلم وحدهـ  قدم يكپا

ــنتي ايرانـ   ــي آش س ــرـ  نوع ــز س 8ـ  مغ
بوييدن

9ـ  حرف دردـ  تلخـ  اول جواني
10ـ  پاييزـ  داد و فريادـ  خشك

ــل ماقبل  ــوارـ  في ــدهـ  اط 11ـ  عقوبت كنن
تاريخ

ــي در چرخ خياطي و تفنگـ  نوعي  12ـ  آلت
خوراك رقيق از شير، آرد برنج و شكر

ــهرابـ   ــم مرغ فرنگيـ  فرزند س 13ـ  تخ
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مهندسي
14ـ  جوانمردـ  طرفـ  هديهـ  بي حس

15ـ  جزيره اي در جنوبـ  كوه كشتي نوح

عمودي:
ــين  ــالح هاي آتش 1ـ  بيماري رواني خودآزاريـ  از س

جنگي
ــاره الكترونيكيـ  لباس ويژه  ــق كارـ  انب ــنـ  قل 2ـ  ذه

اتاق عمل
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ــكاري با قلعـ  مركز كشور اهرام ثالثهـ  جمع  6ـ  جوش
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7ـ  درياـ  پررو، لجوجـ  تعبير استخفاف آميز از كسي

8ـ  عدد هندسيـ  غيرمعمولـ  چه وقت
ــد متعالـ  عالمت تفريقـ  حرف  ــات خداون 9ـ  از صف

فاصله رسان
10ـ  چاق، فربهـ   هم شأنـ  روز آتي

11ـ  گواههاـ  شناور جنگيـ  جيوه، سيماب
ــروف به فوتبال آمريكاييـ   ــي گروهي مع 12ـ  ورزش
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مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3699  

كامپيوتر
ــهور، نامدارـ  رودي  ــطحـ  پول يمنـ  مش 13ـ  واحد س

در فارس
14ـ  سالخوردهـ  نموـ  شامه نوازـ  ديوار بلند و رفيع

15ـ  هم جوارـ  شهري در هلند
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كامپيوتر
ــهور، نامدارـ  رودي  ــطحـ  پول يمنـ  مش 13ـ  واحد س

در فارس
14ـ  سالخوردهـ  نموـ  شامه نوازـ  ديوار بلند و رفيع

15ـ  هم جوارـ  شهري در هلند
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اسامی برندگان جدول شماره 3699
  1ـ  سودابه درخشندهـ  شهر کرد
2ـ حسین فخرآورـ  فیروزکوه 
3ـ فاطمه مستشاریـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــم كه همه  ــزء يك جس ــن ج 1ـ  كوچكتري
ــامل  ــم را داردـ  برگه ش ــواص آن جس خ
سواالت 2ـ  نشانهـ  از انبياء الهيـ  زينت رو 

ـ درس ترسيمي
ــاب عينكـ  روندهـ   ــالي خالصـ  ق 3ـ  ط

گرداگرد دهان
4ـ  كار شرعًا گناهـ  عامل آشوب
5ـ  راننده هواپيماـ  جداـ  كاتبي

ــخ خياطي دور آن  ــيـ  ن ــر صحراي 6ـ  كبوت
پيچيده شدهـ  كالم بيهوده

ــته اي از جانوران دريايي از نوع شانه  7ـ  رس
دارانـ  ضمير متكلم وحدهـ  قدم يكپا

ــنتي ايرانـ   ــي آش س ــرـ  نوع ــز س 8ـ  مغ
بوييدن

9ـ  حرف دردـ  تلخـ  اول جواني
10ـ  پاييزـ  داد و فريادـ  خشك

ــل ماقبل  ــوارـ  في ــدهـ  اط 11ـ  عقوبت كنن
تاريخ

ــي در چرخ خياطي و تفنگـ  نوعي  12ـ  آلت
خوراك رقيق از شير، آرد برنج و شكر

ــهرابـ   ــم مرغ فرنگيـ  فرزند س 13ـ  تخ
ــتـ  خط كش  ــك و دراز درخ ــاخه باري ش

مهندسي
14ـ  جوانمردـ  طرفـ  هديهـ  بي حس

15ـ  جزيره اي در جنوبـ  كوه كشتي نوح

عمودي:
ــين  ــالح هاي آتش 1ـ  بيماري رواني خودآزاريـ  از س

جنگي
ــاره الكترونيكيـ  لباس ويژه  ــق كارـ  انب ــنـ  قل 2ـ  ذه

اتاق عمل
ــتي  ــمان هاـ  از هنرهاي دس 3ـ  يك ورق كاغذـ  ريس

ايرانـ  وحشي
4ـ  از ياد رفتهـ  روي بند

5ـ  خرابـ  كرجيـ  شادمان
ــكاري با قلعـ  مركز كشور اهرام ثالثهـ  جمع  6ـ  جوش

وزير
7ـ  درياـ  پررو، لجوجـ  تعبير استخفاف آميز از كسي

8ـ  عدد هندسيـ  غيرمعمولـ  چه وقت
ــد متعالـ  عالمت تفريقـ  حرف  ــات خداون 9ـ  از صف

فاصله رسان
10ـ  چاق، فربهـ   هم شأنـ  روز آتي

11ـ  گواههاـ  شناور جنگيـ  جيوه، سيماب
ــروف به فوتبال آمريكاييـ   ــي گروهي مع 12ـ  ورزش

حرف )ا،ر( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد
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نوزاد دختر توی دست مان زیاد 
و قیمت ها پایین است!

 بچه فروشی در اینستاگرام 
در ایران

آگهی های منتشرشده در یک صفحه 
اینســتاگرامی به نام »واگذاری نوزاد 
و بچه« که به نظر می رســید کارش 
واســطه گری بــرای خریدوفــروش 
کودکان اســت، روز گذشته هیاهوی 
بسیاری در صفحات اجتماعی ایجاد 
کرد و بــا اینکه چند ســاعتی بعد، 
صفحه مذکور بسته شد اما بسیاری 
از کاربران، تصویر این آگهی ها را ثبت 

و بازنشر کردند.
به نظر می رسد هرکدام از این آگهی ها 
یک تاریخ تلــخ دارند. زیــر تصویر 
دخترک بســیار زیبایی بــا موهای 
شــبقی درحالی که در یــک خواب 
رویایی فرو رفته، کلماتی نوشته شده   
که دردناک انــد: »واگذاری دختر دو 
ساله، در صورت تصمیم قطعی پیام 
بدهید و مزاحم وقت ما نشــوید«، یا 
»نوزاد دختر چهــارروزه، بدون هیچ 
پرداختی واگذار می شود«، »واگذاری 
پســر بیســت روزه« یا »نوزاد پسر از 
شــهر اراک، دوماهه، واگذاری با حق 

شناسنامه.«
در این میان واکنش دنبال کنندگان 
هــم قابل توجه اســت. یــک خانم 
متقاضــی زیــر یکــی از آگهی هــا 
درخواست کرده است که: »لطفا اگر 
نوزاد دختری که پوست سفید و چشم 
رنگی داشته باشد سراغ داشتید به من 

پیام بدهید.«
آن دیگری نوشته که »پولش حاضر و 

آماده است.«
به عنوان یک مشتری مشتاق به شماره 
تلفنی که زیر یکی از کامنت ها و درج 

شده، تماس می گیرم.
زنی که آن سوی خط است می گوید: 
»نوزاد دختر توی دست وبالمان فراوان 
است، عرضه زیاد و قیمت ها پایین اند، 
بین بیست تا چهل میلیون دخترها 
و شصت وپنج میلیون پسرها.« البته 
توضیح می دهد که این قیمت بدون 
مدارک آن هاســت، طبعــا نوزادها با 
مدارکشان ارزش افزوده دارند. در حین 
مکالمه با آدم آن سوی خط نفر سومی 
وارد شده و چیزی می گوید و مکالمه 

به سرعت قطع می شود.
برخی کاربران شــبکه های اجتماعی 
به انتشار گســترده این خبر به دیده 
تردید نگاه می کنند. »دکتر الکساتیو« 
یکی از کاربران توییتر با بیست هزار 
دنبال کننده در این مورد نوشــته که 
بین ایجاد ناگهانی صفحه های فروش 
نوزاد در اینســتاگرام و درخواســت 
نماینــدگان برای فیلتــر کردن این 
شبکه اجتماعی هم زمانی مشکوکی 

وجود دارد.
اما پدیده خریدوفــروش کودکان در 
ایران اتفاق تازه  ای نیست. اگر اطراف 
یکی از بیمارستان های جنوب تهران 
قدم بزنیــد بی تردید یــک رهگذر 
معمولی، بغل گوشــتان، پیشــنهاد 
واگذاری کودکی زیبا را به شما خواهد 

داد.

کودک پیشنهادی می تواند نوپا یا پنج 
ساله با پوست روشــن و چشم های 
یا ســبزه دل نشین  رنگی درخشان 
جنوبی باشد، می تواند به قدر وسع و 
جیب شما از دو میلیون تا صد میلیون 
بیرزد. اگر هم حوصله تان نمی کشــد 
که یک ســاعتی حوالی بیمارستان 
ضیائیان یــا درمانگاه باب الوائج یا هر 
مرکز درمانی دیگری کشیک بدهید، 
فقط الزم است یک ساعتی در فضای 
اینستاگرام پرســه بزنید و پیشنهاد 

واگذاری نوزادان را زیرورو کنید.
»نوید« کــه خبرنگار حوادث یکی از 
خبرگزاری های معتبر تهران است به 
ایران وایر می گوید به احتمال بســیار 
زیــاد این پیج اینســتاگرامی واقعی 
نیســت و قصدش از انتشار آگهی ها، 
بوده،  دنبال کننــدگان  جلب توجــه 
چون در بدترین شرایط یک کودک 
دوساله را با دو میلیون تومان واگذار 

نمی کنند.
به گفته این خبرنگار سرویس حوادث، 
دالل ها و واسطه ها با احساس هرگونه 
تهدیدی صفحه شان را مسدود کرده و 
بار دیگر با نام و مشخصات تازه ظاهر 
شده و فعالیتشان را از سر می گیرند 
و البتــه هر جا که پای آن ها در میان 
باشد تقریبا هفتاد درصد سود معامله 

به جیبشان واریز می شود.
آخرین روز اردیبهشت  امسال معاون 
امور اجتماعی بهزیســتی خراســان 
گفت خریدوفروش نوزادان در حاشیه 
بیمارســتان ها و توسط دالالن انجام 

می شود.
در  حقــدادی«  »غالمحســین 
گفت وگو بــا ایســنا از 2۰۰ کودک 
خریدوفروش شــده ای خبــر داد که 
بعد از رسیدگی به پرونده هایشان به 

بهزیستی این استان سپرده شده اند.
نوید معتقد اســت گاهــی اصال پای 
یک باند و یک سیســتم پیچیده در 
میان نیســت و فقر است که ماجرا را 
پیش می برد: »با افزایش فقر، پدیده 
فروش کودکان به شــدت شایع شده 
و در برخــی موارد مــادر کودک به 
علت ناتوانی در تامین غذا و پوشاک 
نوزاد در پی مشــتری است و گاهی 
پیشنهادش را زیر پست ها و مطالب 
بی ربط اما پربیننده یک سلبریتی یا 
شــخصیت معروف و با نوشتن یک 
شــماره تلفن مطرح می کند و چند 
ســاعت بعد هم اثــری از کامنت و 
شــماره تلفنش نمی بینید و البته در 
موارد بسیاری پای واسطه ها و دالل ها 
در میان است که تقریبا هفتاد درصد 
سود این معامله به جیب آن ها واریز 

می شود.«
او از سماجت یکی از همکارانش برای 
دســتگیری یک بانــد خریدوفروش 
کودکان حــرف می زنــد: »همکارم 
خبردار شد که یکی از وابستگانش با 
یک دالل قرارومدار گذاشــته و حتی 
بیعانه را هم ردوبــدل کرده بودند تا 

یک کودک را بخرد. به سختی توانست 
خریدار را راضی به همکاری کند. آن ها 
برای فروشنده که یک دالل سابقه دار 
بود تله گذاشــتند و درنهایت بعد از 
دوندگی های بسیار باند خالف کار را با 

کمک پلیس گرفتار کردند.«
این روزنامه نگار معتقد اســت عمده 

معامــالت مرتبط بــا خریدوفروش 
کودکان در فضای اینســتاگرام انجام 

می شود.
»اگر یک واسطه در حد معرفی خریدار 
به فروشــنده باشد برای حق معرفی 
مبلغ 2۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون 
تومان مطالبه می کند. اسم خریدار را 

به فروشــنده می دهد و شماره تلفن 
آن ها را ردوبدل می کند. نه فروشنده 
را می بیند نــه خریــدار را. ولی اگر 
واسطه یک دالل حرفه  ای باشد عمده 
مبلغ به او می رسد. این قبیل دالل ها 
معموال سراغ زنان کم سواد و به شدت 
فقیــر و درمانده می رونــد تا بتوانند 
اوضاع را به خوبی کنترل کنند و البته 
دالل هایی در این سطح در بیمارستان 
یــا ثبت و احوال هم آدم های آشــنا 
دارند و با صرف مبلغی اقدام به صدور 
گواهی های تقلبی تولد به نام والدین 

جدید می کنند.«
اردیبهشت  امسال »مسعودی فرید«، 
بهزیســتی  اجتماعی  امــور  معاون 
کشــور از برگزاری جلسات متعدد با 
پلیس فتا، قوه قضاییه و دادســتانی 
بــرای برخورد قاطع بــا خریداران و 
فروشــندگان کودک در شبکه های 

اجتماعی خبر داد.
او گفــت اخیــرا مــواردی در مورد 
خریدوفروش کودک مطرح می شود 
که به لحاظ قانونی قابل پیگیری است.
به گفتــه وی در این مــوارد هر دو 
طرف ماجرا مجرم اند و ممکن اســت 

با مجازات قاچاق انسان مواجه شوند.
این بار نوید مــرا به زنی به نام »رویا 
چاسبی« معرفی می کند که با طرح 
یک شــکایت در کالنتری خزانه، به 
دنبال پیدا کردن نوزادی اســت که 
سه سال پیش فروخته و االن پیشمان 

شده است.
رویا دوست ندارد زیاد صحبت کند و 
کوتاه داســتان را تعریف می کند: »از 
سر فقر صیغه مردی شدم که الابالی و 
معتاد بود اما این کار را کردم تا جایی 
برای اقامت داشته باشــم؛ اما وقتی 

پدیده خریدوفروش کودکان در ایران اتفاق تازه  ای نیست. اگر اطراف یکی از 
بیمارستان های جنوب تهران قدم بزنید بی تردید یک رهگذر معمولی، بغل 

گوشتان، پیشنهاد واگذاری کودکی زیبا را به شما خواهد داد.
کودک پیشنهادی می تواند نوپا یا پنج ساله با پوست روشن و چشم های رنگی 
درخشان یا سبزه دل نشین جنوبی باشد، می تواند به قدر وسع و جیب شما از 
دو میلیون تا صد میلیون بیرزد. اگر هم حوصله تان نمی کشد که یک ساعتی 
حوالی بیمارستان ضیائیان یا درمانگاه باب الوائج یا هر مرکز درمانی دیگری 
کشیک بدهید، فقط الزم است یک ساعتی در فضای اینستاگرام پرسه بزنید 

و پیشنهاد واگذاری نوزادان را زیرورو کنید.

فهمید باردار هســتم مرا از خانه  اش 
بیــرون انداخت. بعد از اســترس و 
دکتری  آدرس  فراوان  گشــت وگذار 
را پیدا کردم که کارش ســقط جنین 
غیرقانونی بود امــا آقای دکتر از من 
هشــت میلیون تومان پول خواست 
که طبیعتا من چنین پولی نداشتم. 
خواهر یکی از دوســتانم که به نظر 
می رسید در این مورد اطالعات زیادی 
دارد به من توصیــه کرد بچه را نگه 
دارم تــا وقتی به دنیا آمد او را به فرد 

دیگری واگذار کنم.«
رویا نوزادش را به قیمت 2۰ میلیون 
تومان فروخته اما به سرعت پشیمان 
شده اســت. او واسطه ها را به پلیس 
معرفی کرده اما هیچ رد و نشانه ای از 

فرزندش به دست نیامده است.
»دنیا کریمی«، مدیــر پیچ »حامی 
گمشــدگان« در اینســتاگرام، بــه 
ایران وایر می گوید با نگاهی به گزارش 
پلیس در مورد کودکانی که ماجرای 
آن ها را پیگیری می کــرده، متوجه 
شده است که دزدیدن کودکان به قصد 
معامله، یکی از دالیل مهم گم شدن 

آن هاست.
او که تابه حال به پیدا شدن کودکان 
گمشــده زیادی کمک کرده است به 
سرنوشــت دختری به نــام »ملیکا« 
اشاره می کند: »من سرگذشت ملیکا 
را دنبال می کردم و برای پیدا شدنش 
چند شــب پیاپی نخوابیدم. ملیکا را 
اوایــل مــرداد ۱۳۹۶ در مقابل خانه 
پدرش در محله ســیس آباد مشهد 
دزدیدنــد و مدتی بعــد او را حوالی 
پارکی در اصفهان پیدا کردند. بعدها 
مادر ملیکا برایم تعریف کرد که مرد 
محترم برج ســازی از اهالی کویت از 
بستگانش درخواســت کرده بود که 
یک کودک بی بضاعت را به او معرفی 
کنند تــا سرپرســتی  اش را برعهده 
بگیرد. آشنایان مرد برج ساز هم این 
وظیفه را به زوجی در مشــهد واگذار 
می کنند اما زوج مذکور وقتی ملیکا 
در یکی از کوچه های مشهد توپ بازی 
می کرده از فرصت اســتفاده کرده و 

دخترک را می دزدند.«
دنیــا کریمی همــان روزها از طریق 
خانواده ملیکا از ماجرا خبردار شــده 
و تصویر دختــرک را در پیج حامی 
گمشدگان منتشــر می کند. تصویر 
ملیکای یک ســال و نیمه به سرعت 
مورد توجه رســانه ها قــرار می گیرد 
چون آن روزها افکار عمومی به خاطر 
جریان آتنا اصالنی به شدت جریحه دار 
و حســاس شــده بــوده و درنهایت 
وابستگان آقای برج ساز وقتی ملیکا را 
می بینند او را شناسایی می کنند و به 

افراد رباینده معترض می شوند.
دنیــا می گوید آن هــا از زوج رباینده 
خواسته بودند که کودک را به سرعت 
به خانواده  اش برگرداند: »گفته بودند 
قرار نبوده کســی را بدزدید چون ما 
دنبال پذیرفتن سرپرستی یک کودک 
بی سرپرســت بودیم. زوج کودک ربا 
نیــز از ترس دختــرک را در یکی از 
خیابان های اصفهان رها کرده و فرار 

می کنند.«
با اینکه مسئوالن بهزیستی می گویند 
اســت  خریدوفــروش کودک جرم 
و قابلیــت پیگیــری دارد، اما به نظر 
نمی رسد پلیس فتا دغدغه چندانی 
باندهــای قاچاق  برای دســتگیری 
کودکان داشــته باشــد. صفحه های 
اینســتاگرامی با عنوان خریدوفروش 
نوزاد و کودک که بسیار سریع مورد 
توجه قــرار می گیرد، ممکن اســت 
از طرف پلیس فتا پیگیری شــود اما 
کامنت هایی که درباره فروش بچه زیر 
پست های پرمخاطب گذاشته می شود 

به یک پدیده رایج تبدیل شده است.

ماهرخ غالمحسین پور )ایران وایر(

اخطار حکومت به روان شناسان: 
بحث درباره »قتل های ناموسی« ممنوع!

سازمان نظام روان  شناسی و سازمان 
بهزیســتی دور تازه ای از فشــار را بر 
روان شناســان، مشــاوران خانواده و 

روان درمانگران آغاز کرده اند.
روان شناســان و مشــاورانی که در 
فضای مجازی فعالیت می کنند، اگر 
از هشتگ هایی مثل غیرت، ناموس، 
مردساالری، قتل ناموسی و زن کشی 
اســتفاده کنند، از ســوی بهزیستی 
و ســازمان نظام روان شناسی اخطار 

می گیرند.
در مواردی حتــی پروانه کار آنان به 
دلیل پرداختن به این مســئله باطل 

شده است.
یک روان شناس که به دالیل امنیتی 
نام وی محفوظ اســت، در گفتگو با 
رادیو فردا گفته است: »به دنبال قتل 
رومینا، وقتی  که جلسه ای برگزار شد، 
کارمندان بهزیستی هم حضور داشتند 
تا ابعاد این موضوع را بررســی کنند. 
وقتی من مطرح کردم که پدر و مادر 
قبل از بچه دار شدن باید کارگاه های 
فرزند پــروری را بگذراننــد یــا باید 
کارگاه هایی در زمینه  آشنایی کودک 
با مسائل جنسی برگزار شود، از ادامه  

صحبت منع شدم.
روان شناســانی که از مسائلی که در 
ایران اتفاق می افتــد، مثل قتل های 
ناموســی، کودک همســری و غیره، 
صحبــت می کنند یا پســت هایی با 
ایــن مضامین می گذارنــد و ]تأکید 
می کنند[ که غیــرت و کنترل گری 
نشانه  ســالمت روان نیست و نشانه  
یک طــور بیماری اســت و غیرت را 
یک طور بیماری می دانند، از ســمت 
بهزیستی یا سازمان نظام روان شناسی 

با اخطار مواجه می شوند.
تا جایی که هفته  پیش شاهد بودیم 

که یکــی از صفحات روان شناســان 
خــوب کشــورمان کــه خیلی هم 
باسوادند، به خاطر مطرح کردن همین 
مسئله بسته شد و پروانه مطب شان 

هم باطل شد.
حتی از همکاران خودم، کســانی که 
با زنان فمینیستی که در اینستاگرام 
فعالیت می کنند و درباره  مســائلی 
مثل غیــرت و ناموس یا برابری زن و 
مرد صحبت می کنند، الیو داشتند، 
به  خاطر همکاری با زنان فمینیست و 
الیو با آن ها اخطار گرفتند و دیگر این 
کار را انجام نمی دهند و همین مسائل 
باعث شده درمانگران باسواد و دلسوز 
کم  کم از کارهــای درمانگری فاصله 
بگیرند و راه برای روان شناسی زرد و 

غیرعلمی در ایران باز شده است«.
ایــن یعنــی نه تنهــا زن کشــی و 
دخترکشــی در ایران اتفاق می افتد، 
نه تنها ده ها پرونده قتل زنان و دختران 
با داس و تبر و ســر بریدِن آن ها در 
خانواده ها در تمام این سال ها روی هم 
انبار شده، نه تنها زندگی های بسیاری 
مثل زندگی رومینا و ریحانه و فاطمه 
و سارینا و ده  ها دختربچه و زن دیگر 
دود شــده و به هوا رفته، نه تنها همه 
این ها هست، بلکه حرف زدن از این 

فجایع هم ممنوع است.
کلیدواژه هــای اصلــی در تمام این 
پرونده ها چیســت؟ ناموس، غیرت، 
آبــروی مــردان خانــواده، تعصب و 

سنت های واپس گرایانه.
ادامه می دهد: »این  این روان شناس 
سختگیری فقط در اتاق درمان نیست. 
آن هــا حتی در صفحــات مجازی و 
شــبکه های اجتماعی خودشان هم 
نمی توانند آزادانه از مسائلی که دارد 
در ایران اتفاق می افتد، مثل قتل های 

ناموســی، کودک همسری و خیلی از 
مســائل دیگر، صحبت کنند. چون 
اگر صحبت کنند، با اخطار از سمت 
بهزیستی یا سازمان نظام روان شناسی 

مواجه می شوند.
تا جایی  که هفته  پیش شــاهد این 
بودیم که یکی از بهترین روان شناسان 
ایران که صفحه  خیلی پربازدیدی دارد 
و واقعاً دلسوز ند و علمش را دارند، از 
این مسائل که صحبت کردند، پروانه  
اشتغال شــان کالً باطل شد و از کار 

بی کار شدند.«
ایــن روان شــناس می گویــد: »در 
برنامه های تلویزیون ایران می بینیم که 
روان شناسانی که هیچ علم و سوادی 
ندارند، از ایــن صحبت می کنند که 
کودک یا فرزند بایــد در همه  موارد 
احتــرام والدینش را نگــه دارد چون 
اســالم این را گفته که در همه  موارد 
باید احترام والدین حفظ شــود. ولی 
این با چیزهایی که در روان شناسی از 
آن صحبت می شود، در تضاد است.«

تنش ها و بحران های جامعه ای که در 
حال پوست انداختن و گذر از دورانی 
به دورانی دیگر است؛ زنانی که برای 
حقــوق و اســتقالل و فردیت خود 
می جنگند، جوانان عاصی و ناراضی،  
آمار افزایش یافته طــالق، بحران در 
خانواده ها، نابرابری ها، اقتصاد نابسامان 
و بسیاری مسائل دیگر از این دست، 
ای بســا در جامعه آزاد در دفترهای 
مشاوره و درمان آزادانه طرح و بررسی 
و حل شــوند و بار ســنگین آن ها از 
دوش جامعه برداشته شود؛ امکانی که 
در ایــران، برخورد ایدئولوژیک با علم 
روان شناسی، مثل سدی در برابر آن 

ایستاده است.
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۳ هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط ۲۰ دالر
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

جای شما  در این صفحه 
خالی است!

نقاشی و تعمیرات ساختمان
»با قیمت نازل«

۱762-77۱-6۰4  »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: 6۰4-773-۰۰۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-۹۸0-5464
مژان                       604-3۱۸-55۱۷
ویدا )پوست و لیزر(    604-۷64-2۷46
پوست و اپیالسیون     604-364-۸4۱6

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              ۷۷۸-۷23-۷3۷3
اطلس                     604-53۷-3525
یوسف                     604-۸05-۷6۷0
ونکو )بهزاد(              604-35۱-42۸0
سیامک صالحی       ۷۷۸-۹۹5-0000
ونکو درایوینگ اسکول ۷۷۸-۸3۸-۱342
604-33۸-4۱03                   Canucks
شهرام                   ۷۷۸-۷۷2-026۹
فرزاد                     604-35۱-۹606
۷۷۸-۸۹6-۱420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0۱0۷
604-۷۱0-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-44۱-2226
604-۹۹0-005۹                   Cyber
604-44۱-36۷۷  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-۹2۸-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-۹6۱-60۱6
604-۸5۷-30۷0  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-26۱-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-۷۷0-۱433
رویال تراول            604-۷۷0-۱۷50
پرستو تراول            604-۹45-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-۹۱3-34۸6
باله ملی پارس         ۷۷۸-۷0۹-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4۷0۱
محمد )تنبور(           ۷۷۸-۸۹۱-۱54۱
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-64۹-۹۷44
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-۹۹0-۹۹03
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-۷۷۱-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-3۷۷-0۸۷0
سیمین ایران منش )نقاشی( ۷۷۸-23۸-2۱42
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( ۷۷۸-3۸۸-24۹۸

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-3۷5-۱2۷2
محمد خرازی )گیتار( 604-55۱-3۹63
جمال صلواتی )آواز(  ۷۷۸-۹۱۹-۱6۷2
انوشیروان )تار و سه تار( 604-۷60-2۹3۷
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4۷۱4

سروش شاه محمد )ویلن( 604-36۸-5۱23

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-۸2۸-65۸۹
اتو چک آپ             604-4۷2-۱544
604-۹3۱-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-۹24-۹4۷۷
یونکس                   604-۹۸۷-۱4۱3
علی فراستی           604-۸3۹-۹۹3۸

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4۷0۱

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-۹۹0-۷2۷2

الکتریک
آلفا الکتریک            604-۷۸۱-۹۷46
پیروز الکتریک        604-۷65-332۹
رهام الکتریک         ۷۷۸-3۸۹-۷6۱5
وای.جی الکتریک     604-۸30-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-۹۸4-۷۷۱5
حمید علیزاده          ۷۷۸-6۸۸-۸۷۷4
زینا نوری )انواع بیمه(     604-۸3۸-35۱3

ترجمه
حسین عندلیب )رسمی(  604-۸6۸-۹۸00
حمید دادیزاده )رسمی( 604-۸۸۹-5۸54
فریبرز خشا             604-۹22-4600
سعید حدیدی          604-۷۱6-۷066
ملک جاه                  604-۹25-04۹0
یونکس                   604-۹۸۷-۱4۱3
میراندا قرشی          604-۷۱5-526۷
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-30۷-۸654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-۹۹0-3000
آرش اندرودی )رسمی( 604-365-6۹52
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-33۸-۷364
باوند زنجانی           604-۹۹0-۷20۹

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-2۷۷-۸643
604-۷۷3-00۹6     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-۷۱۹-4۹25
سعید                           604-346-۸۹25

تفریحات

شدو دی جی            604-۹۸۷-۹۸55
سیامک )شعبده باز(  ۷۷۸-55۸-۷0۸0
یونیورسال دی جی   604-55۱-۸۸۸3
فریبرز                     604-۸3۹-0۹0۹
همراز                      ۷۷۸-3۸۸-424۸

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-6۸5-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-۹۸۸-۱0۷0
سلوکی                   ۷۷۸-3۸۹-۷6۱5
حافظ                      604-۹۸4-4445
ملت                       604-۷۷0-044۷

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-25۸-۸656
رضا مرادیان            ۷۷۸-۸62-252۸
آرمان                      604-۷۷3-63۷4 
منوچهر                   604-۷6۱-۷۷45
کاشیکاری )مهرداد(   604-۹۹۹-۱562
آریا                         ۷۷۸-۸۸2-0۹36

   604-۷26-۷434 Renovation )کیوان(
پویان                     ۷۷۸-322-0۸45 
کامی                      ۷۷۸-3۸5-۷05۹

امین                       604-۷۸۱-۷۷۷۸   
خدمات بتون تاج     604-53۷-4۹43

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-۸۸۸4
الدن کرامتی            604-۹۸0-۷4۷4
توران ایزدی یار       604-۷34-2۱۱4

رادیو

فارسی زبان ونکوور    ۷۷۸-۷0۹-۹۱۹۱

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             ۷۷۸-۸5۹-0۹۸5
مرکز خانواده نورت شور      604-۹۸۸-52۸۱
سازمان موزائیک      604-254-۹626
نورت شور مالتی کالچرال    604-۹۸۸-2۹3۱
واحد بهداشت نورت شور    604-۹۸3-6۷00
  604-5۹0-402۱             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-۷2۷-۸۹۸6
گردهمایی بزرگساالن  604-6۸3-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-6۸۸-3545
اتحادیه ایرانیان       604-۷26-۱650
بنیاد ایران و کانادا    604-6۹6-۱۱2۱
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-44۷2

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-30۷-۱22۱
تاسیسات مو           604-603-265۷
اینتگرال                  604-۷2۸-00۹۹
فرنس و شومینه      604-562-2530
۹۱۱ فرنس، بویلر   604-۹۹6-2۷2۷
۷۷۸-3۱۷-۹566          Advantage
مجید                      604-۹6۱-3۸40
فرزین                    604-5۱2-3۷۸3
604-۷23-0۱۷۱     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-53۷-۸3۱2
لوله کشی )نوید(     604-56۱-۷۷56

بهزاد                      ۷۷۸-۸34-626۷

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-5۱2-326۸

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-۹25-6۸00
تله ویدئو                 604-۹۸0-6۸۷4
یونکس                   604-۹۸۷-۱4۱3
حمید                      604-35۸-۷060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-۹۸3-۹۱۷۸
پوری فقط خانم ها           604-۹۸۸-2۹۱3
مریم گیسا )تلفنی(   ۷۷۸-۹۹۸-۱05۹

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-66۹-6۷66
پارس                     604-۹۸۸-35۱5
رز مارکت                604-4۷2-004۹
افرا                        604-۹۸۷-۷454

کپیالنو مارکت          604-۹۷۱-5۹۹۹

قنادی
رکس                      604-۹۷3-0۱۱۹
گلستان                   604-۹۹0-۷۷6۷

گل فروشی
گلباران                    604-۹۸۷-۱4۱3

مشاور امالك

مجید طالبی             ۷۷۸-55۸-۸2۷2
فرشته رحیمی         ۷۷۸-۸۹3-22۷5
مهرناز کاووسی      604-۷۷۹-4۱46
علی فراستی           604-۸3۹-۹۹3۸

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-۷۸3-60۹۷
آکادین )ناصر وحیدی(  604-۹۸0-20۱5

حسابداری صبا        604-46۱-۱66۱
بیژن جمشیدی       604-۹۹0-۸2۹2
حسابداری عزیزی  ۷۷۸-340-۷۷04
604-35۱-4۷۷۱  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  ۷۷۸-۹۸۹-52۸0

موکت شویی

شاهین                    604-۹45-۷53۹
رنگین کمان            604-6۱۷-۷۱64
ونکوور کلینینگ       604-۷63-34۱5

نشریات
پیوند ونکوور            604-۹2۱-4۷26
شهروند بی سی       ۷۷۸-300-44۱4
دانستنیها                ۷۷۸-340-۸۸۸۷
فرهنگ بی سی         ۷۷۸-2۷۹-4۸4۸
دانشمند                  604-۷۷0-35۷0
فرهنگ ما                604-563-۹600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-۸۷6-۱3۱2
الهام معظمی         604-۷۷3-02۹۸

بهروز کاهکش        604-۸۸۹-434۹

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-3۱۸-50۹0
هاکز )فوتبال(          604-۹36-6464
604-۹۹0-۸2۹2  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-۹۸6-5554
داود قوامی              604-56۹-20۸0
فرشته رحیمی         ۷۷۸-۸۹3-22۷5
سارا دادخواه           ۷۷۸-23۷-۱44۱
علیرضا حق جو         ۷۷۸-2۸۸-253۷
کن پارس               ۷۷۸-400-۸۷۸۷
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-۹۹0-۷20۹

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-۷2۷-4555
رامین ژوبین            604-440-۹562
هما یحیوی            604-620-۹5۹۸ 

بیژن احمدیان      604-22۷-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیری          604-۹۸6-۸5۸5

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-۷۸۷-۹3۱4
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(      604-۷24-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

604-۸3۹-0244                     )K-12( کپیالنو
مهندس ابریشمی    604-۷24-45۹2
امتیازی  604-۷۱0-۹602 دکتر حسن 
)ریاضی(  ۷۷۸-۸۹5-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-۹4۹-020۱ رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-۹04-۸۸۸۱
مهندس فیروزی      604-۷2۷-4۸۸3
بیولوژی( ۷۷۸-۸62-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-۷64-۸۸۱0 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
۷۷۸-22۷-۸۷۷۱ علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-۸۱6-۸360 )کلیه   Elite
604-۷2۷-5۹60 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
۷۷۸-۸۸۸-2۱23 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-۸۱۷-۹۹33
محمدامین مقدسیان    604-2۱۹-۹۷44

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-۷۸۸-6030
مترو ونکوور            604-۹۷0-2233
هرکول                   604-3۱۸-۱3۹0
پانوراما                  604-200-۱2۸2
هرکول                   ۷۷۸-۸46-25۷3
باربری پروژه )آرمین(   ۷۷۸-۹2۹-2۷25
  604-25۹-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-۹0۹۹

   

شیشه اتومبیل
604-460-04۹0    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-5۱۸-00۷۸
سعید فاضلی پور     604-5۱2-۱6۸2
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     ۷۷۸-۷0۸-0520

کتایون روحانی        604-۹۸۸-5556
فریبرز خشا             604-۹22-4600
نیلپر هنرور              604-230-۹۷6۷
حسین کاموسی       604-۹۸6-5005
یونکس                   604-۹۸۷-۱4۱3
فراستی )گواهی امضا(   604-۸3۹-۹۹3۸

کامپیوتر
حمید                       604-506-۸3۱۹
 ۷۷۸-۹۱۸-2۸۱5  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-۱4۱۸  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-۷۱5-۷۷۱2
علی فراستی           604-۸3۹-۹۹3۸

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-۹۸۷-۱4۱3
علی فراستی           604-۸3۹-۹۹3۸

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-۹562

قفل و کلید

604-۷۷3-۷3۷5                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

۷۷۸-۷۷3-۸0۱2        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-۸۸۹-434۹

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

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

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با 2۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

6۰4-۹4۹-۰2۰۱     6۰4-7۰۰-۵6۱۵ 

برای مراقبت از خانمی سالمند 
به همکاری و کمک یک خانم محترم

نیازمندیم.
»با امکان سکونت«

۱484 ۶۰4-۷2۷-۹4۱۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به تعدادی خانم و آقا
Waiter & Waitress

برای کار پذیرایی نیازمندیم.
۱484 ۶۰4-44۶-۶۰5۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به تعدادی

 نقاش و کمک نقاش
به صورت تمام وقت نیازمندیم.

۱484 ۶۰4-۳۶۶-42۷۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خریدار HOUSE در نورت ونکوور
مستقیم از مالک

و یا تعویض ملک در تهران

pgltd@yahoo.com

۷۷۸-۸۷۱-4005
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www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing
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AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1482

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
604-620-9598604-620-9598

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 سبزخدمات مربوط به فضای سبز
و محوطه سازیو 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

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شما
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
برای لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery


