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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. «

 شیوع کووید-۱۹  در کانادا کنترل شده است
 اما هر لحظه احتمال بازگشت آن وجود دارد

به گزارش سی بی سی نیوز، افسر ارشد 
ســامت عمومی کانادا روز سه شنبه  
اعام کرد شیوع ویروس تا حد زیادی 
در کشور کنترل شده اما احتمال اوج 
گرفتــن مجدد آن هنوز وجــود دارد. 
دکتر ترزا تم گفت مدلسازی ها نشان 
می دهد امکان بازگشت شدید بیماری، 
در صورت کنار گذاشتن بیش از حد و 
زودتر از موعد سخت گیری ها وجود 

دارد.
هرچند هــر روز از تعــداد  مبتایان 
جدید و افرادی که نیاز به بســتری در 
بیمارستان پیدا می کنند کم می شود، 
به گفته دکتر تم، کشور هنوز از ویروس 

پاکسازی نشــده و واکسن موثری نیز 
فعا در دسترس نیســت. بنابراین با 
کاهــش بســیاری از محدودیت های 
اجتماعی که برای جلوگیری از تبعات 
بیشــتر اجتماعی و اقتصادی شــیوع 
ویــروس صورت گرفتــه، باید منتظر 
موج های افزایش موارد ابتا باشــیم. 
مهم ترین مسئله کوچک نگه داشتن 

این موج ها است.  
آمار نشــان مــی دهد اخیــرا بعضی 
مناطق از جمله کبک و انتاریو و بعضی 
و شهرهای  قسمت های ساسکاچوان، 
تورنتو، مونترال و ویندسور بیشتر تحت 

تاثیر شیوع قرار گرفته اند. 

بریتیش کلمبیــا که وارد فاز ســوم 
بازگشایی شده اســت، بعد از ماه ها، 
شــاهد افزایش مداوم موارد ابتا بود 
به گونه ای که تعداد افراد بســتری در 
بیمارســتان به باالترین حد خود از 7 
ژوئن، و بیشترین تعداد مبتایان از ۱7 

ماه می رسیده است. 
به گزارش سی بی ســی نیوز، دولت 
فدرال در نظر دارد قوانین سختگیرانه 
برای مســافرانی کــه به کانــادا وارد 
می شــوند و الزام آنها بــه قرنطینه را 
تمدید  می کنــد. بر طبق این قوانین، 
مسافرانی که وارد خاک کانادا می شوند 
بدون توقف در مسیر، باید فورا خود را 

به مــدت ۱4 روز قرنطینه کنند.  در 
صورتی کــه مســافری از این قوانین 
تبعیت نکند، اداره ســامت عمومی 
می توانــد از پلیس کمــک بخواهد، و 
پلیس مجاز اســت فرد را به پرداخت 
جریمه تا ســقف 750 هزار دالر ، و یا 
6 مــاه حبس محکوم کند . همچنین 
اگر کسی عمدا یا سهوا زندگی دیگران 
را در معرض خطر قرار دهد جریمه تا 
ســقف یک میلیون دالر و یا ۳ سال 
زندان قابل افزایش اســت. تا اواخر ماه 
می، پلیس برای اطمینان از رعایت این 
قوانین به حدود 2200 خانه سرکشی 

کرد.
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سردبیر و مدیر مسوول: رامین مهجورینشریه اجتماعی فرهنگی
دستیار سردبیر و مدیر اجرایی: فروزان یزدان

وب سایت: امیررضا تمدن دوست
پیوند مونتریال: محمد رحیمیان 5۱۴-۹۹6-۹6۹2

- 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

تحریم ها به تدریج ایران را
 از بازار نفت خارج می کند

اگر هــدف از تحریم ها علیه یک رژیــم را براندازی آن یا 
فروپاشی اقتصادی در کوتاه مدت یا کشاندن رژیم به مذاکره 
تصور کنیم تحریم ها همیشه موفق نیستند یا برخی اوقات 
شکســت می خورند، اما این ها اهدافی است که مخالفان 
تحریم برای آن می ســازند. هدف واقع گرایانه از تحریم ها 
همیشــه تضعیف بنیان های اقتصادی یک رژیم و محدود 
کــردن دامنه  عمل آن به نحو تدریجی اســت، کاری که 
تحریم هــا در عراق صدام و آفریقای جنوبی دوران آپارتاید 
انجام دادند و امروز دارند علیه دولت سوسیالیستی مادورو و 
جمهوری اسامی عمل می کنند. مقامات جمهوری اسامی 
ایــران که در یک دوره تحریم هــا را بی اثر و مفید معرفی 
می کردند، به تدریج دارنــد این تاثیر را بیان می کنند. در 
این مطلب در دو حوزه  اقتصاد و برنامه  گسترش طلبی تاثیر 

آن ها را تبیین می کنم.

در حوزه  فشارهای اقتصادی

ادعای طلب ۳0 میلیارد دالری از سوریه. در پناه فشارهای 
اقتصادی موجود، مقامات جمهوری اسامی یادشان آمده 
که 20 تا ۳0 )معلوم نیســت کدام یــک( میلیارد دالر به 
دولت بشــار کمک کرده اند تا حدود 500 هزار نفر )شامل 
70 هزار زن و کودک( را ساخی  و میلیون ها نفر را مجروح 
و آواره کند. رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس دهم خواهان بازپرداخت این مبلغ از سوی 
سوریه شده است در حالی که جمهوری اسامی هم چنان 
برای رژیم اســد نفت مجانی می فرستد و هزینه  ارتشش 
را می پردازد. مشــخص نیســت که این منابع )که به نحو 
غیرقانونــی و پنهان اختصاص یافته و هزینه شــده( برای 
جنگ در سوریه صرف شده یا برای امور دیگر. اما مشخص 
است که جمهوری اسامی دیگر میلیاردها دالر بی حساب 

ندارد تا بدون دغدغه در سوریه هزینه کند.
پیشنهاد مسدود کردن منابع بانکی برای رفع کسری بودجه. 
مصباحی مقدم پیشنهاد کرده است که دولت همه  منابع 
بانکی و سپرده ای مردم را برای رفع کسری بودجه که حدود 
80 هزار میلیارد تومان )حدود پنج میلیارد دالر( تخمین 
زده می شــود مسدود کند. این پیشنهاد نشان می دهد که 
روش های دیگر رفع کســری بودجه مثل نشر اسکناس با 
دشواری مواجه شده است چون تورم 40 تا 50 درصدی را 
بیش از این افزایش خواهد داد. کارگزاری بانک مرکزی در 
خــرداد ۱۳۹۹ ده هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت با 
نرخ سود ۱5 درصد و سررسید های ۱7 و 20 ماهه منتشر 
کرد. به گفته  رپیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 
۱۳۹0 درآمدهای نفت و میعانات گازی ایران ۱۱۹ میلیارد 

دالر و در سال ۱۳۹8، حدود 8.۹ میلیارد دالر بوده است.

انتخاب میان توسعه و گسترش طلبی. به دلیل تحریم ها 
و کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اســامی برای تداوم 
پروژه  گسترش طلبی خود مجبور به رها کردن پروژه های 
توسعه در کشور شده است. در ایران حدود 80 هزار پروژه  
نیمه تمام وجود دارد که تکمیل آن ها به حدود 600 هزار 
میلیارد تومــان )۳0 میلیارد دالر( بودجه نیاز دارد. دولتی 
که منابع کشور را صرف کشورگشایی و جاه طلبی می کند 
بر نارضایی عمومی و خروج ســرمایه )تا حد 280 میلیارد 
دالر طی دو دولت با دو دوره از تحریم ها( می افزاید و منابع 
چندانی برای سرمایه گذاری نمی ماند. تحریم ها این دوگانگی 
را برای مردم ایران آشکار ساخته است. نرخ تشکیل سرمایه 
در ماشــین آالت در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹8 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشــد منفی ۱5 درصد داشته، در 
صورتی که این نرخ در سال ۱۳۹7 منفی هفت درصد بود. 
این بدان معناســت که بخش مولد در کشور انگیزه کافی 
برای سرمایه گذاری ندارد. )غامحسین شافعی، رییس اتاق 

بازرگانی تابناک ۱8 خرداد ۱۳۹۹(

قطــع کردن بخشــی از یارانه ها. بنا بــه تصمیم هیات 
دولت دیگــر  هر نوزادی که به  دنیا می آید به این   شــرط  
یارانه می گیرد که وزارت  کار و رفاه تایید کند و ســازمان 
هدف مندی  یارانه ها هم تشیخص دهد که شرایط دریافت 
یارانه دارد یا خیر. وزارت کار هم موظف شده است هرچه 
زودتر ســه دهک درآمدی باالی کشــور را که هنوز یارانه 
می گیرند، شناسایی کند و ســازمان هدف مندی یارانه ها 
یارانه شــان را قطع کند. پیش از ایــن با تولد هر فرزند در 
خانوارهایی که یارانه می گرفتند، یارانه نقدی او بدون هیچ 
شــرطی برای وی واریز می شــد. )ایرنا ۱2 خرداد ۱۳۹2( 
با قطــع درآمدهای صادرات انرژی دولــت برنامه  افزایش 
جمعیت خامنه ای با مشــوق پرداخت یارانه یا پول پاشی 

همگانی را قطع کرده است.

از دست رفتن بازارهای نفت و گاز. اگر تحریم ها بیش از 
دو ســال طول بکشد همه  خریداران عمده  نفت جمهوری 
اســامی آن را بــا نفت دیگر کشــورها جایگزین کرده و 
پاالیشــگاه های خود را با آن نفت انطباق خواهند داد. این 
اتفاق تا حد زیادی رخ داده اســت. تحریم ها دارد به تدریج 
ایــران را از بــازار نفت خارج می کنــد و درآمدهای نفتی 
بادآورده دود می شــود. از ابتدای سال ۹۹ خورشیدی نیز 
ترکیه خرید گاز از ایران را به بهانه  تخریب لوله ها متوقف 

کرده و تاشی هم جهت ترمیم آن ها صورت نداده است.
مبادله  ســوخت و طا. وضع مالی رژیم آن چنان رقت بار 
شده است که برای به دست آوردن منابع مجبور به ارسال 
سوخت به ونزوئا و دریافت طا از بانک های این کشور شده 
است. رژیم مجبور است این طا را به طور قاچاق به دالالن 
بین المللی بدهد تا وسائل و تجهیزات نظامی دریافت کند. 
این مبادالت کاال به کاال میلیون ها دالر هزینه روی دست 

رژیم می گذارد.

انزوا. ایران در حوزه  روابط اقتصادی مدام در حال منزوی 
شدن است. به خاطر دو دوره تحریم و نیز پرهیز از درگیر 
شدن با تحریم ها، تعداد کشورهایی که 80 درصد صادرات 
ایران را تأمین می کرد ند، از 2۳ کشــور در ســال ۱۳80 
به ۹ کشور در ســال ۱۳۹7 تقلیل یافته است. در مقابل، 
حکومت به دوستان خود در مافیاهای بین المللی رو کرده 
است. تاش برای دور زدن و رفع تحریم ها ماهیت رژیم را 
بیش از پیش نشان داده است. همکاری تنگاتنگ باندهای 
پول شویی و قاچاق بین المللی با جمهوری اسامی شکی 
برای ناظران در باب یاغی گری و گردن کشی این حکومت 

باقی نمی گذارد.  

در حوزه گسترش برنامه های جاه طلبی رژیم

از زمانــی که تحریم ها آغاز شــده جمهوری اســامی از 
خاصه خرجی، ارســال ساح و میلیشیاسازی در آمریکای 
جنوبی و آفریقا دست برداشته و این برنامه ها به همان چهار 
کشوری )سوریه، لبنان، عراق و یمن( محدود شده که در 
دوران اوباما، جمهوری اسامی موفق به میلیشیاسازی در 
آن ها شد. در دوره  احمدی نژاد که مقارن بود با دولت اوباما 
جمهوری اسامی میلیاردها دالر در کشورهای آفریقایی و 
امریکای جنوبی هزینه کــرد تا جای پای خود را در آن ها 
محکم سازد. دولت اوباما نیز که فقط بر محدودسازی برنامه  
اتمی برای یک دوره  ده ســاله متمرکز بود )بدون راه های 
راستی آزمایی قابل اتکا( دست رژیم را برای گسترش طلبی 
باز گذاشت. تحریم ها حتی اگر پای رژیم را از یمن و سوریه 
و عراق نبریده باشــد باعث کوتاه شدن دست آن در دیگر 
کشورها شده اســت. لیبی و ســودان در سال های اخیر 
ظروف مناسبی برای بسط قدرت نظامی جمهوری اسامی 
در آفریقا بودند )جنــگ داخلی، ضعف دولت مرکزی( اما 
جمهوری اســامی در مقامی نبود که از این خا استفاده 

کند.  

»نگاه ایران به شرق«
 یا جایزه بزرگ طرح استعماری چین؟

افزایش تصاعدی نفوذ سیاســی پکن در تهران طی پنج ســال 
گذشته و رشد غیرطبیعی همکاری های نظامی و مبادالت تجاری 
فی مابیــن، جمهوری خلق چین را به برنــده اصلی توافق اتمی 
ژوئیه سال 20۱5 تبدیل کرده است؛ تحولی که سخنگوی وزارت 
خارجه دولت روحانی، روز دوشنبه ۹ تیر، امضای سند مرتبط با 
آن را در هیئت دولت »افتخارآمیز« خواند و محمود احمدی نژاد 

گفت »ترکمنچای« تازه است.
دولت چین به منظور افزایش نفوذ در کشورهای عقب مانده، تأمین 
پایدار مواد خام مورد نیاز و همچنین توســعه و تثبیت بازارهای 
صادراتی در کشــورهای در حال توسعه، کلیات طرح راهبردی 
جاه طلبانه ای موسوم به »یک کمربند - یک راه« را در سال 20۱۳ 
اعام کرد و سه سال بعد، با اعتبار مالی کان و تبلیغات گسترده 

جهانی، آن را به اجرا گذاشت.
منظور از بخش نخســِت عنوان طرح، »یــک کمربند«، ایجاد 
کمربند اقتصادی از کشــورهای مسیر »جاده ابریشم« مدرن، و 
منظور از بخش »یک راه« مســیر دریایی جاده ابریشم است که 
در هماهنگی با هم، اقتصاد و ارتباطات جاده ابریشــم تاریخی را 

بازسازی کنند.
شماری از هدف های فرعی طرح جامع یادشده ظاهراً خیرخواهانه 
و متوجه توسعه زیرساخت ها در 70 کشور جهان است، هرچند 
در باطن، انحصار بهره برداری از منابع خام کشورهای طرف معامله 
مدنظر است و توسعه ارتباطات نیز مصداق ضرب المثل قدیمِی 

»ختم شدن همه راه ها به رم«!
دولت چین در طرح بازسازی »جاده ابریشم تازه«، هم از تجارب 
دولت اســتعماری بریتانیا و انگیزه هایی مشابه با ایجاد کمپانی 
هند شرقی و فعال ساختن آن در شرق و غرب آسیا بهره گرفته 
و هم از تجارب اتحاد جماهیر شــوروی برای کنترل و استثمار 
جمهوری های پانزده گانه تحت انقیاد مسکو که در آن ها راه آهن و 

پرواز ها از شهرهای جمهوری ها به مسکو ختم می شد.
ابتکار راهبردی پکن که به شــی جین پینــگ، رئیس جمهور 
مادام العمر چین، نســبت داده شــده، » چشــم انداز یکپارچه 
اســتراتژیکی برای توسعه منطقه ای و جهانی و ایجاد زنجیره ای 
پایدار برای تأمین نیازهای چین« را هدف گرفته اســت، اگرچه 
در جمع بنــدی عقانی از وضع موجــود جهان، بخت موفقیت 
آن تــا آینده قابل پیش بینی، چندان بلند تــر از موفقیت پیمان 

همکاری های شانگهای به نظر نمی رسد.
وجه تبلیغاتی طرح توسعه نفوذ چین در مسیر جاده ابریشم، قابل 
مقایســه با برگزاری بازی های المپیک پکن است و بدون تردید 
می تواند تعدادی از دولت های نیازمند در کشورهای فقرزده مانند 

ایران را به خود جلب کند.
پکن اگرچه اجرای »طرح مارشال« آمریکا را نیز مدنظر دارد که 
برای بازسازی اروپا بعد از خرابی های جنگ جهانی دوم تدوین و 
با موفقیت اجرا شــد، ولی در باطن، عاوه بر تأمین منابع خرید 
مواد خام، به دنبال ایجاد مراکز نفوذ سیاسی در کشورهایی است 
که دولت های آن ها آماده اند در قبال گرفتن پول نقد، امتیاز های 
انحصاری واگذار کنند، حتی به بهای نقض حدود و حقوق ملی 

کشورهای خود.

ایران در دام ارقام مالی کالن

به دلیل جغرافیای سیاســی با اهمیت و حساس، منابع عظیم 
انرژی و البته ثروت هنگفت نهفته در معادن، عاوه بر بازار مصرف 
85 میلیونی، ایران را می توان جایزه بزرگ طرح استعماری چین 

که به اختصار )OBOR( نامیده می شود تلقی کرد.
همزمانی تقریبی اتخاذ سیاســت »نگاه به شــرق« در تهران با 
معرفی طرح »یک کمربند-یک راه« چین، مسیر تهران پکن را با 

سرعتی پیش بینی ناپذیر هموار ساخت.
مناسبات شــکننده جمهوری اســامی با اروپا را که در نتیجه 
تشدید تحریم های آمریکا و همسویی ناگزیر دولت های اروپایی 
با سیاست های واشینگتن به وضعیت تأسف بار کنونی نزول کرده، 
می توان یکی از دالیل جمهوری اســامی بــرای رویکرد آن به 

سیاست »نگاه به شرق« خواند.
علــی الریجانــی، به خصــوص در منصب رئیــس مجلس، از 
واســطه های اصلی جا انداختن سیاست نگاه به شرق جمهوری 
اسامی به خصوص در بخش مرتبط با روسیه بود؛ سیاستی که 
از پشــتیبانی کامل علی خامنه ای، اصولگرایان و سپاه پاسداران 

برخوردار است.
امکانــات مالی محدود روســیه برای عرضــه کمک های کان 
اضطــراری به تهران و فقدان خاصیــت اقتصاد های مکمل بین 
روسیه و ایران، کفه سیاست نگاه به شرق جمهوری اسامی را، در 
مقایسه با روسیه، به نفع چین سنگین کرد. همزمان، معرفی طرح 
»یک کمربند-یک راه« از سوی چین رویدادی بود که رفتن کامل 

جمهوری اسامی به آغوش اژدهای زرد را تسهیل کرد.
دولت روحانی در بهمن ماه ســال گذشته، هنگام تسلیم بودجه 
ســال ۹۹، از قرض پنج میلیارد دالری روسیه به ایران خبر داد 
ولی از پرداخت آن خبری نشد و متعاقباً دولت او درخواست یک 

وام پنج میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول را مطرح کرد 
که این درخواست هم به رغم پرداخت کمک های صندوق به 70 

کشور دیگر جهان، در مورد ایران بی جواب مانده است.
در این مقطع، چین که بزرگ ترین ذخیــره نقدی دنیا را دارد، 
می تواند به عنوان فرشــته نجات ظاهر شــود و در قبال گرفتن 
امتیاز هــای کان و حقــوق انحصاری، حال مشــکات مالی 

جمهوری اسامی شود.

کارنامه چین

در ماه اوت ســال 20۱6، جواد ظریف که ظاهراً مدیریت تدوین 
و هدایت طرح همکاری های ایران و چین به او واگذار شده، طی 
سفری رســمی به چین با ونگ لی، وزیر خارجه چین، دیدار و 
موافقت اصولی دولت روحانی با بسته همکاری های تهران و پکن 

را در قالب طرح »یک کمربند یک راه« اعام کرد.
در آن زمان چین وعده داد 400 میلیارد دالر به مدت 25 سال در 
ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. به موجب این وعده که جزئیات 
آن را نشریه ماهانه پترولیوم اکونومیست در همان تاریخ منتشر 
کرد، قرار اســت چین 280 میلیارد دالر در صنایع نفت و گاز، و 
۱20 میلیارد دالر در صنایع پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کند.
در مقابل، جمهوری اســامی ظاهراً انحصار بهره برداری از ســه 
میدان نفت و گاز را که جزئیات آن اعام نشــده، به چین واگذار 
کرده است. همراه با واگذاری امتیاز بهره برداری انحصاری که برای 
پرهیــز از تعارض ظاهری با قانون اساســی، »اجازه بهره برداری 
مشارکتی« خوانده شده، به چین اجازه داده شده پنج هزار نیروی 
امنیتی خود را به بهانه حفاظت از تأسیسات )مشترک( در ایران 

مستقر کند.
استقرار نیرو های چین در بنادر ایرانی خلیج فارس، جزیره کیش، 
حق بهره برداری 25 ساله از آب های خلیج فارس برای ماهیگیری 
و صید مروارید توسط صیادان چینی، که رسماً مورد تأیید جواد 
ظریف قرار گرفت، تنها بخشــی از امتیاز های واگذارشده تازه از 

سوی جمهوری اسامی به دولت کمونیستی خلق چین است.
عــاوه بر وعده 400 میلیارد دالر ســرمایه گذاری در طرح های 
توســعه نفت و گاز و پتروشیمی ایران، چین به منظور رنگین تر 
کردن »قرارداد قرن«، بــا افزودن طرح هایی مانند راه آهن برقی 
تهران - مشهد و همچنین راه آهن اورومچی- تهران که گفته شده 
از خاک چین آغاز و بعد از عبور از آلماتی در قزاقستان، بیشکک 
در قرقیزقستان، تاشکند و ســمرقند در ازبکستان، و عشق آباد 
در ترکمنســتان به تهران خواهد رسید، سقف تعهدات کاغذی 
را به 600 میلیارد دالر افزایش داده اســت؛ حال آن که کارنامه 
دولت و شرکت های چینی در طرح های بسیار کوچک تر در ایران 
حاکی از عدم تعهد به وعده ها، سودجویی غیرعادی، کم کاری و 

زورگویی های آن هاست.
مشارکت در ســاختن بزرگراه کرج چالوس به طول فقط ۱۱0 
کیلومتر که بعد از 2۳ سال هنوز تا رسیدن به بهره برداری کامل 
فاصله بسیار دارد و بخش های به اصطاح افتتاح شده آن چند روز 
بعد از گشــودن اخیراً فرو ریخت و مسدود شد، خلع ید و اخراج 
شرکت پیمانکار چینی CNPCI در نهم اردیبهشت سال ۱۳۹۳ 
از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی که اعتبار آن 
دو و نیم میلیارد دالر پیش بینی شده بود، عدم تحرک پیمانکاران 
در عملیاتی کردن طرح فــوالد زرند، ناموفق ماندن همکاری با 
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسامی در طراحی مجدد رآکتور 
آب سنگین اراک و ده ها طرح ناقص و نیمه تمام دیگر در صنایع 
برق، ساخت نیروگاه و کشیدن خط لوله، شواهدی از شکست های 

متعدد شرکت های دولتی و وابسته به دولت در ایران است.
در عین حــال که طرح های صنعتی و عمرانــی چین در ایران 
کارنامه ای ناموفق دارند، در بخش های غیرعمرانی این همکاری ها 
توســعه خارق العاده یافته اند. برای نمونه، بیش از 700 چینی از 
سوی دولت چین به عنوان طلبه در جامعه المصطفی قم متمرکز 
شــده اند، اگرچه در درون چین حتی فرزند آوردن خانواده های 
مســلمان، به دلیل سیاست پیشگیری از افزایش تعداد آن ها، با 

مشکات جدی روبه رو است.
پذیرایی از جوانان ایرانی در شهر کرونازده ووهان به عنوان دانشجو، 
و در اقدامی مشــابه، پذیرفتن دانشجویان آفریقایی آسیایی در 
»دانشــگاه پاتریس لومومبا«ی مســکو با هدف فرهنگ سازی 
عقیدتی و یارگیری های اطاعاتــی و امنیتی، بخش دیگری از 
همکاری های اعجاب انگیز دو نظام سیاسی مغایر با هم است که 

در آن یکی دست باال و دیگری دست کاماً پایین را دارد.
آقای موسوی، سخنگوی وزارت خارجه دولت روحانی، در حالی 
امضا و اجرای طرح همکاری با چین را افتخارآمیز معرفی می کند 
که دولت متبوعش حتی قادر به انتشــار ســند این همکاری ها 
نیست. هرچند، رسانه های اجتماعی ایرانیان طی دو سال گذشته 
گزارش های متعددی درباره اجــزای این همکاری ها و واگذاری 

امتیاز های محرمانه به جمهوری خلق چین منتشر کرده اند.

رضا تقی زاده
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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 پارک 

1921 Orland Drive, Coquitlam

$1,190,000

با بیش از با بیش از ۳0۳0 سال تجربه کار در کانادا سال تجربه کار در کانادا

منزل زیبای چهار خوابه با 2 سرویس حمام،
22۶2 اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت 7200 اسکورفیت،

در یکی از مناطق بسیار زیبای نورت ونکوور

4640 Highland Boulevard,  North Vancouver

$1,299,000

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

برای دریافت اطالعات بیشتر و وضعیت بازار امالک با من تماس بگیرید
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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

کارشناسان: بحران کووید-19 فرصت خوبی برای دیجیتال کردن هویت اشخاص در کانادا است
ایران جوان- به گزارش نشنال پست، 
از آنجا که نباید اجازه داد  هیچ بحرانی 
بدون فایده بماند، کارشناسان مصرانه 
از دولت می خواهند از بحران پاندمی 
برای تسریع در برنامه دیجیتالی کردن 
هویت مردم کانادا استفاده کند. کبک 
اولین استانی است که اخیرا برنامه پنج 
ساله چند میلیون دالری خود را برای 
دیجیتال کردن اطاعات هویتی مردم 
اعام کرده است. بر اساس این برنامه، 
همه اطاعات موجود در کارت های 
شناسایی و  فرم های دولتی برای هر 
شهروند در یک پلتفرم دیجیتال جمع 

آوری می شود.
برای مثال وقتی بــرای گرفتن یک 
بسته پستی مراجعه می کنید، معموال 
گواهینامــه خود را بــه عنوان کارت 
شناســایی نشــان می دهید که در 
انتاریو این کارت، به جز نام و عکس، 
حاوی اطاعاتی مانند آدرس، تاریخ 
تولد،؛ قد، جنســیت  و امضای شما 
نیز هســت. بنابراین بهتر نبود اگر به 
جای ارائه همه این اطاعات شخصی، 
با چند کلیک روی اپلیکشــینی در 
گوشی خود، به یک پایگاه داده دولتی 
دسترســی پیدا می کردید که اسم و 

عکس شما را تائید می کرد.
این فقط یکی از هزاران استفاده روزانه 
از هویت دیجیتال اســت و به اعتقاد 

کارشناســان اکنون درســت زمانی 
است که همه مردم کانادا باید به آن 

دسترسی داشته باشند.
جونی برنان، رئیس شــورای هویت 
و تائیــد دیجیتــال کانــادا در نامه 
سرگشاده ای که در آوریل منتشر شد 
می نویســد: کانادا باید هرچه زودتر 
برای تغییر بــه هویتدیجیتال اقدام 
کند. الکس بنای، سرپرست این برنامه 
از سال 20۱7 تا 20۱۹ نیز می گوید: 
هویت دیجیتال چیــزی بود که من 
سراسر دوران کاریم در اداره اطاعات 
کانادا را وقف تشریح مزایای آن برای 
سیاســتمداران و همکارانم کردم اما 

موفق نشدم.  
برای مثال در استونی مردم یک کارت 
شناســایی دیجیتال دارند که به آنها 
امکان دسترســی به همه اطاعات 
شــخصی از جمله پاســپورت، بیمه 
سامت، سوابق پزشــکی، و امضای 
دیجیتــال را می دهد. به عاوه مردم 
استونی به یک پرتال آناین دسترسی 
دارند که به آنها نشــان می دهد چه 
کسی چه زمانی به صفحه اطاعات 
آنها مراجعه کرده است. همچنین بر 
اساس سیاست )فقط یکبار(، مردم هر 
اطاعاتی را که یک بار به یک ارگان 
دولتی بدهنــد، ارگان دیگری نمی 
تواند درخواست ارسال مجدد همان 

دکتر ترزا تم: شیوع کووید-19 کنترل شده است اما هر لحظه احتمال بازگشت آن وجود دارد
ایران جوان- به گزارش سی بی سی 
نیوز، افسر ارشد سامت عمومی کانادا 
روز سه شنبه  اعام کرد شیوع ویروس 
تا حد زیادی در کشــور کنترل شده 
امــا احتمال اوج گرفتــن مجدد آن 
هنــوز وجود دارد. دکتر ترزا تم گفت 
مدلسازی ها نشــان می دهد امکان 
بازگشت شــدید بیماری، در صورت 
کنار گذاشتن بیش از حد و زودتر از 

موعد سخت گیری ها وجود دارد.
هرچنــد هر روز از تعــداد  مبتایان 
جدید و افرادی که نیاز به بســتری 
در بیمارســتان پیدا مــی کنند کم 
می شــود، به گفته دکتر تم، کشور 
هنوز از ویروس پاکســازی نشــده و 
واکسن موثری نیز فعا در دسترس 
نیست. بنابراین با کاهش بسیاری از 
محدودیت هــای اجتماعی که برای 
جلوگیری از تبعات بیشتر اجتماعی و 
اقتصادی شیوع ویروس صورت گرفته، 
باید منتظر مــوج های افزایش موارد 
ابتا باشیم. مهم ترین مسئله کوچک 
نگه داشتن این موج ها است.  پس از 
ماه ها محدودیت های سختگیرانه در 
مورد سفر و تعطیلی کسب و کارها، 
از این هفته چهار اســتان آتانتیک 
مرزهای خود را، بدون الزام مسافران 
به قرنطینــه، به روی هــم خواهند 

گشود.
اما تاش برای بازگشــایی مشکاتی 
را به همراه داشــته است. آمار نشان 
می دهد اخیرا بعضی مناطق از جمله 
کبک و انتاریو و بعضی قسمت های 
ساســکاچوان، و شــهرهای تورنتو، 
مونترال و ویندســور بیشــتر تحت 
تاثیر شیوع قرار گرفته اند. در انتاریو 
از 257 مورد جدید شناســایی شده 
در روز دوشنبه، ۱77 مورد متعلق به 
منطقه ویندسور-اسکس بوده است. 
این افزایــش ناگهانی به دنبال انجام 
تســت بر روی کارگران مهاجر مزارع 
خود را نشــان داد. همچنین در پی 
اعام شــیوع در یک سالن خدمات 
ناخن، صدها نفر از کسانی که به این 
ســالن رفت و آمد کرده بودند مورد 
انجام تســت قرار گرفتنــد. تا کنون 
تست 25 نفر از کارکنان و مشتریان 
این ســالن مثبت اعام شده است. 
همچنین بریتیش کلمبیا که وارد فاز 
سوم بازگشایی شده است، بعد از ماه 
ها، شاهد افزایش مداوم موارد ابتا بود 
به گونه ای که تعداد افراد بستری در 
بیمارستان به باالترین حد خود از 7 
ژوئن، و بیشــترین تعداد مبتایان از 

۱7 می رسیده است. 
جاســتین ترودو، نخســت وزیر، نیز 

گفت: کانادا شرایط پاندمی در امریکا 
را با بیش از 2.5 میلیون مبتا و ۱25 
هزار جانباخته به دقت زیر نظر دارد. او 
گفت: ما به سنجش اوضاع و همکاری 
با آمریکا بــرای تصمیم گیری درباره 
اقدامات الزم برای ماه آگوست ادامه 

می دهیم.

به گزارش ســی بی سی نیوز، دولت 
فدرال در نظر دارد قوانین سختگیرانه 
برای مســافرانی که به کانــادا وارد 
می شــوند و الزام آنها به قرنطینه را 
که قرار بود روز ســه شنبه  گذشته 
منقضی شــود، تمدید  می کند. این 
خبری بود که یکی از مقامات ارشــد 

دولت که نخواست نامش فاش شود، 
اعام کرد. 

دولت در 25 مــارچ قوانین قرنطینه 
را برای کانادایی هایــی که از خارج 
از کشور به کانادا باز می گردند وضع 
کرد، و مــدت اعتبار آن تا ســاعت 
۱۱:5۹ ســه شنبه شب تعیین شده 

دولت قوانین سختگیرانه قرنطینه برای مسافران را تمدید  می کند

بود. بر طبق این قوانین، مسافرانی که 
وارد خاک کانادا می شوند بدون توقف 
در مسیر، باید فورا خود را به مدت ۱4 
روز قرنطینه کنند، مشاهده هرگونه 
عائم بیماری را به مقامات ســامت 
عمومی گزارش کنند، و در صورتی که 
با افراد آسیب پذیر هم خانه هستند، 
محل دیگــری را برای قرنطینه خود 

انتخاب کنند. 
از ماه آوریل، قرار بر این شد کسانی که 
برنامه مشخصی برای قرنطینه نداشته 
باشند، در مکانی مانند هتل، مجبور به 

گذراندن دوره قرنطینه شوند.
 به گفته جاســتین ترودو، این موارد 
شــامل افرادی بود که همخانه های 
مســن داشــته و یا به دلیل سال ها 
دوری از کانــادا، مقصد مشــخصی 

نداشتند. 
به عاوه، از ۱5 آوریل، مسافران ملزم 
به استفاده از ماســک تا رسیدن به 
مقصد شدند.  بر اســاس این قانون، 
همه باید از یک ماسک غیر پزشکی یا 

نوعی پوشش صورت که از نظر مامور 
بازرسی مناسب باشد،  استفاده کنند 
و جز به دالیل امنیتی ماســک را بر 
ندارند. همچنین در صورتی که مسافر 
عائم بیماری را در خود مشاهده کند 
یا در معرض تماس با یک فرد مبتا 
قرار بگیرد، باید یــک دوره ۱4 روزه 

دیگر را در قرنطینه بگذراند. 
در صورتی که مسافری از این قوانین 
تبعیت نکند، اداره ســامت عمومی 
می توانــد از پلیس کمک بخواهد، و 
پلیس مجاز اســت فرد را به پرداخت 
جریمه تا سقف 750 هزار دالر ، و یا 

6 ماه حبس محکوم کند
. همچنین اگر کســی عمدا یا سهوا 
زندگی دیگران را در معرض خطر قرار 
دهد جریمه تا سقف یک میلیون دالر 
و یا ۳ سال زندان قابل افزایش است. 
تا اواخر ماه می، پلیس برای اطمینان 
از رعایت این قوانین به حدود 2200 

خانه سرکشی کرد.

اطاعاترا بکند. یعنی دورانی که یک 
تغییر آدرس ســاده را باید درسایت 
چندیــن اداره و ســازمان وارد می 

کردند، گذشته است.
ایــده هویت دیجیتــال در کانادا نیز 
در ســال های اخیر و به ویژه از سال 
20۱۹ مطرح شده اما روند پیشرفت 

آن چندان رضایتبخش نبوده است.
کارشناســان معتقدنــد اکنون که با 
توجه بــه پاندمی بســیاری از امور 
دیجیتال شــده بهتریــن زمان برای 
به انجام رساندن این برنامه است. به 
گفته بنای، پاندمی بهانه های سابق 
مانند اینکه کانادا کشور بزرگی است 

و همه به اینترنت دسترسی ندارند را 
برطرف کرده و جریان امور را در مسیر 

دیگری قرارداده است.
اریک کر، مسئول این تحول دیجیتال 
در کبک، می گوید پاندمی کووید-۱۹ 
و نقض گســترده داده هــا در گروه 
اقتصــادی دژردن که بیــش از 4.2 
میلیون نفر را در سال گذشته تحت 
تاثیر قرار داد، هر دو باعث تســریع 
در روند تکمیل این برنامه شد. سال 
گذشــته اطاعات شــخصی افراد از 
جمله نام، آدرس، تاریخ تولد، ســین 
نامبر، آدرس ایمیل و روش پرداخت 
آنها از سیســتم IT گــروه دژردن به 

بیرون درز کرد. کــر می گوید: پس 
از این اتفاق  همه متوجه شــدند که 
IT باید محافظت بیشتری از سیستم
صورت بگیــرد. پس از آن من خیلی 
راحت تر بــا وزیر اقتصاد دیدار کرده 

و بودجه مورد نیاز را از او می گرفتم.
کبک قصد دارد سیســتم ناکارآمد و 
پیچیده ای را که در حال حاضر برای 
دسترســی مردم به خدمات آناین 
مورد اســتفاده قرار مــی گیرد،  را تا 
سال 202۱  با یک سیستم شناسایی 
دیجیتال کــه از طریق آن هر فرد با 
وارد کردن نام کاربری و پسورد خود 
به خدمات آناین دسترســی خواهد  
داشــت جایگزین کند. ظرف 2 سال 
بعد نیز، همین سستم برای شرکت ها 

راه اندازی خواهد شد.
اما کارشناســان تصدیق می کنند با 
همه مزایای این سیســتم، و در کنار 
همه پیچیدگــی های فنی و امنیتی 
الزم برای آن، یکــی از موانع اصلی، 
عدم دسترســی بســیاری از مناطق 
روستایی به اینترنت است. برای مثال 
در کبک تا کنون 450 میلیون دالر 
برای فراهم کردن اینترنت پر سرعت 
برای ۳00 هزار خانواده هزینه شــده 
اســت که تا کنون امــکان اتصال به 

اینترنت نداشته اند.
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پکن با انتقاد شدید از دیپلماسی اتاوا 
در رابطه با دو تبعه کانادایی بازداشت 
شــده در چین رهبران کانــادا را به 
اظهارنظرهای غیرمسئوالنه درباره این 
دو کانادایی که به اتهام جاسوسی در 
چین بازداشت شده اند، متهم کرد و 
از اتاوا خواست به »دیپلماسی هیاهو« 

پایان دهد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
سخنگوی سفارت چین در کانادا که 
نامش هم ذکر نشده است در بیانیه ای 
که در پایگاه اینترنتی این ســفارت 
خانه منتشر شد، تاکید کرد بر خاف 
ادعای مقامات اتاوا، اسناد و مدارکی 
که چین بر ضد دو کانادایی بازداشت 
شــده در اختیار دارد، کافی و کاما 

محکم است.
گفتنی است مایکل کاوریگ دیپلمات 
ســابق کانادایی که در پکن خدمت 
کــرده اســت و همچنیــن مایکل 
بازرگان کانادایی  اسپاوور مشــاور و 
که کارشــناس امور کره شمالی نیز 
محسوب می شود، به اتهام جاسوسی 
و افشــار اســرار حکومتی در چین 

بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفته اند.
این دو نفر دسامبر سال 20۱8 تنها 
چند روز پس از آن در چین بازداشت 
شدند که کانادا به درخواست دستگاه 
قضایی آمریکا، منگ وانژو مدیر مالی 
شــرکت بزرگ مخابراتی هوآوی را 

بازداشت کرد.
بســیاری از کشــورهای غربی اتهام 
جاسوسی و بازداشــت این دو تبعه 
کانادا در چین را اقدامی تافی جویانه 
از طرف پکن می داند اما دولت چین 

این مسئله را تکذیب می کند.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بارها 
بازداشت این دو شــهروند کانادایی 
را توســط چین اقدامی خودســرانه 
توصیف کرده اســت. اما سخنگوی 
سفارت چین در اتاوا ضمن تاکید بر 
این که بازداشــت منگ وانژو توسط 
کانادا خودســرانه بوده اســت، افزود 
اتهامات مقامــات کانادا بر ضد چین 
درباره پرونــده این دو کانادایی کاما 
بی اساس است و دستگاه قضایی چین 
به پرونده این دو نفر مطابق با قانون 

ادامه خواهد داد.

چین کانادا را به ایجاد هیاهو متهم کرد سیستم مهاجرتی، برگ برنده کانادا در برابر چین

ایــران جوان- به گــزارش گلوب اند 
میــل، کانادا برای مقابلــه با قلدری 
کشورهای بزرگی مانند چین راه های 
زیادی در اختیار ندارد. با این وجود، 
در برخورد با تاش همه جانبه چین 
برای زیر پا گذاشتن استقالی که به 
هنگ کنگ وعده داده بود، دست اتاوا 
چندان هم خالی نیست. در این راستا، 
یکی از سیاست هایی که کانادا باید به 
سرعت به کار بگیرد استفاده سیستم 

مهاجرت و پناهجویی است.
با بسته شدن مرزهای اکثر کشورها و 
تعلیق برنامه پناهجویی سازمان ملل، 
پناهجویان  های  درخواســت  تعداد 
هنگ کنگی به کانــادا افزایش یافته 
و تنهــا در ۳ ماه اول ســال 2020، 
به گفتــه اداره مهاجــرت کانادا 25 
درخواست و به گفته منابع غیررسمی 
46 درخواســت از کشور هنگ کنگ 
دریافت شــده اســت. هرچند تعداد 
زیادی به نظر نمی رســد اما فقط در 
۳ ماه، رکورد تعداد پناهجویان از این 
کشور در 6 سال گذشته شکسته شده 
و احتماال با برداشته شدن محدودیت 
های سفر شاهد موج پناهجویان هنگ 

کنگی به کانادا خواهیم بود.
سیستم پناهجویی کانادا کاما منطبق 
با شــرایط هنگ کنگی ها است، چرا 
که در کانادا درخواســت هایی که از 
کشــورهایی دریافت شود که درآنها 
حقوق بشــر آشکارا نقض می شود و 
زندگی افراد به خاطر داشــتن نظر و 
عقیده متفاوت با حکومت تهدید می 

شود، در اولویت قرار می گیرد.
استقبال از پناهجویان هنگ کنگی نه 
تنها کار درستی است بلکه منافعی هم 
برای کانــادا به همراه دارد. کانادا نیاز 
دارد در سیاست خارجی خود تجدید 
نظــر کند و به این منظــور می تواند 
از نقشــی که سیاســت مهاجرت و 
پناهجویی در پاسخگویی ما به رقبای 
خارجی دارد بهره ببرد. در شــرایطی 
کــه جمهوری خلق چین ســعی بر 
تحمیل نظر خود بر هنگ کنگ دارد، 
یک سیاست باز در اعطای پناهندگی 
بــه مردم هنگ کنگ، به آنها فرصت 
می دهد بین چین سرکوبگر و کانادای 

آزاد به یکی رای بدهند. 
استقبال از پناهجویان در تاریخ کانادا 
بی سابقه نیست. دولت محافظه کار در 
دهه های هفتاد و هشتاد نیز متوجه 
شد سیاست درهای باز می تواند مردم 
ناراضی شوروی را به کانادا جذب کند. 
ورود مهاجران و پناهجویان شوروی 
در آن زمان منجر به تقویت اقتصاد، 
فرهنگ، تنوع زبانی، و قدرت نظامی 
و اطاعاتی کانادا شــد. همین امر در 

مورد هنــگ کنگی ها و چینی های 
ناراضی و خســته از حکومت مستبد 
چین صدق می کند. در واقع، مقابله 
با سرقت مالکیت معنوی و جاسوسی 
صنعتی بــا به خدمت گرفتن افرادی 
که متعلق به همــان فرهنگ و زبان 
هســتند و روش های احتمالی رقبا 
را بهتر از ما می شناسند بهتر پیش 
می رود نه اینکه دچار اختال شود. 
به عاوه سیاست ایستادگی در برابر 
زورگویان و حمایت از کسانی که مورد 
ظلم و سرکوب قرار گرفته اند منطبق 
با آرمان های دموکراتیک کانادا است.

اعطای پناهندگی بــه هنگ کنگی 
هایی که از ظلم پکن فراری هستند 
برای دولت کانادا نباید کار دشــواری 
باشــد. با این حــال، هرچند دولت 
تــرودو لحن خود را دربــاره رابطه با 
چین تغییر داده اســت اما در پاسخ 
به این سوال که آیا پناهجویان هنگ 
کنگی را خواهد پذیرفت یا خیر دچار 
لکنت شــده است. در مقابل، بوریس 
جانسون، نخست وزیر بریتانیا، اعام 
کرد اگر چین قانون امنیت ملی خود 
را در مستعمره سابق بریتانیا به اجرا 
درآورد، کشــورش بــه 2.8 میلیون 
هنگ کنگــی اجازه خواهــد داد در 
بریتانیا کار و زندگی کنند. در مقابل 
حزب کمونیست چین هم بریتانیا را 
تهدید کرد در صورتی که به مداخله 
در امور داخلی این کشــور ادامه دهد 

باید منتظر عواقب آن باشد.
اعطای پناهندگی به پناهجویان هنگ 
کنگی به دولت فدرال فرصت خواهد 
داد نقش ویرانگر چین را تصدیق کرده 
و ایــن حقیقت را هم در برابر جامعه 
جهانــی و هم در برابــر دولت چین  
تایید کنــد. البته نباید فراموش کرد 
تعامل با چین بــدون خطر و هزینه 
نیست. جز سکوت، هر حرکت دیگری 

چیــن را وادار به تافی می کند و در 
صورت پذیرفتــن پناهجویان هنگ 
کنگی نیز بایــد منتظر تافی چین 
باشــیم. اما دولت باید این واقعیت را 
بپذیرد و با آگاهی از مخاطرات آن، به 

قدم بعدی فکر کند.
حمایت از پناهجویان هنگ کنگی نه 

تنها رفتار درست است، بلکه رفتاری 
است که از کانادا انتظار می رود.

برای دولتی که افتخارش پایبندی به 
اصول گرامیداشت حقوق بشر است، 
بی تفاوتی نسبت به هنگ کنگ لکه 
ای تیره در منش و رفتارش محسوب 

می شود.

دریافت کنندگان کمک مالی دولت فدرال، 
زمان پرداخت مالیات با »سورپرایزهای ناخوشایند« مواجه می شوند

ایرونیا- ایو ژیرو مسئول ارشد بودجه 
در پارلمــان کانــادا از اینکه برخی 
مالیات  پرداخت  موقــع  کانادایی ها 
با ســورپرایزهایی ناخوشایند مواجه 
بشــوند ابراز نگرانی کرد چون در آن 
زمان به اجبار قانون مجبور هستنند 
صدها یــا حتی هزاران دالر پولی که 
در چارچوب کمک اضطراری دولت 
کانــادا )CERB( دریافت کرده اند را 

بازپرداخت کنند.
دولت تــرودو هفته گذشــته اعام 
کــرد که قصد دارد میــزان حداکثر 
پرداخت هــای انجام شــده از طریق 
CERB را از ۱6 هفتــه به 24 هفته 
تمدید کند که به این ترتیب میزان 
کل پرداخت هــا به ۱2 هــزار دالر 

می رسد.
افســر بودجــه پارلمان سه شــنبه 
گزارشی منتشــر کرد که می گویند 
تمدید برنامه حمایت درآمدی برای 
هشــت هفته دیگر باعث ایجاد یک 
هزینــه ۱7.۹ میلیــارد دالری برای 
دولت می شود. این رقم بسیار پایین تر 
از تخمین های صورت گرفته توسط 

دولت فدرال است.
هدف برنامه CERB کمک به افرادی 
است که تقریبا تمام درآمد خود را به 
خاطر کووید-۱۹ از دست داده اند اما 

اتاوا پول های پرداخت شده در قالب 
این برنامه حمایتــی را از مالیات بر 

درآمد معاف نکرده است.
آقــای ژیــرو در مصاحبــه ای گفت 
نگران این مســئله است که بسیاری 
از دریافت کنندگان CERB احتماال 
از این مســئله آگاه نیستند که باید 
مقــداری از پول هــای پرداختی را 
برای پرداخت مالیات در آینده کنار 
بگذارند. وی که قبا یکی از مسئوالن 
ارشد سازمان مالیات کانادا بوده گفت:  
»به نظرم دولت بسیار واضح گفت که 
این پول قابل دریافت مالیات است. اما 
در زمان بحران به نظرم احتماال این 
مسئله از نظر مردم دور می شود. ترس 
من این است که وقتی سی ام آوریل 
202۱ از راه برسد و مردم باید صدها 
یا هزاران دالر مالیات پرداخت کنند 
بسیاری  ناخوشایند  با سورپرایزهای 
مواجه می شــوند و این یک نگرانی 
است«. او اضافه کرد: »شرط می بندم 
تعداد حســاب هایی که سال آینده 
قابلیت پرداخت مالیات ندارند افزایش 

پیدا می کنند«.
درصد پرداخت مالیات بسته به براکت 
مالیاتی درآمد کل درخواست دهنده 
دارد. برای سال 2020، هیچ مالیات 
فدرالی نباید برای ۱۳22۹ دالر اول 

درآمدی پرداخت بشــود. درآمدهای 
باالتر از آن میزان و تا سقف 485۳5 
مالیــات  دالر شــامل ۱5 درصــد 
می شوند. براکت مالیاتی بعدی شامل 
20.5 درصد مالیات برای درآمدهای 
بیــن 485۳5 دالر و ۹706۹ دالر 
می شود. سه براکت مالیاتی دیگر برای 
درآمدهای باالتر وجود دارد و مالیات 
بر درآمد استانی هم بر پرداخت های  

CERB اعمال می شود.
افسر بودجه پارلمان تخمین می زند 
کــه دریافت کننــدگان CERB به 
طور متوسط به ازای هر 2 هزار دالر 
باید 252  پول مزیت دریافت شــده 
دالر مالیــات پرداخــت کنند. آقای 
ژیــرو اضافه کرد که با افزایش میزان 

پرداخت مزیت، مقدار پرداخت مالیات 
در سال آینده هم بیشتر می شود.

دولــت فــدرال گفته برنامــه اصلی 
CERB که شامل ۱6 هفته پرداخت 
می شد می توانســت بدون احتساب 
مالیات بر درآمدی که قرار اســت در 
سال آینده اخذ بشود، 60 میلیارد دالر 
هزینه در بر داشته باشد. دولت هنوز 
تخمین هزینه ای بــرای تمدید این 

برنامه منتشر نکرده است.
کارال کوالترو وزیر اشتغال گفته هزینه 
ماهانه CERB در ۱7 میلیارد دالر به 
اوج خود رســید و تمدید این برنامه 
هزینه ماهانه پایین تری در بر خواهد 
داشــت چون افراد بیشتری برنامه را 
ترک می کنند تا دوباره سر کار بروند.
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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
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دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

* وام مسکن، تجاری، ساختمان سازی
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* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

پیش بینی شرکت وام و مسکن کانادا  از شرایط بازار در دو سال آینده
ایرونیا- سخت می توان تخمین زد که 
چقدر طول می کشــد تا بازار مسکن 
کانــادا بتواند از بحــران کووید-۱۹ 
خودش را بازیابی کند اما یک گزارش 
جدید می گوید یک چیز قطعی است 
و آن این است که چالش ها در سراسر 

کشور متفاوت حس خواهند شد.
 در جدیدتریــن چشــم انداز بــازار 
مسکن  که از سوی معتبرترین نهاد 
دولتی ناظر بر بازار مســکن منتشر 
شــده ،شرایط متفاوتی برای بازار  در 
شهرهای بزرگ کانادا پیش بینی شده 

است .
بر اســاس این گزارش ، شرکت وام 
 )CMHC ( مسکن و مســکن کانادا
کــه فقط بر مناطق شــهری تمرکز 
دارد، معتقــد اســت  »زمان بندی و 
سرعت بهبود در بازارهای بزرگ بسیار 
نامطمئن است و متفاوت خواهد بود«.

گزارش می گوید در شــهرهایی که 
صنعت خودش را بهتر با کار کردن از 
خانه وفق می دهد، بهبود ممکن است 
آسان تر باشد. گزارش همچنین به این 
نکته اشاره می کند که قرار داشتن در 
معرض بخش انرژی باعث می ّشــود 
بازارهــای اماک کلگری و ادمونتون 

اثرات طوالنی مدت تری حس کنند.
عالــد اب لوروث معــاون اقتصاددان 
ارشــد سازمان مســکن در بیانیه ای 
گفت: »کووید-۱۹ اثرات بی سابقه ای 
بر مراکز شــهری کانادا داشته است. 
عدم اطمینان کوتــاه مدت منتهی 
به کاهش های چشــمگیر در فعالیت 
فروش و ساخت و ســاز جدید خواهد 
شــد. همینطور که بر ویروس غلبه 
می کنیم، شهرها بازمی گردند اما عدم 
اطمینان قابل توجهــی در ارتباط با 
مسیر و زمان بندی بهبود وجود دارد«.

سازمان مسکن فدرال گفت ترکیب 
فاکتورهای مرتبط با پاندمی از جمله 
نرخ بیکاری باالتــر و درآمد پایین تر 
باعث می شود پروژه های نوساز مسکن 
کند بشوند و فروش و قیمت ها پایین تر 
از درجات پیش از کووید باشند. این 
سازمان می گوید بازار احتماال پیش از 
پایان سال 2022 شاهد بازگشت به 

دوران پیش از پاندمی نخواهد بود.
انتظار مــی رود قیمت متوســط در 
تورنتو، مونترال و اتاوا زودتر از ونکوور، 
کلگری و ادمونتــون به حالت قبلی 
برگــردد و از اواخــر 2020 و اوایل 

202۱ این اتفاق آغاز بشود.
بازگشت آمار ساخت واحدهای جدید 
در ونکوور و تورنتو به دوران پیش از 
کرونا در اواسط سال آینده رخ خواهد 
داد امــا در ادمونتــون و کلگری این 
موضوع می تواند تا ســال 2022 به 

تعویق بیفتد

از سوی دیگر کاهش شمار مهاجرین 
تقریبــا در تمامی بازارهــای اصلی 
مسکن کانادا منجر به افزایش شمار 
منازل استیجاری خالی شده و اجاره 
بها در این شــهرها به ویژه ونکوور و 

تورنتو را کاهش خواهد داد .

از دســت رفتن مشــاغل و کاهش 
ســاعات کاری باعث شده خریداران 
محتاط بشــوند و افــرادی که آماده 
بودند خانه بخرند ممکن اســت االن 
نخواهند دوباره خانــه بگردند چون 
برقرار  اجتماعی  فاصله گذاری  تدابیر 

هستند.
انجمن اماک کانادا در ماه مه گزارش 
داد کــه فــروش مســکن در آوریل 
بدتریــن ماه ۳6 ســال اخیر خود را 
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ایرکانادا برای تعدادی از پروازهای 
کنسل شده غرامت می دهد

ایرونیــا- ایرکانادا بدون ســر و صدا 
سیاســت برگرداندن پــول خود را 
تغییــر داده تا تعدادی از مشــتریان 
که پروازهای شــان به خاطر پاندمی 
کووید-۱۹ کنســل شده بود بتوانند 
پول شــان را دریافت کننــد. اما این 
شامل مســافرانی نمی شود که مبدا 

سفرشان داخل کانادا بوده است.
سندی که اخیرا در وبسایت ایرکانادا 
منتشر شده می گوید مسافرانی که 
قرار بوده پروازشــان از اتحادیه اروپا، 
ســوییس یا ایســلند بلند بشود اما 
به خاطر پاندمی کنســل شده بوده 

»صاحیت دریافت غرامت دارند«.
ایمیلی گفــت: »برای  شــرکت در 
مشــتریانی که مبدا برنامه سفرشان 
خارج از اتحادیــه اروپا بوده، ایرکانادا 
اخیرا امکان باز پس گرفتن پول برای 
بلیت هایی که قابــل باز پس گرفتن 

نبودند را فراهم کرده است«.
با این حال، ایرالین پول مسافرانی که 
سفر یک طرفه یا دو طرفه از کانادا به 

اروپا داشته اند را پس نمی دهد.
این تغییرات باعث شــده اند ایرکانادا 
ایرالیــن بزرگ  بــه دومین  تبدیل 
کانادایی بشــود که به جــای اعتبار، 
در عمل می خواهد پول مشــتریان را 
پس بدهد. اوایل این ماه، وســت جت 
ایرالینز هم سندی مبنی بر پس دادن 

پول مشتریان برای ماموران مسافرتی 
فرستاد که شامل پروازهایی می شد 
که یک شهر آمریکایی یا بریتانیایی 

مبدا یا مقصد آن بوده باشد.
این تغییر سیاست بعد از ماه ها انتقاد 
از راه رسیده اســت. حامیان حقوق 
مصرف کننده و هزاران مســافر هنوز 
خواســتار دریافت پول خــود برای 

خدماتی هستند که هرگز ارایه نشد.
قوانین کمیســیون اروپــا می گویند 
مسافرانی که پروازشان کنسل شده 
حق دریافت غرامت یا تغییر مســیر 
تحت شرایط قابل قبول را دارند. این 
قانون مشمول »تمام مسافرانی که از 
فرودگاهی واقع در یکی از حوزه ها یا 
اعضای اتحادیه اروپا پرواز می کنند« 

می شود.
منتقدان می گویند سیاســت جدید 
ایرکانــادا به اندازه ای کافی نیســت 
که بتواند بــا قوانین اتحادیــه اروپا 
همخوانی داشته باشد چون بلیت های 
دوطرفه ای که مبدا آن ها کانادا بوده را 
پوشش نمی دهد. به طور مثال، کسی 
کــه از تورنتو به توریــن و دوباره به 
تورنتو می رفته،  شامل دریافت غرامت 

نمی شود.
ایرکانادا گفته این سیاســت جدید با 
در نظر گرفتن شرایط خاص پاندمی 

کووید-۱۹ تدوین شده است.

افزایش شهریه برخی دانشگاه های کانادا با وجود آنالین شدن کالس ها به خاطر کووید-19

ایرونیا- تعدادی از دانشگاه های کانادا 
دارند شهریه های دانشجویان در ترم 
پاییز را افزایــش می دهند، آن هم با 
وجــود اینکه بیشــتر کاس ها طی 
دوران پاندمی آناین شــده اند. این 
اقدام باعث عصبانی شدن دانشجویانی 
شده که می گویند آموزش آناین با 
قیمت باالتر ممکن است ارزش پولی 

که پرداخت می شود را نداشته باشد.
نووا اسکوشــا  دانشــگاه دالوزی در 
گفت شهریه امسال برای دانشجویان 
داخلی ۳ درصد افزایش پیدا می کند. 
تخمین زننده آناین دانشگاه می گوید 
یک دانشــجوی علوم با شــهروندی 
کانادایی در دالوزی حاال باید ۱0424 

دالر پول بدهد.
دانشــگاه کلگــری گفــت میــزان 
شهریه را برای دانشــجویان داخلی 
کــه بازمی گردند 5 درصــد و برای 
دانشــجویان جدید 7 درصد افزایش 
می دهد که این بــه معنی پرداخت 

کمی بیش از 7 هزار دالر توسط یک 
دانشجوی کانادایی علوم خواهد بود. 
دانشگاه منیتوبا شهریه خود را به طور 
متوســط ۳.5 درصد بیشتر می کند 
و برای دانشــجوی علــوم داخلی به 
5400 دالر می رساند. دانشگاه آلبرتا 
هم شاهد افزایش 7 درصدی شهریه 

خواهد بود.
اریکا سلمن معاون اتحادیه دانشجویان 
دالوزی می گوید: »دانشجویان خیلی 
واضــح گفته اند که فکــر نمی کنند 
یادگیــری از راه دور ارزش پرداخت 
هزینه های برابــر با آموزش حضوری 
را داشــته باشد. دانشجویان عصبانی 
هســتند. آن ها نمی فهمنــد که چرا 
دانشــگاه در زمانــی کــه می داند 
دانشــجویان چقدر در فشار هستند، 
بیشتر از نظر مالی کوتاه نمی آید. آن ها 
گوش نمی کنند و دانشجویان آزرده 

هستند.«
بســیاری از دانشگاه ها حاال به خاطر 

کاهش تعداد دانشجویان بین المللی به 
مشکل برخورده اند. چنین دانشجویانی 
معموال افرادی هستند که هزینه های 
بســیار باالتری برای شــهریه خود 
نسبت به کانادایی ها پرداخت و برای 
دانشــگاه ها درآمدزایی می کنند. در 
بعضی استان ها، کاهش کمک مالی 
دولتی همچنین باعث شده به بودجه 

عملیاتی دانشگاه ها ضربه وارد بشود.
دالــوزی در بیانیــه ای اعام کرد که 
»افزایش ساالنه میزان شهریه ضروری 
است تا ما بتوانیم کیفیت برنامه ریزی 
آکادمیک خود را حفظ کنیم« و اضافه 
کرد که دانشگاه همچنین قصد دارد 
میزان کمک مالی خود به دانشجویان 
را افزایش بدهد. دالــوزی گفت ۹0 

درصد از بودجــه عملیاتی خود را از 
هزینه هــای شــهریه )4۱ درصد( و 
دولت اســتانی )4۹ درصد( دریافت 

می کند.
این در حالی است که بعد از اینکه یک 
سال پیش شهریه دانشگاه های انتاریو 
با افزایشــی ۱0 درصدی مواجه شد، 
دولت استانی هر گونه افزایش شهریه 
دیگر را تا اطاع ثانونی ممنوع اعام 
کرد. استان همچنین بودجه کمک به 
دانشــجویان خود را به شدت کاهش 

داده است.
افزایــش شــهریه همچنیــن برای 
دانشجویان بین المللی اعمال می شود. 
بین المللی  در دالوزی، دانشــجویان 
باید ســال آینده ۱47۳ دالر شهریه 
بیشــتری پرداخت کنند. دانشــگاه 
گوئلف هم میزان شــهریه خود برای 
دانشجویان بین المللی را چیزی بین ۳ 
تا ۱5 درصد افزایش داده که بستگی 
به برنامه های ارایه شده به دانشجویان 
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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افزایش نرخ ابتالی کودکان کانادایی به کووید-19
 نگرانی هایی برای برنامه بازگشایی مدارس به وجود آورده است

ایرونیــا- افزایــش نــرخ مبتــا به 
کوویــد-۱۹ در میــان کــودکان و 
نوجوانــان در کانــادا باعث شــده 
نگرانی هایــی درباره گســترش این 
بیماری به وجود بیاید و مشخص شود 
که مردم خواستار پاسخ های دقیق تر 
درباره نحوه و میزان انتقال ویروس در 
میان کودکان با افتتاح دوباره مدارس 

و مهد کودک ها هستند.
با وجــود اینکه افراد زیر 20 ســال 
معموال نوعی خفیــف از کووید-۱۹ 
را تجربه می کننــد و احتمال اینکه 
مشکات جدی به خاطر این بیماری 
داشته باشند نســبت به بزرگساالن 
کمتر اســت، تعداد رو به رشد موارد 
ابتا در میان کودکان و نوجوانان باعث 
شــده تعدادی از متخصصان نگران 
شــوند. این نگرانــی مخصوصا برای 
احتمال این است که کودکان بتوانند 
ویروس را به گروه های آســیب پذیر 

منتقل کنند.
سه شــنبه هفتــه گذشــته انتاریو 
نخستین مورد مرگ کووید-۱۹ خود 
در ارتباط با بیماری زیر 20 ســال را 

به ثبت رســاند. در سراسر کانادا، تا 
به حــال ۱05 نفر زیر 20 ســال به 
خاطر کووید-۱۹ بیمارستانی شده اند 
و 2۱ نفــر بــه بخــش مراقبت های 
ویژه رســیدند. این یک درصد تمام 
ورودی ها به بیمارستان و مراقبت های 

ویژه در دوران پاندمی بوده است.
ترسا تام افسر سامت عمومی ارشد 
کانادا جمعه توییت کرد که نرخ ابتا 
در جوانان ممکن است به خاطر این 
افزایش پیدا کرده باشــد کــه افراد 
بیشــتر بیرون می روند. متخصصان 
همچنین می گویند این اتفاق به این 
خاطر می افتد که وضعیت افراد مسن 
در مراکز مراقبت طوالنی مدت بهتر 
کنترل می شــود. چند استان قوانین 
حول محور اینکه چه کسی می تواند 
تست بشود را تســهیل کرده اند که 
یعنی بچه ها و نوجوانان بیشتری دارند 

تست می شوند.
سن میانه مبتایان به کووید-۱۹ در 
کانادا از اوایل آوریل در حال افزایش 
بــوده و تا روز نوزدهــم ژوئن به 40 
رسیده اســت. تعداد مبتایان در هر 
گروه سنی هم به طور مداوم در تمام 
گروه های ســنی غیر از افراد زیر 20 
سال در این بازه در حال کاهش بوده 

است.
افــراد زیر 20 ســال ۱4 درصد تمام 
مبتایان بــه کوویــد-۱۹ در هفته 
گذشته در کانادا بودند که نسبت به 
۱۱ درصد هفته قبل بیشتر شده بود. 
افراد 2۹ سال و پایین تر از آن حدود 
یک سوم از مبتایان جدید را تشکیل 
می دادند. افراد زیر 20 سال در هفته 
منتهی به هفتم ژوئن ۱0 درصد تمام 
مبتایــان را تشــکیل می دادند که 
نسبت به 2.7 درصد هفته منتهی به 
بیست  و نهم مارس بسیار بیشتر بود. در 
عین حال، درصد افراد مسن تری که 
تست مثبت داشتند در حال کاهش 

بود. 
در سراســر کشور مســئوالن سعی 
دارنــد بفهمند آغاز ســال تحصیلی 
چطور خواهد بود. بسیاری از کودکان 
و نوجوانان همان نوع سرفه یا تنگی 
نفسی که به بزرگساالن دست می دهد 
را بروز نمی دهند و این می تواند باعث 
شود شناسایی بیماری سخت تر باشد. 
تام الکروا رییس بخش کودکان مرکز 
ســامت بلوواتر در ســارنیا واقع در 
انتاریو می گوید شاهد بیماران جوانی 
بوده که هیچ عائم تنفسی نداشته اند. 
او همچنین کودکانی را درمان کرده 
که تب داشــتند و یکی از افرادی که 
با آن ها ارتباط نزدیک داشته، موردی 
تایید شده بوده که تست آن ها منفی 
بوده است. این امر باعث شده او باور 
داشته باشد کودکان دوره آغاز ابتای 
آهسته ای دارند که در تست ها دیده 

نمی شود.
دکتر الکــروا گفت: »مــا داریم در 
گروهــی از جمعیت مان که واقعا کم 
تست شده اند و کم گزارش شده اند، 

تصمیم های سیاستی می گیریم.«
اندرو پتروسونیاک که پزشک اورژانس 
و تراما در بیمارســتان ســن مایکل 
تورنتو است، می گوید باز کردن دوباره 
مدارس »مشــکل بزرگی« است که 
راهکار ســاده ای ندارد. به جای آن، 
مسئوالن باید برای اتخاذ مجموعه ای 
از تدابیــر جدید تمرکــز کنند که 
هدف شــان کاهش گسترش ابتا در 
عین حال استفاده کودکان از مزایای 
مدرسه باشد. دکتر پتروسونیاک گفت 
مســئوالن باید انعطاف پذیر باشند و 
امتحان  را  جدیدی  اســتراتژی های 

کنند.
او گفت: »هیچ راهکار واحدی وجود 
ندارد. نیاز به مجموعه ای از دخالت ها 
داریم که ما را به صورت تدریجی به 
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ایرونیا- دولت منیتوبا به ساکنان خود 
تا ســقف 2 هزار دالر پول می دهد تا 
دوباره سر کار بروند و دست از دریافت 
مزایای فدرال مرتبــط با کووید-۱۹ 

بردارند.
این استان ابتدا به درخواست دهندگان 
موفق برنامه خود 500 دالر پرداخت 
می کند و بعد هــر دو هفته یک بار 
500 دالر دیگر می دهد و مدت زمان 
کل بازه پرداخت شش هفته  خواهد 
بود. درخواست دهندگان باید حداقل 
۳0 ساعت در هفته کار کنند تا بتوانند 
صاحیت دریافت نخستین پرداخت 
را داشته باشند و بعد باید اعام کنند 
هنوز مشغول به کار هستند تا بتوانند 

پرداخت های بعدی را بگیرند.
آن هــا همچنیــن بایــد مشــغول 
دریافت کمک مالی اضطراری کانادا 
)CERB(، کمک مالی دانشــجویی 
کانــادا )CESB( یا دیگر برنامه های 
حمایتی فدرال مرتبط با کووید-۱۹ 
باشــند و به طــور داوطلبانه از آن ها 

کناره گیری کنند. 
برایان پلیستر نخســت وزیر منیتوبا 
در یــک بیانیه خبری گفت باور دارد 
CERB باعث می شود مردم اشتیاقی 
به بازگشت به کار تمام مدت نداشته 
باشند چون باعث محدود شدن میزان 
کار کردن فرد پیش از اینکه مزیت را 
از دست بدهد می شود و به این ترتیب 
افراد ترجیح می دهند به جای استفاده 
از برنامه دولتی سر کار برگردند. برخی 
می گوینــد اینکه مــردم دارند مزایا 
دریافت می کنند به این معنی نیست 

که سعی برای کار پیدا کردن ندارند.
لکسمن نگی که مالک چیلی چاتنی 
در برندون واقع در منیتوبا به مدت ۹ 
سال بود می گوید مجبور شد حدود 
شش نفر از کارمندان خود را تعدیل 
کند چــون اتاق غذاخوری ۱50 نفره 

رســتوران را در فصــل بهار بســت. 
او گفــت از وقتی ســالن را با نیمی 
از ظرفیــت دوباره افتتــاح کرده، آن 

موقعیت ها را پر کرده است.
او گفت: »افرادی هستند که دنبال کار 
می گردند. ما آگهی کار می گذاریم و 
رزومه های بسیاری دریافت می کنیم 
و می توانم تعداد زیادی را اســتخدام 

کنم.«
نگی گفت درخواســت دریافت یارانه 
دستمزد استانی را کرد که برای کمک 
به مالکان کســب و کارهای خصوصی 
راه اندازی  غیرانتفاعی  سازمان های  و 

شده است.
واب کینو رهبر اپوزیســیون منیتوبا 
نخســت وزیر را متهم به خجالت زده 
کردن افرادی که از CERB استفاده 
می کنند کرد و گفت این کار با هدف 
بازگرداندن آن ها به شغل هایی صورت 
می گیــرد که دیگر وجــود خارجی 
ندارند. وی گفت نخســت وزیر صدها 
میلیــون دالر بودجه بخش عمومی 
مانیتوبا را کاهش داده و کاری کرده 
که صاحبان مشــاغل مجبور شوند 
بدون هیچ حمایتــی گلیم خود را از 

آب بیرون بکشند.
او گفت: »او عاقه ای به عما کمک 
کردن به خانواده ها یا کســب و کارها 
ندارد و فقط می خواهد به نظر برسد 
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دولت منیتوبا به هرنفر 2 هزار دالر می دهد 
تا به محل کار برگردد و از کمک مالی 

دولت فدرال استفاده نکند

ایرکانادا پرواز به 30 مقصد را فعال 
متوقف کرد

نیمی از هشت فرودگاهی که مشمول تصمیم جدید ایرکانادا می شوند در 
استان کبک قرار دارند، دو تا از آن ها در استان انتاریو، یکی در نیوبرانزویک 

و یکی دیگر در نیوفاندلند و البرادور واقع شده اند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، مســئوالن شــرکت ایرکانادا در 
بیانیــه ای علت این تغییرات را »پائین بــودن میزان تقاضا هم در بخش 
تجاری و هم در بخش تفریح و گردشگری« تحت تاثیر بحران کووید۱۹ 
اعام کردند. ایرکانادا یادآوری کرد که احیای حمل ونقل هوایی و رهایی 
کامل آن از پیامدها و محدودیت های بحران کرونا دســت کم سه سال 
طول خواهد کشید. ایرکانادا همچنین اعام کرد به علت همه گیری کرونا 
که حمل ونقل هوایی را به شدت مختل کرد، زیان خالص یک میلیارد و 

پنجاه میلیون دالری را در سه ماهه اول سال 2020 متحمل شده است.
شرکت ایرکانادا پیش از این نیز اعام کرده بود به علت مشکات ناشی 
از همه گیری کرونا حدود بیســت هزار تن از کارمندان خود را که حدود 
پنجاه درصد از کل پرسنل این شرکت را تشکیل می دهند، موقتا بیکار 
کرده اســت. ظرفیت کل شبکه ایرکانادا در سه ماهه دوم امسال تقریبا 

هشتاد و پنج درصد کاهش یافت.
مسئوالن ایرکانادا همچنین اعام کردند تغییرات یا تعلیق های جدید در 

شبکه خدمات این شرکت در هفته های آینده منتفی نیست.
مــارک گارنو وزیر حمل ونقل کانادا اعام کرد این تصمیم ایرکانادا برای 
گروه هایی که کار و زندگی شــان را تحت تاثیر قرار داده، مایوس کننده 
است اما نشان دهنده پیامدهای بی سابقه ای است که کووید۱۹ بر روی 

بخش هوانوردی و کارکنان آن گذاشته است.
مقامات منطقه ای استان کبک به شدت به تصمیم شرکت ایرکانادا مبنی بر 
تعلیق سی خط منطقه ای در سرتاسر کشور اعتراض کرده و نه تنها برای 
حل این مسئله دخالت دولت فدرال و دولت کبک را خواستار شده اند بلکه 

به فکر ایجاد مشارکت با دیگر شرکت های هواپیمایی افتاده اند.
ایو مونتینیی شهردار به-کومو گفت : »کم و بیش منتظر چنین تصمیمی 
از طرف ایرکانادا بودیم. از ســال 20۱8 و مشــخصا از زمان نشســت 
حمل ونقل هوایی منطقه ای، احساس میشد که خدمات منطقه ای برای 
ایرکانادا چندان به صرفه نیســت. ایرکانادا یک شرکت خصوصی است و 

کاما واضح است که بیشتر به درآمد فکر می کند.«



شماره ۱48۳ جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ 88 Issue 1483 Friday July 3, 2020

گسترش قانون استفاده اجباری از ماسک در کانادا
ایران جوان- به گزارش سی بی سی 
نیوز، بعضی استان ها در کانادا استفاده 
از ماســک را به ویژه در وسایل حمل 
و نقل عمومی و محیط های عمومی 
سرپوشــیده اجباری کــرده اند. در 
حالی که بعضی اپیدمولوژیست ها و 
دانشمندان خواســتار گسترش این 
قانون در سراسر کشور هستند، عده 
ای دیگر معتقدند تاثیرگذاری ماسک 
هنوز اثبات نشده و حتی ممکن است 
آثار منفی نیز به دنبال داشــته باشد. 
در اینجا نگاه دقیق تری به این مساله 

خواهیم داشت.

توصیه های بهداشتی عمومی درباره 
ماسک چیست؟

آژانس سامت عمومی کانادا به مردم 
توصیه می کند در اماکن عمومی به 
ویژه جاهای شــلوغ که رعایت 2 متر 
فاصله گذاری ممکن نیست، از ماسک 
غیر پزشکی استفاده کنند. این توصیه 
بر این اساس شکل گرفته که ماسک 
می تواند پخش شدن ذرات تنفسی 
را که در هنگام حرف زدن، عطســه 
و ســرفه پراکنده می شوند کاهش 
دهد. چــرا که یکی از راه های انتقال 
کوویــد-۱۹ از طریــق همین ذرات 
اســت. به همین دلیــل گروهی از 
اپیدمولوژیســت ها و کارشناسان در 
کانادا خواستار اجباری شدن استفاده 
از ماسک در سراسر کشور شده اند. این 
گروه با عنوان Masks4Canada در 
نامه سرگشاده ای از مقامات بهداشت 
و ســامت فدرال خواسته اند قانون 
استفاده از ماسک در این اماکن را به 

سطوح پایین تر دولت توصیه کنند:
* همه محیط های سرپوشیده خارج 
از خانه مانند مدرسه ها، کتابخانه ها، 
کامیونیتی ســنترها، فروشگاه ها و 

رستوران ها
* فضاهای شلوغ سرپوشیده و روباز، 
مانند تجمعات یا پارک ها و مسیرهای 

پر رفت و آمد
* وسایل حمل و نقل عمومی

در این نامه اشــاره شده است که به 

رغم توصیه های موکد، نظرســنجی 
ها نشــان می دهد کمتر از نیمی از 
کانادایی ها بیرون از خانه از ماســک 
اســتفاده می کننــد. در صورتی که 
برای کاهش موثر انتقال بیماری، باید 
بیش از 70 درصد مردم به اســتفاده 
از ماســک روی بیاورند. در این نامه 
آمده است سایر توصیه های سامت 
مانند استفاده دوچرخه سواران از کاه 
ایمنی و بســتن کمربنــد ایمنی در 
ماشین نیز تنها با اعمال قانون در بین 

مردم جا افتاد. 
دکتر امــی تن از دانشــگاه کلگری 
و عضــو این گروه مــی گوید هدف 
این اســت که استفاده از ماسک یک 
توقع اجتماعی شــود بــه طوری که 
طرز تفکر ورود افراد بدون ماســک 
به اتوبوس یا فروشگاه ممنوع در بین 
مردم جا بیفتد. فروشگاه های زنجیره 
ای النگوس از هم اکنون اســتفاده از 
ماسک را برای مشتریان خود الزامی 

کرده است.

شــواهد چه قدر از تاثیر استفاده 

انتقال  از ماسک در کاهش  اجباری 
بیماری پشتیبانی می کند؟

مطالعه ای کــه در آلمان انجام، و در 
 Masks4Canada گروه  وبســایت 
منتشــر شد، نشــان می دهد قانون 
استفاده اجباری از ماسک نرخ روزانه 
ســرایت را تا 40 درصد کاهش می 

دهد.
مطالعات دیگری نیز انجام شــده که 
حاکی از آن اســت که ماسک میزان 
انتقــال ویــروس را از ســوی افراد 
ناقــل کاهش می دهــد، زیرا جلوی 
پراکندگی ذرات تنفســی آنها را می 
گیرد. مدل ســازی های کامپیوتری 
نیز نشــان می دهد پوشیدن ماسک 
در کنترل اپیدمی های جهانی موثر 

است. 
طرفداران استفاده از ماسک استدالل 
می کنند کشــورهایی که پوشیدن 
ماســک را اجباری کــرده اند مانند 
کره جنوبی، تایوان، چین و جمهوری 
چک، شاهد کاهش موارد ابتا و آمار 
مرگ و میر بــوده اند در صورتی که 

ممکن است عوامل بسیار دیگری در 
این امر دخیل بوده باشد. با این وجود، 
به گفته دکتر تن، هــم اکنون و در 
دوران پاندمی زمان آن نیست که به 
دنبال شواهد کافی و اثبات اثرگذاری 
ماسک باشیم، و مسلما استفاده از آن 

گزینه عاقانه تری است.

در کدام مناطق کانادا اســتفاده از 
ماسک اجباری است؟

الزام به اســتفاده از ماســک بیشتر 
معطــوف به وســایل حمــل و نقل 
عمومی است که امکان فاصله گذاری 
وجود نــدارد. همچنین از اول آوریل 
اســتفاده از ماســک برای مسافران 
سفرهای هوایی اجباری شده است. در 
انتاریو نیز برخی شرکت های حمل و 
نقل اعام کرده اند به زودی پوشیدن 
ماسک در اتوبوس و مترو در شهرهای 
تورنتو، گوئلف، اتاوا و همیلتون اجباری 

خواهد شد.
حداقــل دو منطقه قانون اســتفاده 
اجباری از ماســک را به اجرا گذاشته 
اند. کوت ســنت لــوک در کبک از 
اول جــوالی، و منطقــه ولینگتون-
دافرین-گوئلف در انتاریو پوشــاندن 
صورت را در فروشــگاه ها، و محیط 
های سرپوشیده از اوایل ژوئن الزامی 
کرده اند. این قوانین افراد زیر 2 سال 
و کسانی که دچار مشکات تنفسی 
یا نوعی ناتوانی جسمی در گذاشتن 
و برداشتن ماسک هستند، را مستثنی 

می کند.
در کوت سنت لوک افرادی که قانون 
را رعایت نکنند تا 500 دالر جریمه 
می شــوند، اما تورنتو و اتاوا بیشتر بر 

فرهنگ سازی تمرکز کرده اند.
دکتر ایــزاک بوگوچ از بیمارســتان 
عمومی تورنتو معتقد است در صورت 
اجباری شــدن استفاده از ماسک در 
برخی اماکن، الزم اســت ماسک به 
طــور رایگان بین افراد توزیع شــود. 
چون ممکن است تهیه آن برای برخی 

افراد امکان پذیر نبوده باشد.
مولیــگان، از اعضای بورد تورنتو، نیز 
می گویــد در صورت بــروز موج دوم 
بیماری الزم اســت دولــت به جای 
بازگردانــدن محدودیت ها و تعطیل 
کردن کســب و کارها کــه عواقب 
اقتصادی ســنگینی برای بســیاری 
از مردم دارد، اســتفاده از ماســک را 
اجباری کند. همچنیــن مردم باید 
عمل کردن بــه چنین توصیه هایی 
را یک مسئولیت اجتماعی در جهت 

کنترل ویروس بدانند.

آیا مهاجران و سرمایه گذاران خارجی 
عامل گرانی مسکن در کانادا می باشند؟

ایران جوان- به گزارش نشنال پست 
کریستین ژو، مشاور اماک مستقر در 
تورنتو، از آغاز پاندمی به این ســو در 
هیچ معاملــه خرید و فروش یا اجاره 
نقش نداشته است. مشــتریان او را 
عمدتا اتباع چینی تشکیل می دهند 
که فرزندان شــان به عنوان دانشجو 
یا دانش آموز خارجی در موسســات 
آموزشی انتاریو تحصیل می کنند، و یا 
از پاییز امسال تحصیات کانادایی شان 

را شروع خواهند کرد. 
هم اکنون حدود 640 هزار دانشجوی 
خارجی در کانادا تحصیل می کنند. 
بیــش از 50 درصــد از آنها چینی و 
هندی هســتند. اگــر پاندمی نبود، 
ده ها هزار دانش آموز و دانشــجوی 
خارجی جدید و همچنین مهاجر تازه 
وارد می بایست خود را برای آغاز سال 

تحصیلی جدید آماده می کردند.
 اولین اقــدام آنها یافتن مکانی برای 
زندگی با اجــاره و یا خرید آپارتمان، 
می بود. اما متوقف شــدن پروازهای 
بین المللــی و بالطبــع عــدم ورود 
خارجی،  دانشــجویان  و  نومهاجران 
بر بازار مســکن تورنتو و ونکوور تاثیر 
منفی داشــته و بخصــوص بر تعداد 
واحدهای اجاره ای خالی در دان تاون 
افزوده شده و ســبب افت اجاره بها 
شده اســت.  همچنین بازار خرید و 
فروش خانه های لوکس و گرانقیمت 
کــه معموال خریداران آنها ســرمایه 
گــذاران ثروتمند خارجی هســتند، 

کساد شده است. 
طی ماه آوریل، تعداد نو مهاجرانی که 
با اقامت دائم به کشور وارد شدند، 80 
درصد کمتر از ســال 20۱۹ بود. در 
واقع تنها 4۱40 نو مهاجر وارد کشور 
شدند. در حالی که شمار تازه واردین 
در آوریل سال گذشته 26 هزار و ۹00 

نفر بود. 
هنگامی که در ســال 20۱7 قیمت 
مسکن در تورنتو و ونکوور سر به فلک 
کشید، این باور عمومی وجود داشت 
که دالرهای خارجــی عامل افزایش 
بی رویه قیمت مســکن شده است. 
بر اساس همین باورها بود که دولت 
های استانی مالیات ۱5 درصد را برای 

خریداران خارجی وضع کردند.
بر اســاس گزارش 20۱۹ اداره آمار 
کانادا، درصد مهاجران صاحب اماک 
مســتقل در کانادا به مراتب کمتر از 
صاحبخانه های متولد کانادا می باشد. 
با این حــال در ونکــوور، مهاجران 
صاحب بزرگتریــن خانه ها در گران 
ترین محله ها بودند. تنها 4.۹5 درصد 
از خانــه های مســتقل در ونکوور و 
4.7۱ درصد به مهاجران تعلق داشت. 
در ایــن دو شــهر درصــد صاحبان 
کاندومینیوم نزد مهاجران به مراتب 

بیشتر از متولدین کانادا بود.  
یک مشــاور اماک ساکن تورنتو که 
اکثر مشــتریانش را ایرانیان ثروتمند 
تشکیل می دهد، گفت: این ایده که 
خارجــی ها عامل افزایــش بی رویه 
قیمت مسکن می باشند، ثابت یا رد 
خواهد شد. هم اکنون هیچ پرواز بین 
المللی انجام نمی شود. بنابراین خبری 

از سرمایه گذاران ثروتمند نیست. 
در فاصله آوریل و می 2020، میانگین 
قیمت مسکن در ونکوور غربی از 2.8 
میلیون دالر به حدود ۱.7 میلیون دالر 
کاهش یافت. خانه های 6 خوابه ای که 
6 ماه قبل 4 میلیون دالر قیمتگذاری 
شــده بودند، هم اکنون 2.2 میلیون 

دالر ارزش دارند. 
پاندمی و پیامدهای آن زمینه را برای 
مشــاهده تاثیر خریداران خارجی در 

بازار مسکن فراهم کرده است.

شرکت های کانادایی
 به کمپین تحریم تبلیغات فیس بوک پیوستند

درپی عدم مقابله فیس بوک با انتشار 
محتویات خشــونت آمیز، شرکتهای 
کانادایی به جمع برنده های برتر بین 
المللی تحریم کننده تبلیغات در ماه 

ژوئیه در فیس بوک پیوستند.
به گــزارش رســانه هدهــد کانادا، 
شــرکتهای لباس ورزشــی ونکوور  
 Lululemon Athletica Inc،MEC
برداشــتن  حــال  در   Arc’teryx و 
تبلیغاتشــان از این پلتفرم هستند و 
به شرکتهای کوکاکوال، هوندا امریکا، 
پاتاگونیــا و یونیلیور و … که در این 

کمپین هستند می پیوندند.
 #StopHateForProfit کمپیــن 
با هدایت گــروه های مدنی و حقوق 
شهروندی درپی کم کاری فیس بوک 
در رابطه با انتشار مطالب نژادپرستانه، 
دروغین و خطرناک یا سفیدبرتربینان 

ایجاد شده است.
این شــرکتها همچنین بدلیل امکان 
انتشــار مطالبی در فیس بوک که در 
آنها خشونت علیه معترضین عدالت 
نژادی خواسته می شود و درپی کشته 
شدن چند آمریکایی سیاه پوست راه 

افتاده ناراحت هستند.
 Mountain کانادایــی  شــرکت 

ماسک زدن در اماکن 
سربسته عمومی تورنتو اجباری شد

ماسک زدن و پوشش اجباری صورت 
در محیط  های سربســته عمومی در 
تورنتــو از روز 7 جــوالی به منظور 
جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، 
با رای مثبت امروز شورای شهر تورنتو 

آغاز خواهد شد.
پیشــنهاد ماســک زدن اجباری در 
اماکن عمومی سربســته در گزارش 
پزشک ارشــد تورنتو، دکتر آیلین ِد 
ویا که در جلســه شــورای شهر در 
روز سه شنبه قرائت شد مورد تصویب 
قرار گرفت. این دستورالعمل اجرایی 
موقتــی از روز 7 جوالی آغاز خواهد 
شــد اما آقای جان توری شــهردار و 
دکتر د ویا پزشک ارشد تورنتو مردم 
را تشویق کردند تا از همین امروز این 

دستورالعمل را اجرا کنند.
این قانون جدید درست چند روز پس 
از اجباری شدن استفاده از ماسک و 

پوشــش صورت در سیستم حمل و 
نقل عمومی تورنتو به تصویب رسید.

در این دستورالعمل جدید افرادی که 
به دالیل پزشکی نمی توانند از ماسک 
صورت استفاده کنند و کودکان زیر دو 

سال از اجرای آن معاف شده اند.
هنــوز جریمه مالی مرتبــط با عدم 
اجرای این قانون توســط دادگاه های 
محلی تعیین نشده است، اما مسوؤل 
گمان  تورنتــو  شــهرداری  حقوقی 
می کند که محدوده جریمه مالی این 

قانون بین 750 تا هزار دالر باشد.
دستورالعمل جدید استفاده اجباری 
از ماسک در اماکن سربسته عمومی 
تا زمان برگزاری جلسه بعدی شورای 
شهر تورنتو در تاریخ ۳0 سپتامبر به 
قوت خود باقی خواهد ماند و به گفته 
آقای جان توری، در صورت نیاز این 

مدت تمدید خواهد شد.

Equipment Co-op در تاریــخ 25 
ژوئن با بیرون کشــیدن مطالبش از 
فیس بوک و اینستاگرام یکی از شروع 
کنندگان این کمپین بود و گفته که تا 
پایان ژوئیه در این سایتهای فعالیتی 

نمی کند.
شرکت MEC با انتشار بیانیه ای که 
به رســانه های کانادایی ارسال کرده 
آورده است: ما می خواهیم فیس بوک 
سیاســتهای تعدیل محتوای خود را 

تقویت کرده و اصاح کند.
شــرکت Lululemon نیز روز شنبه 

از پیوستن این شــرکت به کمپین 
StopHateForProfit# خبــر داد و 
گفت: ما معتقدیم که همه ما موظف 
به ایجاد جامعــه ای واقعا فراگیر و با 
فیس بوک درگیر هســتیم تا بدنبال 

تغییر معنادار باشد.
شــرکت کانادایی Arc’teryx نیز با 
انتشار توییتی از حمایت خود از این 
کمپیــن خبر داد و گفت، ســود در 
فیس بوک ارزش تبلیغات نفرت افکن، 
تعصب نژادی، ضد دینی و خشــونت 

را ندارد.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

Independent  Monorchists

ارائه برخی خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

مدیر اجرایی

WE ARE MONORCHISTS

»ما مشروطه خواه هستیم«

با 30 سال تجربه  در امور مهاجرت و پناهندگی

We Are Pro Monarchists

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

تلفن مستقیم دکتر رضایى

تلفن مستقیم  دفتر

شماره فکس

دارای اطالعات بسیار وسیع در مورد پناهندگی از ایران

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

Iraj Rezaie
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

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

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

Email: pbsaccounting@shawcable.comwww.pbsaccountingltd.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

نظرسنجی جدید: دوره پس از کرونا 
مثل دوران پیش از کرونا نخواهد شد

مداد- به گزارش ســی تی وی، از هر ده کانادایی، سه نفر بر این باورند که 
زندگی روزمره پس از پایان همه گیری کووید-۱۹ دیگر شباهتی به وضعیت 
عادی سابق نخواهد داشت. همچنین حدود نیمی از پاسخ دهندگان اعام 
کردند که احتمال اینکه واکســن کووید-۱۹ تا قبل از 202۱ در دسترس 
مردم قرار گیرد، بســیار اندک اســت. این نظرسنجی با مشارکت ۱5۱0 
کانادایی و به صورت آناین صورت گرفت. از میان کسانی که فکر می کردند 
دوره پساکرونایی شباهتی به قبل ندارد، دو سوم اعام کردند فاصله گیری 
اجتماعــی، اصلی ترین ویژگی این دوره خواهد بود. دورکاری )۱۳ درصد(، 
رعایت بیشتر تدابیر بهداشتی )۱2 درصد( و عادی شدن استفاده از ماسک 
)۱0 درصد( ســه مورد دیگری بود که از نظر پاسخ دهندگان، ویژگی های 

دوره پساکرونایی هستند.

گسترش استفاده از مواد مخدر بی کیفیت
 در کانادا

مداد- به گزارش سی بی ســی، به خاطر بسته شــدن مرزهای کشور با ایاالت 
متحده، قیمت مواد مخدر خیابانی با افزایش قابل توجهی روبرو شــده اســت. 
به همین دلیل، فروشــندگان برای حفظ مشتریان خود به کاهش کیفیت آن 
روی آورده اند. در پائیز سال گذشته هر کیلو کوکائین بین 45 تا 50 هزار دالر 
قیمت داشت، در حالی که اکنون هر کیلو از این ماده در انتاریو به باالی 70 هزار 
دالر رسیده است. برخی تولیدکنندگان مواد مخدر در این میان به افزودن مواد 
متفرقه برای کاهش قیمت آن روی آورده اند. برای نمونه، در هروئین بنفش که 
یک ماده مخدر رایج به شمار می رود، موادی اضافه می شود که در برابر داروهای 
ضد اوردوز مقاوم بوده و به همین دلیل، در صورت مصرف بیش ازحد فرد از آن، 

امکان مرگ افزایش می یابد.

تجمع چک هایی که دولت صادر کرده اما مردم  نقد نکرده اند
ایران جوان- به گزارش نشنال پست، 
یکی از نهادهای دولتی با مبلغ هنگفت 
۱۳۳ میلیون دالر چک نقد نشــده 
توسط کسانی که در 20 سال گذشته 
حداقــل از یکی از کمک هزینه های 
دولتی اســتفاده می کرده اند مواجه 
شــده است. آیا شــما هم از کسانی 
هستید که بیمه بیکاری دریافت می 
کرده اما فراموش کــرده اند یکی از 
چک هایشــان را نقد کنند؟ یا شاید 
از برنامه مستمری کانادا استفاده می 
کرده اید اما بعد از تغییر آدرس، دیگر 
چک ها به دســت تان نرسیده است! 
در این صورت شــاید پول شما پیش 
سازمان اشــتغال و توسعه اجتماعی 
کانادا باشــد. طبق اطاعات نشنال 
پست، این سازمان بیش از ۳2۳ هزار 
و 477 چک نقد نشده به ارزش جمعا 
۱۳۳ میلیون دالر از حداقل ۱0 برنامه 
حمایتی دولتــی دارد. بیش از نیمی 
از ایــن چک ها به ارزش 7۱ میلیون 
دالر فقط مربوط به برنامه مستمری 
است. دومین برنامه ای که بیشترین 
تعداد چک های نقد نشــده به ارزش 
46 میلیون دالر را به خود اختصاص 
داده برنامه مستمری سالمندان است 
که ماهانه مبلغی را به سالمندان واجد 
شرایط  اعطا می کند. سایر مبالغ نیز 
به برنامه هایی تعلق دارد که مدت ها 
قبل ملغی شده اند اما دولت همچنان 
به پرداخت بعضــی از آنها ادامه داده 

است.
این ســازمان گفته اســت هر بار که 
چکی به اداره پس فرستاده می شود، 
کارکنان دولت همــه تاش خود را 
بــرای پیدا کردن صاحب آن و صدور 
مجدد چک انجام مــی دهند اما در 
برخی موارد به هیچ شکلی موفق به 
پیدا کردن فرد مورد نظر نمی شوند. 
به گفته ماری-ایو کمپو، ســخنگوی 

این سازمان، گاه نقد نشدن چک ها 
به دالیلی فراتر از کنترل این دپارتمان 
است. این مبالغ تا زمانی که اطاعات 
کافی از صاحبان آنها به دست بیاید 
و بتــوان چک را دوبــاره صادر کرد، 
نــزد این اداره باقی مــی ماند. کمپو 
ادامــه داد: هرچنــد در حال حاضر 
سیستم آناینی وجود ندارد که مردم 
خودشان بتوانند از طریق آن نام خود 
را جســتجو کنند، اگر فکر می کنند 
چک نقد نشــده ای دارند در صورت 
تماس با سرویس کانادا و احراز هویت، 
این سازمان نســبت به بررسی های 
الزم و صدور مجدد چک اقدام خواهد 

کرد.
سازمان اشــتغال و توسعه اجتماعی 
کانادا تنها نهادی نیست که با تجمع 
چک های نقد نشــده رو به رو است. 
در ماه مارچ، نشنال پست گزارش داد 
اداره درآمد کانادا، CRA، نیز با حدود 
یک میلیــارد دالر چک نقد نشــده 
متعلق به 5 میلیون کانادایی مواجه 

شده است.
CRA بــرای پیدا کــردن این افراد، 
سیســتمی را در دســترس مالیات 
دهندگان قــرار داده که می توانند با 
مراجعه به آن اطمینان حاصل کنند 

که چک نقد نشــده ای دارند یا خیر. 
برای این منظور پس از ورود به حساب 
خود در CRA، My Account، روی 
گزینــه Uncashed cheques، در 
 ،Related services پایین ســتون
در صفحه Overview، مراجعه کنید. 
با راه افتادن این سیستم حدود 268 
هزار چک به مبلغ 6۳.7 میلیون دالر 
نقد شده است. با این وجود هنوز ۹00 
میلیون دالر دیگر باقی مانده که کسی 

سراغی از آن نگرفته است.

 اتین بیرام، ســخنگوی اداره درآمد 
کانادا گفت: چک هایی که تا 6 ماه نقد 
نشوند به این لیست اضافه می شوند در 
نتیجه هر روز تعداد و ارزش چک های 

نقد نشده تغییر می کند.
او گفت ارسال چک ها به دلیل پاندمی 
با کمی تاخیر مواجه شده بود که در 
حال حاضر به سرعت قبل بازگشته 
اســت. او افزود: مدت زمان الزم برای 
بررسی ادعا درباره چک های پرداخت 

نشده حدود 6 هفته است.

علیرغم گذشت بیست ماه از قانونی شدن
 رونق مراکز غیرقانونی فروش ماری جوانا 

در ونکوور
ایران جوان- به گزارش سی بی ســی 
بــه گفتــه مســوولین شــهری در 
ونکوور، علیرغم قانونی شــدن عرضه 
و مصرف مــاری جوانــا در کانادا از 
همچنــان ۱6  اکتبــر 20۱8،   ۱8
فروشــگاه غیرمجاز در ســطح شهر 
دایر می باشــند. ادامــه فعالیت این 
مراکز، گروهــی از ونکووری ها را که 
برای دریافت مجــوز عرضه، مراحل 
پرهزینه و وقت گیــر قانونی را طی 
کرده بودند، آزرده و خشمگین کرده 
است. تونی دین و جو لی قبل از ۱8 
اکتبر 20۱8 برای دریافت مجوز اقدام 
کردند. باالخره پــس از طی مراحل 
اداری طوالنی و پیچیده، فروشگاه آنها 
رســما آوریل سال جاری افتتاح شد.  
اما همانطور که گفته شــد، برخی از 
عرضه کنندگان ماری جوانا بدون طی 
کردن مراحل قانونی به فعالیت خود 

ادامه می دهند. 
لی مــی گوید، صاحبان بیزنس های 
مجاز نه تنها با فروشگاه های غیرقانونی 
بلکه با بازار سیاه رقابت می کنند. به 
گفته او فروشــگاه های غیرمجاز به 
دلیــل اینکه از هیــچ محدودیت یا 

قانونی پیروی نمی کنند، از ابزارهای 
تبلیغاتی بهتری برخوردار می باشند. 

فروشــگاه های غیرمجــاز، به طور 
گسترده در اینترنت تبلیغ می شوند. 

دین می افزاید: یک فروشــگاه ماری 
جوانا برای فعالیت قانونی در ونکوور 
می بایست مجوز استانی و مجوزهای 
شهرداری را دریافت کند. دریافت این 
مجوزها ســاالنه ۳5 هزار دالر برای 
صاحب بیزنس هزینه دارد. با این حال 
فروشــگاه های قانونی تنها مجاز به 
فروش محصوالت تایید شده به قیمت 
تعیین شده از سوی دولت می باشند 
کــه غالبا از بازار آزاد گران تر اســت. 
این محدودیت ها باعث شــده بازار 
غیرقانونی برای خریدار جذاب تر باشد.
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

www.kinmanmulholland.com دفتر حقوقی »کی ام«
فرشاد حسین خانی )مشاور و مترجم(
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Cell: 604-727-4555

Farshadx@hotmail.com
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ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

تصادفات )ICBC(: بعداز هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست. 
امور جنائی: قتل، دزدى، رانندگى در حال مستى و مواد مخدر، درگیرى و زد و خورد
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مشاوره اولیه رایگان

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.
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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

ویروس کرونا به بهایی گزاف
 به کانادا آموخت

 بستن مرزها در شرایط پاندمی 
مهم است

ایران جوان- امسال اصطاح معما چو 
حل گشت آسان شود، معنای تازه ای 

پیدا کرد. 
ســه ماه قبل، دولت کانادا مرزهای 
زمینی خود را با آمریــکا و فرودگاه 
های خود را بــه روی پروازهای بین 
المللی بســت، اما نه فورا، بلکه بعد از 
چند هفته اصرار دولت بر اینکه بستن 
مرزها تاثیری در کنترل پاندمی ندارد. 
همــان طور که دولــت آمریکا ثابت 
کرد، پول و قــدرت در برابر پاندمی 
کووید-۱۹ سپری ایجاد نمی کند مگر 
اینکه دولت باکفایتی آن را به دست 
داشته باشــد که بتواند از آن درست 
استفاده کند. بیشتر کشورهایی که به 
سختی درگیر پاندمی شدند مشکاتی 
از قبیل عدم اعتماد مردم به دولت، بی 

کفایتی حکومت، فساد، ناکارآمدی و 
دعواهای حزبی در آنها بیداد می کرد.

در مقابل، حکومت های دموکراتیکی 
کــه بهتریــن نتیجــه را گرفتنــد 
دارای جمعیت کمتــر و دولت های 
کارآمدتری بوده و معموال دور تا دور 
آنها با آب احاطه شده است. به گفته 
دکتر دیوید فیشمن، اپیدمولوژیست 
دانشــگاه تورنتو، احتماال این مساله 
اتفاقی نیست، بلکه نداشتن مرز زمینی 
واقعا کنترل بیشتری در ورود افراد و 
در نتیجه بیمــاری ایجاد می کند. او 
اضافه می کند: به نظرم کشــورهایی 
که شــانس جزیره بودن را ندارند هم 
می توانند از این مساله درس بگیرند و 
مرزهای زمینی خود را به طور جدی 

تحت کنترل قرار دهند.

والنتینو کنیتانتینو، محقق و مشــاور 
دولت اســترالیا در کنتــرل پاندمی 
می گوید: اســترالیا از همان روزهای 
ابتدایی پاندمی هرگونه رفت و آمد با 
چین را قطع کــرد. و طبق برآورد ما، 
تنها ۱4 درصد شیوعی را تجربه کرد 
که در صورت عدم قطع ارتباط با چین 
گریبانگیر کشور می شد. او می گوید: 
زمان عامل بســیار تعیین کننده ای 

است. استرالیا در زمانی مرزهای خود 
را بســت که ۹0 درصد مبتایان به 
مسافران خارجی مربوط می شد. مثا 
اگر آمریکا امروز مرزهای خود را ببندد 
دیگر فایده ای نــدارد چون حاال در 
مرحله سرایت محلی قرار گرفته است.
در کانادا، درســت روزی که استرالیا 
مرزهای خود را به روی چین بست، 
4 مــورد ابتا به کووید-۱۹ ، همگی 
از بین مسافران چین، شناسایی شد. 
ایــن در حالی بود کــه دولت ترودو 
همچنان اصرار داشت محدود کردن 
سفرها نقشی در کنترل شیوع ندارد و 
حتی کسانی که چنین پیشنهادی را 
مطرح می کردند متهم به نژادپرستی 

می کرد.
در حالی که از ۳ فوریه، آمریکا نیز به 
تقلید از اســترالیا مرزهای خود را به 
روی مسافران چینی بست، مقامات 
کانادا در پاسخ به اینکه چرا آنها این 
اقــدام را انجام نمی دهند، این حرف 
هــا را اطاعات غلط و اشــاعه ترس 
در بین مردم دانستند. وسلی وارک، 
کارشــناس اطاعات، می گوید: این 
تفکر که کووید-۱۹ برای کانادایی ها 
خطر بزرگی ایجاد نمی کند، چندین 
هفته بر دولت حکمفرما بود و باعث 
شد در عمل ماه های ژانویه و فوریه را 
برای مقابله با ویروس از دست بدهیم. 

دکتر رونالد جان، متخصص بیماری 
هــای عفونــی و مدیر ملی ســتاد 
بحران کانادا در حادثه ۱۱ ســپتامبر 
و همچنین مقابله با ویروس سارس، 
معتقد است: نباید در مقابل حوادث 
جدید و بی ســابقه، عملکرد مقامات 
را به تندی مــورد انتقاد قرار بدهیم. 
اما او اضافه کرد که شــخصا فکر می 
کند دولــت در ماه ژانویــه واکنش 
کندی نسبت به شیوع بیماری داشت. 
دکتــر جان گفت: در آن زمان ما می 
دانســتیم که بیماری به کره جنوبی 
هم رسیده و ژاپن نیز مواردی از ابتا 
را گزارش کرده بود، ضمن اینکه می 
دانســتیم این یک ویروس تنفســی 
اســت و ویروس های تنفسی بسیار 
راحت منتقل می شوند. در نتیجه باید 

کمی جدی تر عمل می کردیم.
حاال استرالیا و نیوزلندی که زودتر از 
همه مرزهای خود را بســتند، نتیجه 
اقــدام به موقع خــود را می بینند و 
اولین کشورهایی هســتند که اقدام 
به بازگشایی مرزهای خود کرده اند. 
هرچند نخســت وزیر نیوزلند اعام 
کرده مرزهای این کشــور با بیشــتر 
کشــورهای جهان برای مدتی بسته 
باقی خواهد ماند، اما استرالیا و نیوزلند 
توافق کرده اند مسافران بین این دو 
کشور آزادانه و بدون نیاز به قرنطینه 

رفــت و آمد کننــد. نیوزلند 8 ژوئن 
اعــام کرد از کووید-۱۹ پاکســازی 

شده است. 
این در حالی اســت کــه هیچ کس 
نمی داند چه تعــداد فرد مبتا پس 
از دســتور ترودو مبنی بر بازگشــت 
کانادایی ها از آمریکا و به ویژه از مرکز 
بیماری یعنی نیویورک و نیوجرسی، 
وارد کانادا شــدند. هرچند اتاوا همان 
روز مرزهای کانادا را برای ســفرهای 
غیر ضروری بست، اما بعضی مقامات 
بهداشــت و سامت همچنان معتقد 
بودند با کنترل مرزها نمی توان جلوی 

پاندمی را گرفت.
ترزا تم در ســخنرانی ۳ فوریه خود 
گفت: ســازمان بهداشــت جهانی با 
محدود کردن سفر و تجارت مخالف 
است و بر این باور است که ضرر چنین 

اقداماتی از فایده آن بیشتر است.
اما تجربه کشــورهایی کــه به موقع 
نسبت به بستن مرزهایشــان اقدام 
کردند خاف ایــن ادعا را ثابت کرد. 
حاال زمان آن رسیده کانادا در رابطه 
با بازگشایی مرزها درست و سنجیده 
عمل کند. در حال حاضر، بسیاری از 
کشورهای اروپایی وابسته به صنعت 
گردشگری، پذیرش مسافران را از سر 
گرفته اند امــا فقط از مبداءهایی که 
ریسک انتقال ویروس از آنها کم است. 
در این مرحله اطاعات دقیق و کافی 
از وضعیت شــیوع در سایر کشورها 
برای گرفتن تصمیم درســت بسیار 
حائز اهمیت است. به گفته فیشمن، 
فرودگاه یکی از موقعیت های مناسب 
برای جمع آوری این اطاعات است. 
با گرفتن تســت از همه مسافران در 
بدو ورود به خاک کانادا، می توان به 
ارزیابی نسبی از وضعیت بیماری در 

سایر کشورها رسید.
فیشــمن مــی گویــد: بــا کاهش 
محدودیت هــا و اقدامات مربوط به 
بیماری در داخل کشور، اکنون زمان 
آن است که بر جلوگیری از وارد شدن 

مجدد ویروس تمرکز کنیم.

گزارش از سی بی سی نیوز
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فرصتی استثنایی برای خرید آپارتمان 
یا سرمایه گذاری در یکی از بهترین 

ساختمان های نورث ونکوور

LIONS GATE نزدیک به پل 
و در فاصله چند دقیقه

 تا دان تان ونکوور

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

WestCoast

info@pezzente.com     WWW.PEZZENTE.COM

Instagram: @JonPezzenteRealty |  Facebook: @JonPezzenteRealty

TOP 1% از برترین مشاوران مسکن در ونکوور بزرگ

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

MOVE IN 

MOVE IN 

THIS SUMMER!

THIS SUMMER!

Show Home open by appointment

2 bedrooms starting under $800,000!

 سیاست ضدمهاجرتی ترامپ یک فرصت طالیی برای کانادا
یک برنامه ویــژه صدور ویزا در کانادا 
ممکن است کارگرانی را که به علت 
سیاست های ســختگیرانه مهاجرتی 
دونالد ترامــپ از ورود به آمریکا منع 

می شوند، جذب بازار کار کانادا کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
برنامه ویژه ویزای ســریع که دولت 
کانادا در سال 20۱7 به اجرا گذاشت، 
تا همین جــا نیز موجــب افزایش 
جذب کارگران بخــش فناوری های 
پیشرفته شــده اســت اما احتمال 
می رود تدبیر محدودکننده جدیدی 
کــه دولت آمریکا در زمینه مهاجرت 
به اجرا گذاشته است، پس از برداشته 
شدن ممنوعیت ها و محدودیت های 
مرتبط با بحــران کووید۱۹ به جذب 
و اســتخدام هر چه بیشتر کارگران 
بخش فناوری های پیشرفته در کانادا 

منجر شود.
شمار نامزدهای متقاضی استفاده از 
جهانی  مهارت های  استراتژی  برنامه 
کانادا SCM طی سه سال گذشته پنج 
برابر شده است و در این مدت بیش 
از بیست و سه هزار کارگر خارجی در 
پنج شــغل اصلی فناوری های نوین 

جذب بازار کار کانادا شده اند:
- برنامه نویســان و توسعه دهندگان 

رسانه های تعاملی
- تحلیلگران و مشاوران انفورماتیک

- مهندسان و طراحان نرم افزار
- استادان و مدرسان دانشگاهی

- مدیــران سیســتم های خدمــات 
فناوری اطاعات

)منبع: وزارت مهاجرت، پناهندگی و 
شهروندی کانادا(

دولت فدرال کانادا ایــن برنامه را به 
منظور جذب استعدادهای درخشان 
و استخدام نیروهای کار ماهر به اجرا 
گذاشته است. در چارچوب این برنامه 

نیازی به مجوز کار نیســت و مدت 
زمان رسیدگی به تقاضای داوطلبان 
توســط وزارت مهاجرت نیز کوتاه تر 

است.
در ســه سال گذشــته اتباع هندی 
بیش از شصت و دو درصد تقاضاهای 
تاییدشــده در این برنامه را به خود 
اختصاص داده اند. در رده بعدی اتباع 
چین قرار می گیرند. در سه سال اول 
اجرای این برنامه، تقاضای نزدیک به 
یکهزار شــهروند آمریکایی نیز تایید 

شده است.
این برنامه مهاجرتی ویژه دولت فدرال 
کانــادا که مهلت کوتــاه دو هفته ای 
رسیدگی به تقاضاها از جمله امتیازات 
اصلی آن محسوب می شود، احتماال 
با طرح های دولــت ترامپ در زمینه 
مهاجرت در تضاد خواهد بود. دونالد 
ترامپ به تازگی تصمیم گرفت مدت 
تعلیق صدور گرین کارت را تمدید کند 
و عاوه بر این در صدور چندین نوع 

ویزای کاری از جمله ویزای H1-B که 
در بخش فناوری های پیشرفته به وفور 
از آن استفاده می شود، محدودیت های 

جدیدی اعمال کند.
از ژانویه تا مارس سال 2020 و پیش 
از آن که بــه علت پیامدهای جانبی 
بحران کووید۱۹ مرزها بســته شوند 
و رســیدگی به پرونده های مهاجرت 
آشــکارا کاهش یابد، بیش از دو هزار 
و ســیصد تقاضا برای پنج شغل فوق 

الذکر در کانادا تایید شدند.
بســیاری از وکای متخصص در امر 
مهاجــرت در گفت وگو با خبرگزاری 
رویترز اعام کردند برنامه های دولت 
کانادا را که از نظر خیلی ها شــفاف و 
منسجم است، کاما تایید می کنند. 
این گروه از کارشناسان معتقدند که 
کانادا می توانــد از موضعی که دولت 
ترامپ در زمینه مهاجرت اتخاذ کرده 

است، به نفع خود بهره ببرد.
کیــل هایندمن از اعضای شــرکت 

 McCrea Immigration Law
می گویــد:  ونکــوور  در  مســتقر 
»کارفرمایان متعددی هستند که در 
آمریکا کارگران غیرآمریکایی دارند و با 
توجه به شرایط کنونی به طور جدی 
به آمــدن به کانادا فکر می کنند. این 
که متقاضیان خیلی زود با من تماس 
گرفتند شاید نشان دهنده این است 
که شمار افرادی که مایل به استفاده 
از برنامه استراتژی مهارت های جهانی 

کانادا هستند، افزایش خواهد یافت.«
توبی لوتکه مدیر کل شرکت تجارت 
الکترونیک شاپیفای کانادا نیز ضمن 
تمجید از امتیازات برنامه اســتراتژی 
مهارت های جهانی کانادا تاکید کرد: 
»اجــرای این برنامــه امکان جذب و 
استخدام بهترین استعدادها را فراتر 
از مرزهــای مــا فراهم کرده اســت 
ضمن این که این برنامه به جابجایی 
نیروهای کار نیز در داخل کانادا کمک 

کرده است.«
برخی شــرکت های بــزرگ فناوری 
در آمریکا از قبیل آمــازون، آلفابت، 
نتفلیکس و فیســبوک در سال های 
اخیر دامنه فعالیت هــای خود را در 
بخش هــای مختلف اقتصــاد کانادا 
توسعه بخشیده اند هر چند اکثر آن ها 
از اظهارنظر درباره اســتفاده از برنامه 
اســتراتژی مهارت های جهانی کانادا 

خودداری کرده اند.
بتسی کین که از بنیانگذاران شرکت 
 Capelle Kane Immigration
Lawyers محســوب می شود، اعام 
کــرد برنامه اســتراتژی مهارت های 
جهانی کانــادا قطعا با اســتقبال و 
تقاضای بیشــتری روبرو خواهد شد: 
»وقتی یک در بسته می شود، همه به 

دنبال درهای جدید می گردند.«

اکنون کانادایی ها اجازه پرواز 
به اروپا را دارند

ایرانیان کانادا- اتحادیه اروپا به زودی 
مرزهایــش را به روی مســافران ۱4 
کشــور، از جمله )احتماال( چین باز 
خواهــد کرد. اما با توجه به شــرایط 
بحرانی ویــروس کرونــا در آمریکا، 
احتماال تا دو هفته دیگر آمریکا جزء 

این کشورها نباشد.
در حالی که اقتصاددانان اتحادیه اروپا 
از آســیب های کرونا به اقتصاد این 
قاره می گویند، کشــورهای جنوبی 
این قاره مثل اســپانیا، ایتالیا و یونان 
منتظر بازگشت توریست های آفتاب 
دوست هســتند تا صنعت توریسم 
آسیب دیده شان جانی دوباره بگیرد. 
که تعطیات تابستان موقعیت بسیار 

مهمی میباشد.
در حال حاضر شهروندان کشورهای 
زیــر اجازه ورود به 27 کشــور عضو 
اتحادیــه اروپا و منطقه شــنگن را 
خواهند داشــت: الجزیره، اســترالیا، 
کانادا، گرجستان، ژاپن، مونته نگرو، 
نیوزیلند، رواندا، صربستان،  مراکش، 

کره جنوبی، تایلند، تونس و اروگوئه.
اتحادیه اروپا اعام کرده که چین باید 
اقــدام متقابل انجام دهد، به طوریکه 
ابتدا پکن باید تمامی محدودیت های 
شــهروندان اروپایی را بردارد، سپس 

اروپا بــه چینی ها اجازه ورود خواهد 
داد.

این لیســت هر ۱4 روز یکبار به روز 
رســانی خواهد شــد، و با توجه به 
وضعیت کرونا در کشــورهای مبدا، 
برخی کشورها به آن اضافه و یا حذف 

میشوند.
با این حال هنوز بســیاری از افراد در 
داخل یا خارج اروپا نگران سفر کردن 
در دوره کرونا هســتند، زیرا احتمال 
بروز موج دوم این بیماری وجود دارد، 
موردی که اگر اتفاق بیفتد بر وضعیت 
هتل ها و پروازها موثر خواهد بود. در 
ابتدای همه گیری این بیماری در ماه 
مارس، ده ها هزار مسافری که قصد 
بازگشت به کشورشان را داشتند دچار 

مشکات زیادی شدند.
برخاف آمریکا که گســترش کرونا 
روندی صعــودی دارد، ویروس کرونا 
در بخش های بزرگی از اروپا کنترل 

شده است.
کشــورهای اتحادیه اروپا، برای قرار 
گرفتن در لیست کشورهای »امن«، 
باید به نسبت خاصی از نسبت افراد 
مبتا به سالم برسند و وضعیت کرونا 
در کشورشــان ثابت یــا در حال کم 

شدن باشد.
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تاثیرات مثبت و منفی پاندمی بر اقتصاد کانادا چه بوده است؟
ایران جوان- به گزارش ســی بی سی 
نیوز، پاندمی همه جنبه های زندگی 
مردم کانادا را از محــل زندگی، کار، 
نحوه خرید، و حتی غذا خوردن تغییر 
داده است. هرچند همه این تغییرات 
در جهــت مثبت نبــوده اما می توان 
گفت کووید-۱۹ آثار اقتصادی مثبتی 

هم داشته است.

محل زندگی

پاندمــی قطعا یکــی از ارکان اقتصاد 
کانادا یعنی بازار مسکن را ویران کرده 
اســت. الزام به رعایــت 2 متر فاصله 
مشاورین اماک را در نشان دادن خانه 
ها به خریداران دچار مشــکل کرده و 
خریداران نیز، نگران از آینده، دســت 
نگه داشــته اند. آوریل امسال بدترین 
آوریل 40 سال اخیر از نظر رونق بازار 
مسکن بود و وضعیت در ماه می فقط 

اندکی بهتر شد.
هرچند مشاورین اماک ادعا می کنند 
ایــن رکود موقتی اســت و همچنان 
تقاضا برای خرید خانه باال اســت، اما 
بانک کانادا اعام کرد تخمین می زند 
ناتوانی از پرداخت اقســاط در دوران 
پاندمی تــا بیش از 2 برابر زمان رکود 
اقتصــادی بزرگ افزایــش پیدا کند. 
همچنین وزارت مسکن کانادا تخمین 
می زند تا پیش از بازگشت شرایط به 
حالت عادی در ســال 2022، قیمت 
مســکن 20 درصد کاهش پیدا کند. 
هرچند کاهش قیمت مسکن به ضرر 
فروشنده ها است، اما فرصتی را برای 
خریداران فراهم می ســازد تا خود را 
به قطاری که مدتی از آنها دور شــده 
بود برسانند. همچنین کووید-۱۹ وام 
دهندگان را وادار کرده نرخ سود خود 
را به میزان بی سابقه ای کاهش دهند 

که این اتفاق هم بــه نفع خریداران 
خانه است.

محل کار

پاندمی بازار اماک تجاری را هم تحت 
تاثیر خود قرار داده است. با توجه به 
کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومی و عدم استقبال از محیط های 
کاری پر رفــت و آمد، اماک تجاری 
داون تــاون احتماال شــاهد کاهش 

قیمت خواهد بود. 
مقامات شــهر تورنتو اعام کرده اند 
سیســتم حمل و نقــل عمومی این 
شــهر، بدون کاهــش در هزینه ها، 
۱00 میلیــون دالر در بخش کرایه 
حمل و نقل ضرر کرده است. هرچند 
قیمت دوچرخه باال رفته و مسیرهای 
دوچرخه ســواری جانی تازه گرفته 
اند، اما انتظار مــی رود در درازمدت 
مردم برای اطمینان خاطر از امنیت 

و ســامت خود، به استفاده بیشتر از 
ماشین های شخصی رو بیاورند. 

خرید

یکی دیگر از جنبــه های زندگی ما 
که تحت تاثیــر پاندمی تغییر کرده 
اســت، خرید کردن است. تازه ترین 
آمار نشان می دهد میزان خرید مردم 
تا بیش از یک چهارم به نسبت قبل 
کاهش یافته که این رکود بی سابقه 
بوده است. در حالی که فروشگاه های 
خــوار و بار همچنان پر از مشــتری 
هستند سایر مغازه ها و فروشگاه ها به 
شدت ضرر می کنند چون مردم فعا 
فقط بر نیازهای ضروری زندگی تمرکز 
کرده اند. تعطیلی گسترده فروشگاه ها 
به سختی به آنها ضربه زده و بسیاری 
از آنها ممکن است دیگر نتوانند سر 
پا بایستند. برای مثال فروشگاه های 
ریتمنز و الــدو از کردیتورهای خود 

53 درصد از کانادایی ها از هفته کاری 
چهار روزه حمایت می کنند

ایرونیــا- نتایج یک نظرســنجی که 
جمعه توســط انســتیتو انگس رید 
منتشر شد نشان می دهد که بیش از 
نیمی از کانادایی ها حامی ایده کوتاه 

کردن هفته کاری استاندارد هستند.
در پاســخ به این ســوال که آیا فکر 
می کنند ایده  خوبی اســت که یک 
هفته کاری جدید ۳0 ســاعته شکل 
بگیرد که به عنوان هفته کاری چهار 
روزه هم شناخته می شود، 5۳ درصد 
از پاسخ دهندگان جواب بله دادند. این 
بیش از دو برابر تعداد افرادی اســت 
که گفتند این ایده بدی اســت )22 
درصد( و همچنیــن بیش از دو برابر 
تعداد افرادی اســت کــه در این باره 

مطمئن نبودند )25 درصد(.
این نمایانگر افزایشــی 6 درصدی در 
میزان حمایت از این ایده در مقایسه با 
سال 20۱8 است. آن موقع مطالعه ای 
جداگانــه توســط همین انســتیتو 
انجام شــده بــود و در آن 47 درصد 
از پاســخ دهندگان گفته بودند هفته 

کاری چهار روزه ایده خوبی است.
این افزایش حمایت برای ایده ممکن 
اســت تا حدودی بــه خاطر پاندمی 
کووید-۱۹ و چالش هایی باشد که این 
بیماری برای بسیاری از کانادایی های 

بیکار به وجود آورده است.
 انستیتو همچنین به این نتیجه رسید 
که کانادایی هایی کــه برای دریافت 
کمک های اورژانسی دولتی از جمله 
کمک مالی اضطــراری دولت فدرال  
)CERB( ثبت نام کرده اند بیشتر از 
ایده کوتاه کردن هفته کاری حمایت 

می کنند.
تقریبا ســه نفر از هر پنج نفر یا 58 
درصــد از پاســخ دهندگان که برای 
دریافت کمک دولتی ثبت نام کرده اند 
گفتند هفته کاری چهــار روزه ایده 
خوبی اســت. این در مقایســه با 50 
درصدی است که برای دریافت کمک 

دولتی ثبت نام نکرده اند.
ایده کوتــاه کردن هفته اســتاندارد 
کاری چیز جدیدی نیست. اما مطالعه 
به این نکته اشــاره کرد که این ایده 
اخیرا توجه بیشتری را به خود جلب 
کرده است چون اعام شد یک پروژه 
پایلــوت از آن قرار اســت در منطقه 

شهرداری نووا اسکوشا اجرایی شود.
نظرســنجی به صورت آناین میان 
۱5۱0 بزرگسال کانادایی بین روزهای 
هشتم و دهم ژوئن برگزار شد. حاشیه 
خطای آن مثبت یا منفی 2.5 درصد 
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هفته های کاری چهار روزه بدون کاهش دستمزد،  ارمغان احتمالی بحران ویروس کرونا
ایران جوان- به گزارش سی بی سی 
نیوز، چند روزی است که شهرداری 
یکی از شهرهای نوا اسکوشیا برنامه 
چهــار روز کار در هفته را راه اندازی 
کــرده و تا کنون نیز همه چیز خوب 
پیش رفته است. بر طبق این برنامه ۹ 
ماهه که با شروع پاندمی طرح ریزی 
شد، و از آن با عنوان هفته کار فشرده 
یاد می شود، کارکنان اصلی شهرداری 
تعداد ســاعات کار خود را در 4 روز 

تکمیل می کنند.
بــری کارول، مدیــر اداری ارشــد 
شهرداری گایزبرو گفت: کارکنان ما 
از سیستم کاری جدید بسیار راضی 
هســتند. او افزود به جز یک ســری 
هماهنگــی ها، مشــکل خاصی در 
اجرایی کردن این برنامه وجود نداشته 

است.
سیســتم انجام کار به صورت فشرده 
موضوع جدیدی نیســت اما پاندمی 
موجب شــد دوباره این موضوع و کار 
از خانــه در ســاعات کاری منعطف 
مــورد توجه قرار گیرد. به گفته اریکا 
کارلتون، استاد رفتار سازمانی دانشگاه 
ساســکاچوان، پاندمی به سازمان ها 
نشــان داد که کارکنان می توانند در 
شرایط کاری مختلف کار خود را انجام 
دهند، و نیازی نیست که حتما رئیس 

باالی سرشان باشد. 
ایده 4 روز کار در هفته از زمانی بیشتر 
مورد توجه قرار گرفت که جاســیندا 
آردرن، نخســت وزیر نیوزلند در الیو 
فیس بوک درباره آن صحبت کرد و 
گفت این شیوه در افزایش گردشگری 

داخلی بسیار موثر خواهد بود.

بــا این حــال، برخی کارشناســان 
معتقدند باید سیستمی را برنامه ریزی 
کرد که بدون کاهش حقوق، عاوه بر 
روزهای کاری، ساعات کاری نیز کم 
شود. زیرا این روش ضمن ایجاد توازن 
در زندگــی کاری، به افزایش بازدهی 

کارکنان کمک خواهد کرد.
کارلتون می گوید: فرضیه ای وجود 
دارد که می گوید هرچه قدر کارکنان 
شــادتر باشــند، بازدهی بیشــتری 
خواهند داشت، زیرا افزایش رضایت 
و شــادمانی موجب افزایش سامت، 
کاهش اســترس، و در نتیجه انجام 

بهتر کار خواهد شد. 
هرچند پرداخت همان میزان حقوق 
برای کارفرمایان یک چالش محسوب 

می شود، اما شــرکت هایی که این 
روش را به کار بسته اند آثار مثبت آن 
را در افزایــش بازدهی کارکنان تایید 
می کنند. سال گذشته مایکروسافت 
ژاپــن بدون کاهش دســتمزدها، در 
سراســر ماه آگوســت جمعــه ها را 
تعطیل اعام کرد، و شاهد حدود 40 
درصد افزایش بهره وری نســبت به 

آگوست سال 20۱8 بود.
یک نظرسنجی در بریتانیا نیز نشان 
داد دو سوم  شرکت هایی که با روش 
4 روز کار در هفته اداره می شــوند، 
شــاهد افزایش بهــره وری کارکنان 
بوده و بیش از ســه چهارم کارکنان 
این شرکت ها نیز گفتند که نسبت 
به گذشــته شادتر و آرام تر هستند و 

کمتر به گرفتن مرخصی نیاز پیدا می 
کنند.

تومــاس روله، یکــی از محققان این 
نظرسنجی، می گوید: اشتباه اینجاست 
که بسیاری فکر می کنند بین ساعات 
کاری و بازدهــی رابطــه مســتقیم 
وجــود دارد. در صورتی که اگر افراد 
متمرکزتر و در شرایط روحی بهتری 
باشــند، می توانند در 4 روز کارهای 
بیشتری به نسبت 5 روز انجام بدهند. 
او گفت: بحــران کووید-۱۹ رفتن به 
سمت سیستم کاهش ساعات کاری 

را تسریع کرد.
به گفته لــورا واندرکم، کارشــناس 
مدیریت زمان، حقیقت این است که 
وقتی کارمندان باید 40 ســاعت در 

محیط کار حضور داشته باشند، تمام 
40 ساعت را کار نمی کنند. او معتقد 
است کارفرمایان باید به جای ساعات 
کاری، بر کار مورد نظر تمرکز کنند 
و اگر کســی می تواند کاری را که به 
عهده اش گذاشته شده در 4 روز انجام 

دهد چه بهتر.
با این وجود بســیاری از کارشناسان 
معتقدنــد ایــن روش معایب خاص 
خود را نیــز دارد. برای مثال، ممکن 
است کارفرما در روز جمعه به چیزی 
احتیاج پیدا کند اما کارمند مربوطه 
در دسترس نباشد. بعضی از شرکت 
ها نیز هماهنگ کــردن این روش را 
بسیار پیچیده و دشوار توصیف کردند. 
همچنین شرکت تری هاوس آمریکا 
نیز که در سال 20۱6 از سیستم هفته 
های کاری 4 روزه استفاده کرده بود 
اعام کرد بــا این روش از دور رقابت 
با سایر شــرکت ها عقب مانده و به 
سیستم 5 روز کار در هفته برگشته 

است.
به عاوه، به اعتقاد کارشناسان، ساعات 
کاری کمتر فقط در مشاغل اجتماعی و 
غیر روتین که سامت روحی و تمرکز 
افراد نقش مهمی  در نحوه انجام کار 
دارد می تواند منجر به افزایش بهره 
وری شود. به عاوه با کاهش ساعات 
کاری، تعامل بین کارکنان که موجب 
ایجاد رابطه دوســتی و حس اعتماد 
بین آنها می شود نیز کاهش خواهد 
یافت. شهرداری گایزبرو نیز اعام کرد 
تنها بعد از یک دوره آزمایشــی می 
تواند درباره تاثیر این روش در بازدهی 

کارکنان اظهار نظر کند.

درخواســت مهلت کرده اند چرا که 
پاندمی اوضاع نابسامان آنها را وخیم 

تر کرده است. 
اما از طرف دیگر، خرید آناین یکی 
از دســتاوردهای پاندمی بوده است. 
فروش آناین در ماه آوریل به 2 برابر 
افزایش یافت و در حال حاضر تقریبا 
۱0 درصد کل خرید و فروش در کانادا 
را تشکیل می دهد که در نوع خود بی 
سابقه است. بیشتر فروشگاه هایی که 
در دوران پاندمی ضرر کردند در بخش 
فروش آناین چندان قوی نبودند و به 
گفته کارشناسان، پاندمی بسیاری از 
کســب و کارها را وادار کرد به دنیای 
بــازار اینترنتی وارد شــوند، چرا که 
مصرف کنندگان دوست دارند بتوانند 
هر آنچه را الزم دارند سفارش بدهند 
و فقط در درب خانــه یا درب مغازه 

تحویل بگیرند.
افزایش چشــمگیر ارزش شــرکت 
Shopify اتاوا، به طوری که با پشت 
سر گذاشــتن بانک RBC تبدیل به 
با گران قیمت ترین شرکت کانادایی 
شده است، شاهدی بر این مدعا است. 
شرکت Shopify در زمینه راه اندازی 
فــروش آناین برای فروشــگاه های 

فیزیکی فعال است. 
مانند  تکنولوژیکــی  های  شــرکت 
Shopify هر روز بیشــتر جای خود 
را در اقتصاد کانادا باز می کنند. رشد 
این بخش در ۱0 سال گذشته، 2 برابر 
ســریع تر از سایر بخش های اقتصاد 
بوده و در حــال حاضر 5 درصد کل 
تولید ناخالص داخلی کانادا را تشکیل 
می دهــد. مقاومت بخش تکنولوژی 
در برابــر آثار منفی پاندمی در تاش 
اقتصاد کانادا برای جهت گیری جدید 
در دوران پسا پاندمی نقطه روشن و 

نویدبخشی است.

نحوه کار

تاثیرات شگرف پاندمی حتی شرکت 
هایی مانند Shopify را نیز تحت تاثیر 
قرار داده به طوری که این شــرکت 
اخیرا اعام کرد به کارکنان خود اجازه 
می دهد در صورت تمایل، دورکاری 
خود را دائمی کنند. چنین اقدامی تا 
مدتی پیش به فکر کسی هم خطور 
نمی کرد، امــا پاندمی موج تغییرات 
را به نحــوه کار کانادایی ها هم روانه 
کرده است. به گفته جنیفر هارگریوز، 
کارآفرین، یکی از خوبی های پاندمی 
این بود که شرکت ها را از مرحله ادعا 
درباره اهمیت دادن به ساعات کاری 
منعطف برای کارمنــدان، به مرحله 
عمل رساند. امروز شرکت ها هنگام 
اســتخدام نیروهای مستعد، مجبور 
هستند مساله ساعات کاری منعطف 

را جدی بگیرند.
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  آقا/خانم محترم
محترمــا باطــالع میرســاند کــه بــا توجــه بــه مذاکــرات تلفنــى قبلــى بــا شــما و نیــز نتجــه حاصلــه ا زنشــر آگهــى بنیــاد کانــادا و ایــران 
در مجــالت  در رابطــه بــا مبلــغ بیســت هــزار دالر  جمــع آورى شــده  بــراى بازمانــدگان قربانیــان پــرواز شــماره پــى.اس 752  اوکراین  

تــا کنــون  تعــدادى از خانــواده بازمانــدگان آمادگــى خــود را بــراى دریافــت مبلــغ مذکــور اعــالم  نمــوده انــد. 
بنیــاد کانــادا و ایــران بــا در نظــر گرفتــن هــدف اصلــى جمــع آورى اهدایــى مــردم تصمیــم  قبلــى خــود را کــه مى خواســت  مبلغــى 
را کــه بازمانــدگان مایــل بــه گرفتــن نیســتند صــرف کمــک هزینــه تحصیلــى  دانشــجویان کنــد  تغیــر داده  و کل مبلــغ جمــع آورى 

شــده را بطــور مســاوى بیــن بازماندگانــى کــه بــراى دریافــت اعــالم امادگــى کرده انــد  تقســیم نماینــد. 
بــراى نهایــى نمــودن ایــن کارخواهشــمند اســت نــکات منــدرج در ذیــل ایــن نامــه را تکمیــل  و پــس از امضــا آن را تــا تاریــخ 15 

جــوالى 2020  بــه ایمیــل و  یــا بــه آدرس بنیــاد کانــادا وایــران کــه در پاییــن ایــن نامــه اســت ارســال نمایــد.

آیا مایلید از پول جمع آورى شده مبلغى دریافت کنید یا خیر ................................................................................
 نام ............................................................................... نام خانوادگى....................................................................
ادرس منزل.............................................................................................................................................................
شماره تلفن.................................................................... ایمیل...............................................................................

امضا..............................................................................

Dear Sir/Madam:
The Canadian Iranian Foundation would like to inform you that their Board of Directors has 
decided to distribute the funds raised ($20,000) for the Ukrainian Airline Flight PS 752 equally 
among the victims’ families who wish to have the money send to them. Kindly, please write your 
complete name, address, telephone, and sign below so we can send the cheque to your name. 
We thank you in advance for your cooperation.
Best Regards,
Canadian Iranian Foundation Board of Directors.

Name:..................................................................  Date:...............................................
Address:................................................................................................................................
Phone:.................................................................      E-Mail:.....................................

Signature:........................................................

Email: info@cif-bc.com     
Address: Canadian Iranian Foundation PO Box 91231,West Vancouver BC V7V 3N6
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عدم گزارش موارد احتمالی ابتال به ویروس کرونا 
در آمار رسمی کانادا

ایران جوان- به گزارش سی بی سی 
نیوز، ونســان پرز و فلورنسیا پرز زن 
و شوهر ســالمندی بودند که با پسر 
بزرگ خود زندگی می کردند. اواسط 
آوریل بود که پسرشــان بیمار شد و 
پزشک مشکل او را عفونت سینوس 
تشــخیص داد. به همین دلیل بدون 
قرنطینه، ونســان و فلورنســیا از او 
پرستاری کردند. اواخر آوریل بود که 
ناگهان این زوج ســالخورده هر دو به 
ســرعت عائم کووید-۱۹ را نشــان 
دادند. ونســان 2 می در بیمارستان 
پذیرش شــد و پس از انجام تســت 
مشخص شد به کووید-۱۹ مبتاست. 
اما وقتی سراغ همســرش را گرفت 
کسی نتوانست به او بگوید فلورنسیا 
4 روز قبل در خانه و زمانی که ونسان 
در حالت نیمه هوشــیار قرار داشت، 
جان باخته است. ونسان نیز چند روز 
بعد درگذشت و نام او در آمار قربانیان 
کووید-۱۹ قرار گرفت اما فلورنســیا، 
چون هرگز تستی روی او انجام نشد، 
جزو آمار جانباختگان بر اثر بیماری 

شمرده نشد.
در واقــع، آمــار کانادا فقط شــامل 
مواردی است که در آزمایشگاه تایید 

شده باشد.
به رغم دستورالعمل های بین المللی، 
کانادا آمار مبتایــان و جانباختگان 
را صرفا بر اســاس موارد تایید شده 
در آزمایشــگاه اعام مــی کند و به 
همین دلیل بســیاری از کسانی که 
پیش از انجام تســت، جــان خود را 
از دســت می دهند در آمار شمارش 
نمی شــوند. این در حالی اســت که 
ســازمان بهداشت جهانی از کشورها 
خواسته بود موارد قطعی و همچنین 
موارد احتمالی بیماری را در کنار هم 

شــمارش کنند تا بتوان به شناخت 
دقیق تری از تاثیرگذاری بیماری در 

سطح جهان دست یافت.
بــه گفته دکتــر پرابت جا، اســتاد 
تورنتو، سازمان  اپیدمولوژی دانشگاه 
بسیار  بهداشت جهانی دستورالعمل 
روشــنی دارد که بر اســاس آن الزم 
نیست حتما افراد پس از انجام تست 
جزو مبتایان شــمرده شــوند. اما 
متاسفانه کانادا در زمینه گزارش این 
دست از جانباختگان بسیار کند عمل 

کرده است.
برخاف کانادا، کشــورهای بریتانیا، 
پرتغال و نیوزلند مرتبا آمار مبتایان 
و جانباختــگان احتمالی کووید-۱۹ 
را گزارش کرده اند. ســخنگوی اداره 
آمار بریتانیا گفت: حتی مواردی که 
بدون انجام تست، صرفا توسط گواهی 
پزشــک ابتای آنها بــه کووید-۱۹ 
تایید می شود، در آمار این اداره ثبت 

می شوند.

اما بیشــتر اســتان های کانادا موارد 
احتمالی کووید-۱۹ را گزارش نکرده 
و صرفا بر تســت هایــی که نتیجه 
آنها مثبت باشــد، تمرکز می کنند. 
ســخنگوی وزارت بهداشــت کانادا 
گفت بدون نتیجه مثبت تست، موارد 
احتمالی از نظر ما معیارهای الزم برای 

قرار گرفتن در آمار رسمی را ندارند.
این یعنی اگر کســی پیش از انجام 
تســت بر اثر کووید-۱۹ جان خود را 
از دســت بدهد، حتی اگر پزشک در 
گواهی فوت علت مرگ را کووید-۱۹ 
ذکر کند، این مورد در هیچ گزارشی 

از آمار ملی ثبت نمی شود.
باالخــره در بیــن همه اســتان ها، 
بریتیش کلمبیا تصمیم گرفته است 
مــوارد احتمالی ابتــا را نیز ثبت و 
گزارش کند. دکتر بانی هنری، افسر 
ارشــد سامت این اســتان گفت ما 
می دانســتیم که ثبت این موارد در 
شــناخت ما از ســطح تاثیر گذاری 

انتقاد شدید حقوق بشری به دولت ترودو: 
برای کانادایی های زندانی در سوریه 

نیز مسئول هستید

دولــت فدرال کانادا متهم شــده که 
تعهدات و وظایف بین المللی خود را 
در زمینه حقوق بشــر زیرپا گذاشته 
چرا که از کمک بــه ده ها زن، مرد و 
کودک کانادایی که به اتهام داشــتن 
ارتباط با گروه تروریســتی داعش در 
حال حاضر در اردوگاه های ســوریه 
نگهداری می شوند، خودداری می کند.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ســازمان غیردولتی دیده بان حقوق 
بشر مستقر در نیویورک روز دوشنبه 
با انتشار گزارشی ضمن متهم کردن 
اتاوا بــه نقض تعهــدات بین المللی 
خود در زمینه حقوق بشــر از دولت 
کانادا خواســت هر چــه زودتر برای 
بازگرداندن اتباع بازداشت شده اش در 
ســوریه دست به کار شود و در اولین 
گام بیست و شش کودک کانادایی را 
که در اردوگاه های ســوریه نگهداری 

می شوند، به کانادا بازگرداند.
دیده بــان حقــوق بشــر در گزارش 
خــود  ۹2صفحــه ای  انتقادآمیــز 
مصاحبه های متعددی را که با اتباع 
کانادایی بازداشت شــده در سوریه، 
خانواده های آن ها و مسئوالن کانادایی 
و خارجی انجام داده، منتشــر کرده 
است. دیده بان حقوق بشر همچنین 
در گزارش خود تابلویی نگران کننده 
از اوضاع اسفبار حاکم بر اردوگاه های 
اســرای نزدیک به داعش در سوریه 

ترسیم کرده است.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
دوشنبه 2۹ژوئن با دفاع از رویکردی 
که دولت وی در این زمینه اتخاذ کرده 
است، تاکید کرد کانادا در خاک سوریه 
دیپلمات ندارد و مشــکات امنیتی 
متعدد موجود در ســوریه مانع از آن 
می شود که اتاوا بخواهد نماینده ای به 

این کشور جنگزده بفرستد.
ترودو افزود ما به عنوان دولت وظیفه 
داریم به گونه ای عمل کنیم که جان 
شهروندان کانادایی به ویژه کارکنان 
دولــت به خطــر نیفتد. بــه همین 
علت مــا برای کمک به کانادایی های 
بازداشت شده در سوریه با طرف های 
تا  می کنیــم  همــکاری  میانجــی 
حمایت هــا و کمک های کنســولی 
مناسبی را که از دستمان بر می آید، 

به آن ها ارائه نماییم.
با این حــال دیده بان حقوق بشــر 
یادآوری کرده که کشورهای انگلیس، 
دانمارک، فناند، فرانسه، آلمان، نروژ و 
آمریکا از اکتبر گذشته بسیاری از اتباع 
کم سن و سال بازداشت شده خود در 

سوریه را بازگردانده اند.
در حــال حاضر 47 تبعــه کانادا در 
در  بازداشت شــدگان  اردوگاه هــای 
سوریه به ســر می بردند که 8 نفر از 
آن ها مــرد، ۱۳ نفرشــان زن و 26 

نفرشان کودک هستند.

بیماری اهمیت زیــادی دارد. دکتر 
هنــری افزود: بررســی همه گواهی 
های فوت برای یافتن موارد احتمالی 
کووید-۱۹ ممکن است چندین ماه 
طول بکشد. او گفت: متاسفانه سیستم 
به این صورت است و ما باید داده های 
گذشــته را پردازش کنیم تا به آمار 
درست برسیم. به هر حال ما مصمم 
هستیم تاثیر کلی کووید-۱۹ بر استان 
را مشخص کنیم. او همچنین بر تاثیر 
شدید بیماری بر جمعیت سالمندان 
اشاره کرد و گفت مراقبت از سالمندان 
در برابر بیماری ضمن حفظ احترام و 
رفتاری که آنها در ســال های پایانی 
عمرشان شایســتگی آن را دارند، از 
بزرگ ترین چالش های دوران پاندمی 

بوده است.
اما متاســفانه در انتاریو و کبک، دو 
مرکــز  اصلی بیماری در کانادا، هنوز 
چنین برنامــه ای وجود ندارد. هر دو 
این استان ها تایید کردند که آمار آنها 
تنها بر اســاس گزارش آزمایشگاه ها 
است. دکتر میشل گاردم، متخصص 
بیماری های عفونی بیمارستان هامبر 
ریور تورنتــو، رویکرد فعلی را ناکافی 
دانســت و گفــت ما مــی دانیم که 
موارد ابتا بیش از اینهاســت و روش 
کنونی کوچک شمردن آثار بیماری 
اســت. او افزود: ما باید در زمینه ارائه 
آمار و اطاعات درباره شیوع بیماری 
شــفاف تر عمل کنیم. دکتر مایکل 
وارنر نیز تایید می کند که بســیاری 
از بیمــاران او علی رغم نتیجه منفی 
تســت کرونا، تمام عائم بیماری را 
داشته اند و بســیاری از بیماران نیز 
پیش از انجام تســت جان باخته اند. 
او همچنین تاکید می کند بسیاری 
از جانباختگان اوایل پاندمی و پیش 
از متداول شدن تست کرونا، به ویژه 
در خانه های سالمندان هیچ گاه در 
شمار تلفات بیماری شمرده نشدند. 
در صورتی که این حق خانواده های 
آنها است که بدانند چرا عزیزشان را از 

دست داده اند.
دکتر آلیسون مک گیر، از بیمارستان 
مانت ساینای، نیز معتقد است مقامات 
بهداشت و سامت معموال تمایل دارند 
آمار را پایین نگه داشته و در مورد آن 
محتاطانه عمل کنند زیرا ممکن است 

بعدها متهم به سیاهنمایی شوند.
بررســی گواهی های فــوت نیز در 
استان هایی مانند انتاریو که هنوز با 
سیســتم های قدیمی مانند ماشین 
فکس و گزارش دســتی آمار کار می 
کنند، زمان بسیار زیادی را می طلبد. 
هرچند این استان اعام کرده سیستم 
کهنه خود را به زودی به روز رســانی 
خواهد کــرد، اما نه در انتاریو و نه در 
بیشتر استان های کانادا عزمی برای 
گزارش موارد احتمالی دیده نمی شود

روند افزایشی آمار مبتالیان به کروناویروس در آمریکا و تهدید آن برای کانادا

ایران جوان- به گزارش گلوب اند میل، 
در چند ماه اخیر واکنش دولت های 
استانی کانادا در مقابله با پاندمی مورد 
انتقاد قرار گرفت و از آنها خواســته 
شد بهتر عمل کنند. در مورد کمبود 
تســت در بعضی استان ها حرف زده 
شد، به کندی ردگیری افراد مرتبط با 
مبتایان اشاره شد، درباره فجایع قابل 
اجتنابی که در خانه های سالمندان 
به ویژه در انتاریو و کبک اتفاق افتاد 
فریادها زده شد، و اخیرا هم اشاره شد 
که کانادا هنوز آمادگی مواجهه با موج 
دوم را بــدون نیاز به تعطیلی مجدد 

کسب و کارها ندارد. 
با این همه، به بهایی سنگین و پس 
از اینکه بسیاری جان خود را از دست 
دادند، به نظر می رسد بیشتر مناطق 
کشور یا موج اول را پشت سر گذاشته 
اند یا به زودی پشــت ســر خواهند 
گذاشت. شمار مبتایان نیز هفته به 
هفته کاهش پیدا می کند و باالخره 
بارقه های امید خود را نشان داده اند. 
پس از چندین ماه دشوار و پر فراز و 
نشیب، باالخره می توان امیدوار بود 
با ادامه بازگشایی ها و رعایت فاصله 
گــذاری، زندگی به روشــی ایمن به 

حالت عادی باز گردد.
اما شــرایط همســایه جنوبی کانادا، 

آمریکا، به کلی فرق می کند.
در حالــی کــه در برخــی ایالت ها 
مانند نیویورک موج اول رد شده، در 
بسیاری از مناطق دیگر آمریکا شمار 

مبتایان رکورد شکسته است. امروز 
آمریکا را بیش از هر زمان دیگری می 

توان مرکز کووید-۱۹ دانست. 
ایالت کالیفرنیا، که تقریبا جمعیتی 
برابــر با کانادا دارد، شــاهد باالترین 
آمار ابتا نسبت به چند ماه گذشته 
است. از ابتدای ژوئن تعداد مبتایان 
این ایالت چند برابر شــده و در هفته 
گذشته روزانه به طور متوسط ۳000 
مبتای جدید شناسایی شده است، 
آمــاری تقریبا ۱0 برابر کانــادا. آمار 
روزانه مبتایان فلوریــدا نیز رکورد 
شکســته و از ماه می تا کنون ۳ برابر 
شده است. در ایالت تگزاس و بسیاری 
از ایالت های دیگر نیز وضع به همین 

منوال است.
و پاسخ دولت ترامپ چیست؟ مایک 
پنس، معاون رئیس جمهور، این هفته 
در روزنامه وال استریت ژورنال نوشت 
رســانه ها سعی دارند مردم آمریکا را 
بترســانند و ترس از موج دوم بسیار 

بزرگنمایی شده است.
آنتونی فوشــی، مدیر موسسه ملی 
آلــرژی و بیماری های عفونی آمریکا 
هم تا حدودی با او موافق اســت اما 
نه از جنبه مثبت. دکتر فوشــی در 
مصاحبه با واشنگتن پست گفت مردم 
آمریکا نباید نگران موج دوم بیماری 
باشند چون متاسفانه ما هنوز در موج 

اول گیر کرده ایم. 
و اینها همه برای کانادا تهدیدی جدی 

است. بنابراین چه باید کرد؟

ممنوعیت سفر را حفظ کنیم  

ممنوعیت ســفرهای غیــر ضروری 
از آمریکا به کانادا تا اواســط جوالی 
تمدید شده است. اما این کافی نیست 
و الزم اســت حداقل تــا پاییز ادامه 
پیدا کنــد. همچنین کانادا باید چاره 
ای برای سوء اســتفاده آمریکایی ها 
از یک خاء قانونی پیدا کند. قانونی 
که به آمریکایی هایی که قصد سفر به 
آالسکا را دارند اجازه می دهد از کانادا 
عبور کنند. اخیرا گزارش هایی رسیده 
که نشان می دهد بعضی مسافران با 
سوءاســتفاده از این قانون تعطیات 

خود را در کانادا می گذرانند. 
هرچند تعداد این افراد زیاد نیســت 

اما الزم است با اقدامات مناسب این 
تعداد را به صفر برسانیم. مثا می توان 
مســافران آمریکایی را وادار کرد یک 
اپلیکیشــن ردیابی روی گوشی خود 
نصــب کنند و همچنین قبل از ورود 
به خاک کانادا به هزینه خود تســت 

کووید-۱۹ را انجام بدهند.

گسترش شرکای سفر  

استرالیا و نیوزلند که در کنترل بیماری 
و پایین نگه داشتن آمار مبتایان هر 
دو موفق عمل کردنــد، اخیرا درباره 
ساختن یک حباب دو طرفه مذاکره 
کرده اند به این معنا که مسافران بین 
دو این دو کشور نیازی به قرنطینه ۱4 

روزه نداشته باشند. کانادا نیز باید به 
دنبال چنین توافقاتی با کشــورهای 
امن باشد. اســترالیا و نیوزلند را می 
توان در این فهرست قرار داد؛ تایوان 
و کــره جنوبی نیز گزینه های خوبی 
هستند. در حال حاضر، همه مسافرانی 
که وارد کانادا می شوند ملزم به رعایت 
قرنطینه ۱4 روزه هستند. اما باید راه 
هایی برای بازگرداندن سفرهای بین 
المللی به حالت عادی پیدا کرد. البته 
خوب است همچنان از اقداماتی نظیر 
انجام تســت در بدو ورود مســافران 
اســتفاده شــود، اما رفت و آمد فقط 
بین کشورهای امنی باشد که احتمال 

انتقال ویروس از آنها حداقل است.

انجــام آزمایش از خدمــه پرواز و 
راننده های ترانزیت

راننده های ترانزیت و خدمه پرواز جزو 
کارکنان مشــاغل ضروری محسوب 
می شــوند و برخاف سایر مسافران، 
قرنطینــه برای آنها الزامی نیســت. 
بنابرایــن، اگر روند کاهشــی تعداد 
مبتایان در کانــادا ادامه پیدا کند، 
انجام مرتب تست از این افراد، یعنی 
پس از هر بار ورود بــه خاک کانادا، 
اهمیت ویژه ای پیدا می کند. این کار 
باعث می شود مرزها همچنان برای 
تجارت باز باشــد اما گردشگری فعا 

تعطیل باقی بماند.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until August 1, 2020, while quantities last. 

Our showroom is open for business, 
with health measures in effect. 

Please see our website for details.

توافق نامه تجاری جدید
 کانادا-آمریکا-مکزیک

 اجرایی شد

ایرانیان کانــادا- از ۱ جوالی، تجدید 
توافق نامــه تجــارت آزاد آمریکای 
شمالی )NAFTA(، سه سال پس از 
آغاز مذاکرات مبنی بر بازتعریف توافق 
نامه تجارت ســه جانبــه بین کانادا، 
ایاالت متحــده و مکزیک، به مرحله 

اجرا گذاشته شد.
این توافق نامه جدیــد که در نوامبر 
سال 20۱8 تصویب گشته، از سوی 
مقامات کانادایی توافق نامه تجارت آزاد 
بین کانادا - ایاالت متحده - مکزیک 
یا بــه اختصار CUSMA نامیدند، در 
حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا آن را توافق نامه 
ایاالت متحــده – مکزیک - کانادا یا 

USMCA می نامد.
الزم االجرا شــدن ایــن توافق نامه 
جدید پس از اجرای اصاحاتی جزئی 
در اواخر سال 20۱۹ در راستای جلب 
رضایت دموکرات های ایاالت متحده، 
و پس از تصویب در نهادهای مقننه 
مربوطه هر سه کشور، صورت گرفته 

است.
نخست وزیر جاســتین ترودو در 2۹ 
ژوئن اظهار داشته بنا بر تجارت بین 
اعضــای »نفتا« در ســال 20۱8 به 
ارزش تقریبی ۱.5 تریلیون دالر، نمی 
توان اهمیت و حفــظ تجارت آزاد و 
عادالنه بین ســه کشور را دست کم 

گرفت.
با این وجود ایــن توافق نامه جدید، 
تغییراتی را نیز در بخش های مختلف 
به همراه داشته که در ادامه به شرح 

آن خواهیم پرداخت. 

و  لبنی  محصوالت  به  دسترســی 
نوشیدنی های الکلی

دسترســی  جدید،  توافــق  طبــق 
کشــاورزان آمریکایی به بازار لبنیات 
کانادا بــه ۳.5۹ درصد افزایش یافته 
و بــه موافقت دولت فــدرال قیمت 
گــذاری هــای کاس 7 محصوالت 
لبنــی نیز حذف خواهد گشــت. در 
واقــع این ترتیب قیمــت گذاری به 
محصوالت  داخلــی  تولیدکنندگان 
لبنی اجازه می دهد شیر کانادایی را 

به قیمت پایین تر خریداری نمایند.
همچنیــن کشــاورزان آمریکایــی 
دسترسی بیشتری به بازارهای عرضه 
تخم مرغ و مرغ کانادایی داشته، که در 
مقابل، ترودو نیز متعهد گشته غرامت 
تولیدکنندگان حوزه مدیریت تأمین 
کانادایــی را پرداخت نماید، که البته 

به عقیده کارشناسان موجب کاهش 
قیمت محصوالت نگشــته اما تنوع 

محصوالت را گسترش خواهد داد.
همچنین کانــادا و ایــاالت متحده 
توافق نموده انــد که از نوامبر 20۱۹ 
استان بریتیش کلمبیا بایستی قانون 
ممنوعیت شــراب های بین المللی 
خود را در فروشگاه های مواد غذایی 

واجد شرایط لغو نماید.

کاهش نرخ نقل و انتقاالت مرزی

انتقــال مرزی خریدهــای آناین به 
کانادا به ارزش کمتر از ۱50 دالر، زین 
پس مشمول عوارض نخواهد بود. بنا 
بر این توافق نامه حداقل قیمت خرید 
که واجد شــرایط دریافت عوارض و 

مالیات بوده، و به عنوان آستانه کمینه 
شناخته می شود، از 20 دالر پیشین 

به 40 دالر افزایش یافته است. 
گرچه این موضوع به معنی پرداخت 
مالیات و عوارض کمتر برای خریداران 
ایاالت  آناین  کانادایی محصــوالت 
متحده و مکزیک بوده، اما چندان به 
نفع خرده فروشــان کانادایی نخواهد 
بــود. در واقع این صنعــت مدت ها 

اســت که مخالف این افزایش بوده و 
مدعی است گرچه این مزیت به نفع 
شرکت های خرده فروشی آمریکایی 
بوده اما مشاغل کانادایی را با ضررهای 
مالیاتــی مواجه می کنــد، چرا که 
خریــداران بیش از پیــش به خرید 
آناین محصوالت ترغیب گشــته و 
در نتیجه بازار فروشگاه های کانادایی 

کساد خواهد شد.

افزایش قیمت خودرو

»اصول بنیادین« ساخت خودرو تغییر 
خواهد کرد. بدان معنی که بایســتی 
کارمزد و مواد آمریکای شــمالی به 
میزان مشخصی به هر ماشین جدید 
ساخته شده اضافه گردد، که در نتیجه 
موجب افزایش تولید و منابع در کانادا، 
ایــاالت متحده و مکزیک گشــته و 
آســتانه آن را از 62.5 درصد به 75 

درصد افزایش خواهد داد.
در حــال حاضر وســایل نقلیه 70 
درصد فــوالد و آلومینیوم آمریکای 
شمالی را دارا بوده و 40 درصد وسایل 
نقلیه مسافربری نیز بایستی از مواد، 
قطعات و نیروی کاری استفاده نمایند 
که توسط کارگرانی تولید گشته که 
میانگین دستمزد ساعتی آنان حداقل 

۱6 دالر آمریکایی می باشد. 
این موضوع می تواند موجب افزایش 

تولید خودرو در ســه کشــور گشته 
و فرصــت های تولید مــواد اولیه را 
برای تولید کنندگان قطعات خودرو 
کانادایی فراهم نمایــد. با این حال، 
برخی از کارشناســان صنعت خودرو 
اخطار داده اند کــه چنانچه افزایش 
هزینــه هــای تولیدی بــه مصرف 
کنندگان منتقل شــود، ممکن است 
نتیجتا موجب افزایــش قیمت این 

وسایل نقلیه گردد.

شــرایط توافق نامه جدید در سال 
2026

این توافقنامه برای ۱6 سال آینده نیز 
عمل خواهد بود، اما در شش سال اول 
یک »بررسی مشترک« اجباری انجام 
خواهد شد تا مشخص گردد که آیا هر 
سه کشور خواستار تمدید توافق برای 
۱6 سال دیگر خواهند بود یا خیر. این 
شرط امتناع شش ماهه پیش تر نیز 
در توافق نامه پیشین وجود داشته، و 
در توافق نامه جدید نیز حفظ گشته 

است.
همچنین، این توافــق نامه فصلی را 
شامل گشته که احزاب مخالف کانادا 
آن را Trump veto نامیــده، و ایــن 
سؤال را مطرح می نماید که چگونه 
ایــن بخش از توافق نامــه می تواند 
بر معامات تجــاری آتی کانادا تأثیر 

بگذارد.
در فصــل ۳2 نفتــای جدیــد آمده 
اســت که در صورت قصــد مذاکره 
توافقنامه تجارت آزاد با کشوری غیر 
از کشــورهای حاضر در توافق نامه، 
توســط یکی از طرفین قرارداد ابتدا 
بایســتی دو کشــور دیگر نیز مطلع 
گشته و موافقت خود را اعام نمایند 
که البته در صورت عدم موافقت می 
توانند از گزینه خــروج 6 ماهه نفتا، 
اســتفاده کنند.  در ادامه به ذکر پنج 
لحظه مهم در طول اجرای این توفق 

نامه خواهیم پرداخت.
2۱ ژانویــه 20۱7: ترامــپ پس از 
تصدی مقام ریاســت جمهــوری، از 
تصمیم خود مبنی بر آغاز مذاکرات 
مذاکره مجدد نفتا با کانادا و مکزیک را 
که یک وعده انتخاباتی از دوره ریاست 
جمهوری وی در ســال 20۱6 بوده، 

خبر داد.
۹ ژوئــن 20۱8: در جریــان ادامــه 
مذاکرات، ترامپ پس از یک نشست  
جی7، تــرودو را »زیرک و احمق« و 
»بســیار دروغگو و ضعیف« خطاب 
نمود که حماتی را از سوی مقامات 

آمریکایی به همراه داشت.
۱  ژوئیــه 20۱8: ۱6.6 میلیارد دالر 
به تعرفه های کانادایی در قبال تعرفه 
مواد فلزی و آلومینیومی و سایر کاالها 
بــه عنوان تعرفه هــای فلزی ایاالت 
متحــده که ترامــپ در قبال برخی 
مشــاغل نفتا به کانادا تحمیل کرده 

بود، اعمال گشت.
۱0 دســامبر 20۱۹:  خانــم فریلند 
معاون نخست وزیر پس از اطمینان 
از تنظیمات دموکرات های آمریکایی 
مبنی بر تنظیماتــی از جمله بخش 
مربوط به داروهای بیولوژیکی و تجویز 
شــده جهت مقرون به صرفه نمودن 
داروها، متن به روز شــده این معامله 

را امضا نمود.
۱۳ مارس 2020: اجرای سریع متن 
نهایی این توافقنامــه یک روز پیش 
از تعطیلــی Parliament Hill بنا بر 
اپیدمی کووید-۱۹ توســط مجلس 

عوام و سنا. 

اپلیکیشن موبایل »تیم هورتونز«
 به دلیل نگرانی ها در مورد داده های 

شخصی مورد بازرسی قرار گرفت
ایرانیان کانادا- اپلیکیشن موبایل ثبت سفارش تیم هورتونز مورد بازرسی 
دفتر کمیســیون حریم خصوصی کانادا و آژانس های اســتانی در کبک، 

بریتیش کلمبیا، و آلبرتا قرار می گیرد.
این تحقیق مشــترک به دلیــل افزایش نگرانی های اعام شــده در پی 
گزارشــات در رسانه ها آغاز شــد. برخی نگرانی ها حاکی از آن است که 
احتماال این نرم افزار برای جمع آوری و اســتفاده از داده های حرکتی و 

لوکیشن مشتریان در هنگام فعالیت های روزانه آنان استفاده می شود.
این موضوع بررســی خواهد شــد که آیا مجموعه فست فودها که تحت 
مالکیت شــرکت بین المللی برندهای رستوران است، با قانون حفاظت از 
اطاعات شــخصی و مدارک الکترونیکی در قانون حریم خصوصی بخش 

خصوصی دولت فدرال کانادا، در تطابق می باشد یا خیر.
آژانس های خصوصی نیز به این موضوع می پردازند که آیا این ســازمان 
رضایت معنا داری از کاربران در راستای جمع آوری داده های موقعیت آنان 
و اطاعاتی که می تواند عادات و فعالیت های فردی آنان را آشــکار کند، 

مانند اماکنی که اغلب می روند، اخذ کرده است یا نه.
دفتر کمیسیون حریم شخصی کانادا می گوید این موضوع به عنوان یک 
مساله مهم تلقی می شود چرا که مردم کانادا در مورد حریم خصوصی خود 

بسیار حساس می باشند.
تیم هورتوتز نیز اعام کرده اســت در مورد نتایجی که به دست می آید 
کاما مطمئن است و با مقامات نظارتی حریم خصوصی نهایت همکاری 

را خواهد داشت.
ســخنگوی تیم هورتونز در ایمیلی خاطر نشــان کرد »از زمانی که نرم 
افزار موبایل تیم هورتونز راه اندازی شــد، مشتریان ما همیشه این گزینه 
را داشتند که اطاعات موقعیت خود را با ما به اشتراک بگذارند، که شامل 
گزینه اشتراک موقعیت »همیشگی« نیز می باشد – گزینه ای که بسیاری 

از کمپانی ها در نرم افزارهای خود دارند.«
در آپدیت اخیری که این نرم افزار داشــته اســت جمع آوری داده های 
لوکیشن، منحصر به زمانی است که کاربر نرم افزار را باز کند، حتی اگر در 

تنظیمات نرم افزار گزینه»همیشه« را انتخاب کرده باشد.
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 ابتکار یک شرکت کانادایی در بریتیش کلمبیا
 تصفیه خانه هایی که همچون جنگل ها کار می کنند؟

تغییرات اقلیمــی یکی از بزرگ ترین 
تهدید هایی ست که بشــر امروزی با 
آن مواجه است. همه ما روزانه اخبار 
زیادی درباره اثرات مخرب گرمایش 
زمین بر همه جانداران از جمله انسان 
می شنویم: گرادیان های دمایی شدید، 
خشکسالی، سیل، مهاجرت انسان ها از 
مناطق غیرقابل سکونت، از بین رفتن 
زندگــی گیاهی، انقــراض گونه های 

حیوانی و غیره.
دانشــمنداِن جهــان تا کنــون راه 
حل های مختلفی برای مقابله با تهدید 
تغییر اقلیم پیشنهاد داده اند، اما این 
راه  حل ها چقدر عملی هستند؟ وان 
حمامــی را در نظر بگیرید که حجم 
مشــخصی از آب را می تواند در خود 
جــای دهد. این وان هوای کره زمین 
ماســت و آب، گاز دی اکسید کربن. 
اکنون شیر آب را باز کنید، آنقدر که 
وان رفته رفته پر شود، کمی مانده تا 
آب سرریز شود و همه خانه را ویران 
کند، ایــن وضعیت اکنون کره زمین 
است! لبریز شــده از گاز دی اکسید 
کربنی که روزانه توســط میلیارد ها 
ماشــین، کارخانه، تأسیسات و غیره 
در یک سفر یک طرفه وارد کره زمین 
می شــوند. برای جلوگیــری از نابود 
شدن خانه چکار می توان کرد؟ اولین 
و واضح ترین راه حل، بستن شیر آب 
یا متوقف کردِن کامل انتشار گاز دی 
کسید کربن است، کاری که چندان 
عملی به نظر نمی رســد. شاید بتوان 
شیر آب را کمی بست و یا به عبارتی 
انتشار دی اکسید کربن را کاهش داد. 
اما اگر شیر آب کاماً بسته نشود و آب 
همچنان قطره قطره وارد وان شود، باز 
هم بعد از مدتــی، گرچه طوالنی تر، 
ولی در نهایت وان سرریز خواهد کرد. 
راه حِل دوم که به نظر می  آید عملی 
است برداشتن درپوش وان یا حذف 

دی اکسید کربن  موجود در هوا است. با 
این کار حتی اگه شیر آب چکه کند 
و یا به عبارتی نتوانیم جلوی انتشــار 
دی اکســید کربن  را به صورت تمام و 
کمال بگیریم، وان لبریز نخواهد شد. 
اما آیا درپوشی وجود دارد؟ بله درست 
حدس زدیــد، درختــان. درخت ها 
درپوش های طبیعی کره زمین برای 
اینکار هستند که به صورت طبیعی 
دی اکسید موجود در اتمسفر را جذب 
و هوایی پاک هدیــه می دهند. اما با 
توجه به زندگی امروزی بشر و ساخت 
و ساز های فراوان و دست اندازی های 
او به طبیعت از جمله جنگل ها، این 
راه حل گرچه بســیار خــوب، ولی 
عملی نمی باشــد. شــرکت کانادایی 
Carbon Engineering بــا الهام از 
ایده درختان، توانسته است محصولی 
دی اکســید کربن  موجود  که  بسازد 
در هــوا را جدا کــرده و به عبارتی با 
برداشــتنن در پــوش، وان را خالی 

می کند.
این شــرکت خصوصی مســتقر در 
بریتیش کلمبیا در سال 200۹ توسط 
اســتاد سیاست گذاری  ِکیث  دیوید 

عمومی و فیزیک کاربردی دانشــگاه 
هاروارد تاسیس شد و از سال 20۱5 
فعالیت تسویه هوا را آغاز کرده است. 
ایده این کار حاصل یک کار آکادمیک 
بر روی تکنولوژی های  انجام شــده 
مدیریــت کربــن توســط تیم های 
تحقیقاتی او در دانشگاه های َکلگری 
و کارنِگی ملون بود. دستگاه های این 
شرکت قادرند ســالیانه یک ملیون 
تُن دی اکســید کربن  موجود در هوا 
)مقداری معــادل با کار چهل ملیون 
درخــت!( را به دام بیانــدازد و بدین 
ترتیب راه حل جدید و بسیار مؤثری 
برای حل مسأله گرمایش زمین پیدا 

کرده اند.
این دستگاه ها چگونه عمل می کنند؟

دســتگاه های تصویه هوا این شرکت 
ابتدا  از طریق یــک َفن بزرگ، هوا را 
به درون خود می کشــند. هوای وارد 
شده به درون دستگاه، سپس از روی 
سطوح پاستیکی نازکی که با محلول 
پتاسیم هیدروکسید پوشانده شده اند، 
عبور داده می شــود. این محلول غیر 
سمی با مولکول های دی اکسید کربن 

پیوند شیمیایی برقرار می کند و  با به 
دام انداختــن آن ها در محلول مایع، 
آن ها را از هوا جدا می کند. ســپس 
غلظت دی اکســید کربن موجود در 
محلول پس از یک سری فرآیند های 
شــیمیایی افزایش یافته تا جایی که 
محصول نهایی، گاز فشرده و خالص 
دی اکسید کربن  خواهد بود. از این گاز 
فشرده می توان به عنوان سوخت در 
ماشین، هواپیما و غیره استفاده کرد 
و یا آن را در زیر زمین برای استفاده 
در آینده ذخیره کــرد. بدین ترتیب 
دی اکســید کربن  موجود در هوا هر 
بار بازیافت می شــود و مجدداً مورد 

استفاده قرار می گیرد.
این دســتگاه ها در مقیاس باال قادر 
خواهند بود ســالیانه یک ملیون تُن 
دی اکسید کربن  را که معادل با انتشار 
ســالیانه 250 هزار ماشین است، به 
دام بیاندازند. هزینــه جدا کردن هر 
تُن دی اکسید کربن  در هوا با استفاده 
از این تکنولوژی، تقریباً برابر با ۱00 
دالر آمریکا خواهد بود. از مزایای این 
تکنولوژی می توان به مقرون به صرفه 
بودن آن، قابلیت نصب در مکان های 
مختلف مانند زمین هــای غیر قابل 
زرع، امکان اســتفاده از منابع انرژی 
مختلف مانند انرژی های تجدید پذیر، 
گاز طبیعی و یــا ترکیبی از هر دو و 
انتشار دی اکســید کربن  اضافه  عدم 
اشاره کرد. همچنین بیش از ۹0٪ آب 
مصرفی در این تأسیسات می تواند از 

منابع آب غیرآشامیدنی باشد.
با امضاء معاهده پاریس در سال 20۱5 
توسط نمایندگان ۱۹5 کشور دنیا که 
در آن همگــی توافــق کردند تولید 
گاز هــای گلخانه ای خــود را کاهش 
ســرمایه گذاری های  و  توجه  دهند، 
زیادی به این تکنولوژی جلب شــده 
 است. از سرمایه گذاران حال حاضر این 
شرکت می توان به افرادی چون بیل 
گیتــس، نورمن مورای رئیس هیئت 
مدیره شــرکت نفــت و گاز کانادایی 
CNR، شــرکت نفت و گاز ِشورون و 
غیره اشاره کرد. ساخت اولین دستگاه 
تجاری 500 کیلو تُنی این شرکت در 

سال 202۱ در آمریکا آغاز می شود.
در نهایت گرچه این تکنولوژی کمک 
فراوانی به حل مشکل گرمایش زمین 
می کند، نباید نقش و ســهم خود را 
درین مسأله نادیده بگیریم. استفاده 
از خودرو های برقــی، بازیافت زباله، 
مقابله بــا فرهنــگ مصرف گرایی و 
داشتن سبک زندگی پایدار همگی از 
وظایف هر انسانی در این کره خاکی 
زیبا می باشد. این تکنولوژی به همراه 
تاش ما در حفظ کره زمین، می تواند 
نویدبخش زمینی پاک و عاری از هر 
گونه آلودگی برای نسل بعدی باشد، 
نســلی که به اندازه ما حق و سهمی 

ازین کره خاکی زیبا دارند.
شهرزاد طباطبائی )هفته(

ایرونیا- پس از انتشار گزارشی مبنی 
بر شــیوعی ویروس در یک آرایشگاه 
محلی صدهــا نفر در کینگســتون 
صف بستند تا برای کووید-۱۹ تست 

بدهند.
بــا اینکه واضح بود با شــروع به کار 
دوباره اقتصاد در استان، ویروس می 
تواند خیلی ســریع پخش شود ولی 

اتفاقی که رخ داد واقعا عجیب بود. 
در منطقه ای که بــه خاطر تدابیری 
مورد تحسین بود که باعث شده بود 
ویروس طی روزهــای اولیه پاندمی 
کنترل بشود، حاال شیوع کووید-۱۹ 
حداقــل ۱6 فرد را تــا اینجا مریض 
کرده و صدها نفر دیگر ممکن است 

تست شان مثبت باشد.
کیران مور افســر ســامت پزشکی 
گینکســتون و جوامع محلی اطراف 
آن از 500 مشتری که از زمان افتتاح 
آرایشــگاه یعنی از دو هفته پیش تا 
به حال به آن مراجعــه کرده  بودند، 
خواســته خود را به مــدت ۱4 روز 
قرنطینه کنند و مراقب بروز هر گونه 

عائمی از ویروس باشند. 
سازمان سامت عمومی کینگستون 
شــیوع ویــروس در این ســالن را 
پنج شــنبه اعام کرد و آن را تا اعام 
بعدی بســت. افرادی که تست شان 
مثبت شده شامل شش کارمند سالن، 
کارکنان مراقبت از سامت و افسران 

پلیسی که مشتریان سالن بودند یا با 
مشتریان آن ارتباط نزدیک داشتند 
می شود. دکتر مور گفت انتظار دارد 
موارد بیشــتری با انجام تســت های 

بیشتر شناخته شوند.
او به خبرنــگاران گفت: »هنوز وضع 
خوب نیســت، اما این مــورد را زود 
تشــخیص دادیم و فکــر می کنیم 
می توانیــم گســترش آن را محدود 

کنیم.«
داگ فورد نخســت وزیر انتاریو گفت 
این شیوع نگران کننده است اما باعث 
نمی شود او نخواهد تسهیات بیشتری 
قرنطینــه ای  محدودیت هــای  در 
کسب و کارهای استان در هفته جاری 
ایجاد کند. کســب و کارهایی که قرار 
است به زودی در تورنتو آزادتر شوند 
شامل سالن های آرایش مو و ناخن هم 

می شود.
بر خاف بســیاری از جوامع محلی 
دیگر در انتاریو، کینگستون تا حدود 
زیادی از ویروس در امان باقی مانده 

بود. یکی از دالیل اصلی این امر اتخاذ 
تدابیر ایمنی جدی توسط مسئوالن 

سامت در روزهای اول بود.
این تدابیر شــامل حفاظــت از افراد 
آســیب پذیر بــا ارســال بازرســان 
رستوران ها به خانه های سالمندان و 
مراکز تصحیحــی برای تعیین درجه 
اعمال سیاست های ایمنی و همچنین 
انجام تســت های بیشتر  تشویق به 
می شــد. این منطقه تا به حال هیچ 
مرگی به خاطر کووید-۱۹ نداشــته 

است.
پست هایی که در رسانه های اجتماعی 
منتشر شده  گروهی از زنان را مقصر 
می داند که از طریق اتوبوس از تورنتو 
به کینگستون ســفر کرده بودند تا 
بتوانند پیش از اینکه آرایشــگاه های 
شهر خودشان باز شــوند، مانیکور و 

پدیکور کنند.
دکتــر مور تصدیق کــرد که جمعه 
از ســوی همکاران خود در سازمان 
سامت عمومی تورنتو اخبار مرتبط با 
این پست ها در رسانه های اجتماعی را 

شنیده است.
او گفــت: »تاییــد کرده ایم که هیچ 
ارتباط مســتقیمی بیــن تحقیقات 
ما بــا تورنتو وجود نــدارد و تا اینجا 
هیچ شــواهدی دیده نمی شود که از 
کلینیک خاصی در تورنتو اســتفاده 

iroonia.ca ».شده باشد

ابتالی 27 نفر به کووید-19  در یک سالن زیبایی
 پس از بازگشایی 

اقتصاد کاناد از آمریکا سبقت گرفت

خبرکانادا- با وجود تمام اتفاقاتی که 
در سراســر جهان ادامه دارد، کانادا 
هنوز هم می تواند پیروز باشد. اقتصاد 
کانادا در ســال 2020 بــرای اولین 
بار ایاالت متحده را شکســت داد. بر 
اســاس رتبه بندی ساالنه که توسط 
 )IMD( مدیریت و توسعه بین المللی
یک مدرسه تجاری در سوئیس منتشر 
می شود، جایگاه کانادا در رده بندی 
جهانــی از ۱۳م بــه 8م بهبود یافته 
است. در همین حال، ایاالت متحده 
از جایگاه ســوم خود در سال 20۱۹، 
ســقوط کرده و به مقام دهم رسیده 

است.
این رده بندی جهانی، برای ۳2 سال 
پیاپی اســت که به صورت ســاالنه 
منتشر می شود و امسال اولین باری 
اســت که کانادا رتبه برتری نسبت 
به ایاالت متحده کســب کرده است. 
براساس گزارش IMD، سقوط جایگاه 
ایاالت متحده بــه دلیل جنگ های 
تجاری با چین است، که بر رتبه چین 

نیز تأثیر منفی گذاشته اند.
کسب جایگاه باالتر کانادا، به باز بودن 
جامعه آن و نیــز بهبود اقدامات بازار 

کار نســبت داده شده است. کانادا نه 
تنها در رده باالتــر از ایاالت متحده 
ظاهر شده، بلکه به عنوان ملت پیشرو 
در همه آمریکای شمالی نیز سرآمد 
است. رتبه بندی IMD براساس داده 
های موثق جمع آوری شــده از سال 
20۱۹، و همچنین نظرسنجی های 
انجام شده در اوایل سال 2020 است.
یافته اصلی امســال این اســت که 
اقتصادهای کوچکتر به بهترین وجه 
ممکن بــا بحران اقتصــادی کنونی 
 ،IMD برخورد کــرده اند. مدیر مرکز
گفت که بقای اقتصادهای کوچک تر 
ممکن است به این دلیل باشد که پیدا 
کردن اجماع اجتماعی در آنها آسان 
تر است. بسیاری از کشورهای برتر از 
جمله کانادا در برخورد با امور بسیار 
شفاف و از جهات مختلف قابل رقابت 

هستند.
ســنگاپور رتبه یک ایــن رده بندی 
را  )که شــامل 6۳ کشور در سراسر 
جهان اســت( به دست آورد و پس از 
آن به ترتیب دانمارک و سوئیس قرار 

گرفتند.

 کمک دولت به اجاره امالک تجاری 
تمدید شد

کانادا  نخســت وزیر  ترودو  جاستین 
روز دوشــنبه 2۹ژوئن در کنفرانس 
مطبوعاتــی خود اعــام کرد کمک 
فــوری دولت فدرال بــه اجاره بهای 
کســب وکارها کــه بــرای مقابله با 
پیامدهای بحران کووید۱۹ وضع شده 
است، یک ماه دیگر تمدید می شود و 
ماه ژوئیه نیز ادامه خواهد یافت. ترودو 
تصریح کرد دولت فدرال برای اجرای 
این تصمیــم و افزایش کارآیی آن با 

استان ها و مناطق همکاری می کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این برنامه حمایتــی دولت فدرال به 
کسب وکارهای کوچک این امکان را 
داده اســت که از کاهش 75درصدی 
اجاره بهای خود بهره مند شوند. البته 
اجــاره ماهانه محل کســب وکار این 
شــرکت ها باید کمتر از 50هزار دالر 

باشد.
طبق این طرح مستاجران و صاحبان 
اماک هر کدام باید 25درصد اجاره 

بها را متقبل شــوند. این برنامه که از 
حمایت شــرکت وام و مسکن کانادا 
برخوردار است، پرداخت پنجاه درصد 
باقی مانده اجاره بهای شرکت ها را بر 

عهده می گیرد.
با این حــال طبق اعام مقامات اتاوا، 
مشــارکت در این برنامــه حمایتی 
کمتــر از انتظار دولت فــدرال بوده 
است و بســیاری از صاحبان اماک 
از پرداخت ســهم خود از هزینه های 
اجاره بهای شرکت ها مطابق با آن چه 
دولت در این برنامه تعیین کرده است، 

خودداری می کنند.
جاســتین ترودو نیز اعام کرد عدم 
همکاری همه طرف ها در این برنامه 
موجب شده است، انتظاراتی که از این 

طرح وجود داشت برآورده نشود.
تــرودو افزود: »بســیاری از صاحبان 
اماک با این برنامه مشــکل دارند با 
این حال ما برای افزایش کارآیی طرح، 

روی این مسئله کار می کنیم.«

اثرات ناخوشایند محدودیت های کرونایی
 بر سالمت جسمی و ذهنی کودکان

مداد- به گزارش سی تی وی، یک مطالعه جدید نشان می دهد محدودیت های 
مختلف ایجاد شده طی دوره همه گیری، تاثیرات آنی و نیز بلندمدت زیادی بر 
سامت جسمی، ذهنی و نیز اجتماعی کودکان می گذارد. در مطالعه جدیدی 
که در ژورنال انجمن پزشــکی کانادا )CMAJ( منتشر شد، پژوهشگران یک 
بیمارســتان اطفال در تورنتو و نیز دانشگاه اکستر بریتانیا به بررسی داده های 
مختلف از کشورهای گوناگون پرداختند. در این مطالعه مشخص شده که تاخیر 
در مراجعه به مراکز درمانی، به احتمال تشــدید مشکات جسمی کودکان و 
وخامت آن می انجامد. همچنین تاخیر در انجام واکسیناسیون به خاطر ترس 
از ابتا به کووید-۱۹ نیز اثراتی منفی بر ســامت کودک و نیز ایمنی جمعی 
خواهد داشت. از سوی دیگر وضعیت نامطمئن اقتصادی و خانه نشینی گسترده 
هم به افزایش احتمال خشــونت علیه کودکان می انجامد. بسته بودن مدارس 
نیز سبب می شود آن دسته از کودکانی که خانواده هایی کم برخوردار دارند، با 

مشکل سوءتغذیه روبرو شوند.
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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 

  بنیاد کانادا و ایران با توجه به محدودیت ها در ایام قرنطینه برنامه ای مجازی 
در اپلیکیشن زوم تدارک دیده است، تا  همه عزیزان بتوانند در ارائه برنامه 

سهمی داشته باشند،.  برنامه ارائه شده توسط بنیاد کانادا و ایران در اپلیکیشن 
زوم شامل برنامه های متنوع خواهد بود که ازساعت  6 تا 8 بعد از ظهر روز 

جمعه  دهم ماه جوالی 2020 با حضور شعرا و هنرمندان شهر همراه با  شعر 
و موسیقی  و آواز خوانی و رقص و قصه گویی برگزار می گردد.

از دوستان و اعضاء عاقه مند تقاضا میکنیم که تمایل خود را به حضور در 
این جلسات اعام فرمایند تا لینک برنامه برای آنها ارسال شود، شرکت در این 

برنامه آزاد و رایگان است، امید دیدار مجازی شما را داریم .
برای اطاعات و ثبت نام با شماره تلفن ۱۹77 800 604
  و ایمیل  admin@cif-bc.com  تماس حاصل فرمایید.

تدریس رایگان کالس های تقویتی تابستانی

کاسهای تقویتی تابستانی رایگان از نیمه ماه جوالی در دروس )فیزیک. 
ریاضی، علوم. زبان انگلیسی. زبان فرانسه و ورزش فوتبال(  برای دانش اموزان 

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

 از یوبی سی، آقای دامسفیلد ازفرانسه،آقای مهندس زید از یوبی سی
آقای ادم عزیز مربی فوتبال از انگلستان، آقای مهندس میرهاشمی از استین 

تگزاس و یو بی سِی .از والدین عاقمند دانش اموزان تقاضا میشودهرچه زودتر 
از طریق ایمیل دراین کاسهای رایگان 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 در   
وب سایت خیریه www.icando.help رویت 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
604-764-274۳

 تجمع اعتراضی در ونکوور به حکم اعدام سه جوان 
به دلیل شرکت در تظاهرات و فیلم برداری از وقایع آبان ماه

امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی ، سه جوان معترضی 
که به دلیل شرکت در اعتراضات در آبان ۱۳۹8 به اعدام محکوم شده اند.  
دو نفر از انها که از ترس جانشان به ترکیه فرار کردند. بعد از مدت کوتاهی 

توسط دولت کثیف ترکیه دستگیر و به ایران دیپورت شدند 
و االن هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. 

بیایید تا به این عمل شنیع اعدام این عزیزان را محکوم کنیم. 
جمعه ۳ جوالی از ساعت 4 ونیم تا 6 عصر در مقابل آرت گالری ونکوور 

لطفا با پیشنهادات خود کمک کنید تا به شکل موثرتری جان این جوانان را 
از   مرگ نجات دهیم.

فهیمه صادقی   604-727-8۹86
fahimehs@hotmail.com

کمک 300میلیون دالری کانادا 
ترودو: جوامع آسیب پذیر را با کرونا

 تنها نمی گذاریم
دولت کانادا تعهد کرد ۱80میلیون دالر به حمایت از کشورهای در حال توسعه 
و کمــک به تامین مالی طرح های امنیت غذایی و آموزشــی اختصاص دهد. 
اتاوا همچنین ۱20میلیون دالر برای تســهیل دسترسی منصفانه به درمان و 
مراقبت های پزشــکی از طریق ابتکار ACT )دسترسی به تشخیص، درمان و 

واکسن کووید۱۹( اختصاص می دهد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، طرح ACT آوریل امســال با همکاری 
ســازمان جهانی بهداشت، دولت فرانسه، کمیسیون اروپا و بنیاد بیل و ملیندا 
گیتس ارائه شــد و هدف از آن تسریع تاش ها و همکاری ها در عرصه جهانی 

برای پایان دادن به بحران همه گیری کرونا در کوتاه ترین زمان ممکن است.
جاستین ترودو هفته گذشته در نشســت مجازی Global Goal این خبر را 
اعام کرد. ترودو تصریح کرد: »باید قبول داشته باشیم که پاندمی کرونا جوامع 
آسیب پذیر را به شدت تحت تاثیر قرار داده است بنابراین ما نباید این جوامع را 
در شرایط دشوار کنونی تنها بگذاریم بلکه باید دست در دست هم به گونه ای 
عمل کنیم که هر چه زودتر واکسن کرونا ساخته شود و با قیمت مناسب در 
اختیار همه قرار گیرد.« هــدف از اجاس مجازی Global Goal  جمع آوری 
کمک در عرصه بین المللی در جهت یافتن راه های تشــخیص بهتر و سریع تر 

کووید۱۹، روش های درمان موثر آن و ساخت واکسن این بیماری  است.

کمک هزینه 1000 تا 5000 دالری برای دانشجویان کانادایی
خبرکانادا- برنامه جدید کمک هزینه 
دانشجویی کانادا راه اندازی شد. اگر 
دانشجوی دانشگاه یا کالج هستید یا 
به زودی فارغ التحصیل می شــوید 
و تصمیم دارید که تابســتان امسال 
شغل داوطلبانه بگیرید، می توانید از 
۱ تا 5 هزار دالر از دولت کمک هزینه 
تحصیلی دریافت کنید. مقدار دقیق 
پولی که می گیرید بستگی به تعداد 

ساعت کار شما دارد.
برای شــرکت در برنامه کمک هزینه 
تحصیلی، شــما باید در یک کالج یا 
دانشــگاه به صورت پاره وقت یا تمام 
وقــت، در طــول بهار / تابســتان یا 
ســپتامبر ثبت نام و تحصیل کنید. 
افرادی کــه به تازگی فارغ التحصیل 
شده  اند، باید پیش از دسامبر 20۱۹ 
درس خــود را تمــام کرده باشــند. 
شــهروند  باید  همچنین  متقاضیان 
کانادا یا مقیم دائم یا بومی یا دورگه 

)بومی-امریکایــی( یا اســکیمو و یا 
افرادی با وضعیت پناهندگی باشند.

هنگام درخواســت آناین، فقط باید 
یک فرم با اطاعات شــخصی مانند 
اســم، آدرس و تاریخ تولد خود را پر 
کنید. سپس سؤاالتی در مورد اینکه 
آیا کمک های دیگری از طرف دولت 

دریافت کرده اید و چرا می خواهید در 
این برنامه شرکت کنید، وجود دارد.

پس از اینکه دوره داوطلبی خود را تمام 
کردید، شــرایطی برای دریافت پول 
وجود دارد؛ شما باید دانشجوی کالج 
یا دانشگاه یا به تازگی فارغ التحصیل 
شــده باشید، تا ۳۱ دسامبر ۳0 ساله 
یا جوان تر باشید و معیارهای دیگری 
مانند تعداد ساعات مورد نیاز را رعایت 
کرده باشید. اگر کمک های اضطراری 
دانشجویی کانادا را دریافت کرده اید، 
هنوز هــم واجد شــرایط این برنامه 
هستید. اما اگر در هر مرحله ای کمک 
های اضطراری دولت کانادا را دریافت 

کرده باشید، مجاز به شرکت در برنامه 
کمک هزینه دانشجویی نیستید.

حزب محافظه کار کانــادا در نامه ای 
به حسابرس کل کشور، اقدام دولت 
در واســپاری مدیریت طرح به یک 
موسسه خیریه را نادرست خواند، زیرا 
فرصت بررســی عملکرد این طرح از 
پارلمان گرفته می شود. گفتنی است 
موسســه خیریه »وی« از ارتباطات 
نزدیکی با خانواده جاســتین ترودو 
برخوردار است و برای نمونه، همسر 
ترودو بخشــی از کار رســانه ای این 

موسسه را انجام می دهد.
آقای ترودو در سخنرانی روز دوشنبه 
گفت که از نظر دولت، موسســه وی 
چریتی »بهترین و تنها« ســازمانی 
اســت که می تواند مدیریت بودجه 
۹۱2 میلیــون دالری مذکــور را به 
انجام رســاند. او همچنین گفت که 
تاکنون 25 هزار درخواست همکاری 
داوطلبانه برای حضور در این طرح به 

دست دولت رسیده است.
جاســتین ترودو به هنگام اعام خبر 
این برنامه، خاطرنشــان کــرد: اگر 
می خواهیم یک اقتصاد قوی و مقاوم 
بسازیم، باید روی نسل بعدی سرمایه 

گذاری کنیم.
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فروردین : شــما افکار منفــی زیــادی را در این روزهــا در ذهن خود 
می پرورانید این عادت را از ذهن خود دور کنید. بهتر اســت هر روز با این 
فکر از خواب بیدار شوید که امروز بزرگترین و مهم تر ین روز در زندگی 
شما می باشد پس باید بهترین نقش خود را ایفا کنید. با کمی مثبت بودن نه 

تنها خودتان بلکه اطرافیان تان نیز انرژی بهتری خواهند داشت.

اردیبهشت :  ممکن است قادر نباشــید کــه ذهن تان را سرو سامان دهید. 
یا اگر بتوانید تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شــما درست است آماده 
هستید تا تصمیم قبلی خود را دوباره بررسی کنید. دیگران ممکن است این 
را عاملی در تضاد با بهره وری بدانند. نگران نباشــید که دیگران چه فکری 
می کنند. فقط بیاد داشته باشید که هر کسی می تواند افکار خود را تغییر دهد. 

خرداد : ممکن است بر این باور باشید که تمام عادات احساسی قابل تغییر 
هســتند مخصوصا اگر شما مایل باشید که در ذهن خود خیال کنید که در 
موقعیت کنونی به نتیجه و هدف خود رسیده اید بدون اینکه واقعا در واقعیت 
به آن دســت پیدا کرده باشید. به خودتان قول دهید که از لحظه حال لذت 

ببرید؛ مهم نیست در آینده چه پیش می آید!

تیر: شما خودتان به این درک رسیده اید و فهمیده اید که از مسئله ای مربوط 
به گذشــته زندگی تان فرار می کنید. اما مشکل این است که عقل و منطق 
نمی تواند جایگزین عمل شود. شما می دانید که چه می خواهید و در نتیجه 
خودتان را محدود کرده اید. تمام امکاناتی که قبال بهش فکر نمی کردید را 

مجسم کنید. باور داشته باشید که هر چیزی می تواند اتفاق بیفتد.
 

مرداد :شــما در مرحله سختی از زندگی تان واقع شــده اید، از بابت این 
موضوع بسیار نگران هستید، برای اینکه از این مرحله عبور کنید، با وجود 
سختی راه مقاومت کنید زیرا خوشبختانه ساحل خوشبختی در انتظار شما 
می باشد. با صبر و مقاوتی که پیشه راه خود می کنید، آینده بهتری را برای 

خود رقم خواهید زد.

شهریور :  احتیاط برای هر شخصی و در هر مرحله از زندگی که باشد امری 
اجتناب ناپذیر است. پس به کارهایی که انجام می دهید دقت بیشتری داشته 
باشید و مدعی نباشید چون که تجربه دارید یا سنی از شما گذشته است دیگر 
در این کارهای خبره شده اید و به کسی نیازی ندارید. زندگی مانند شطرنج 

است و باید قبل از هر کاری فکر کنید و بعد حرکت.

مهر : مواظب باشید خوشبینی دوباره کشف شده تان شما را به زانو در نیاورد. 
شــما احساس خوبی نســبت به زندگی خود دارید و به کارهایی که انجام 
می دهید اطیمنان کامل دارید. اما دیگران ســعی دارند دلیل این خوشبینی 
شما را بفهمند. شور و هیجان خود را متعادل کنید. مالیم تر کردن جوش و 

خروش  تان برای خودتان هم بهتر است.

آبان : شما در بهترین شرایط برای خالق بودن قرار دارید و این بستگی به 
خودتان دارد که بهترین راه را برای اثبات توانایی هایتان را، انتخاب نمایید. 
این موضوع فقط جنبه تفریح و سرگرمی ندارد و باید به یاد داشته باشید که 
نمی توانید مسئولیت هایتان را کنار بگذارید.  ابتدا برنامه ریزی بکنید و سپس 

با آگاهی کامل یک انتخاب هوشمندانه انجام دهید. 

آذر : حواســتان جمع باشــد که برنامه هایتان را بر اساس احساسات خود 
پایه ریزی نکنید، برای اینکه اگر احساســات شما تغییر کنند، پایه و اساس 
برنامه های شــما به هم می ریــزد. اما تا زمانی که شــما روی چیزهایی که 
می خواهید به دست بیاورید تمرکز نکرده اید، به جای اینکه تالش کنید چیز 

متفاوتی را به دست بیاورید، فکر کنید چه چیزی برای شما بهترین است.

دی :  شمادر این روزها کمی نگران هستید و نگرانی هایتان بیش از روزهای 
قبل می باشد زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی شما رخ داده است . قدم هایتان 
را کمی آهسته تر بر می دارید، زیرا احساس می کنید باید جوانب احتیاط را 
بیشتر در نظر بگیرید، شما کامال درست فکر می کنید، زیرا با این افکارتان و 

انجام این کارها شانس بیشتری را برای خود ذخیره می کنید.

بهمن : احســاس می کنید با زندگی که در حال حاضر دارید کمی بیگانه 
شــده اید و نمی دانید چه نقشــی را در زندگی حاضر دارید. به همین دلیل 
دچار سردرگمی شده اید، توصیه می شود اول و در ابتدا خود را پیدا کنید و 
بعد قدم در کارهای مختلف بگذارید. اتفاقات تازه ای در زندگی شما رخ 

می دهد، که باعث می شود دید تازه ای پیدا کنید .

اسفند : شــما آماده یک جهش بــزرگ هستید،  حتی اگر حس کنید که 
قبال در مســیر قرار گرفته اید. اما بهتر اســت که اول مسیر خود را مشخص 
کنید. ممکن است در نهایت به طور همزمان به فرصت های مختلفی و بسیار 
متفاوتی دســت یابید که ندانید از میان آنها کدام را انتخاب کنید.  انتخاب 

یک مسیر درست شما را به هدف تان خواهد رساند.
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   افقي:
1 - معبد و اثر تاریخی یونان- تفنگ تک تیرانداز ضد تجهیزات

2-  آرزوها- فیلم خنده دار- معالجه
3-  متحرک- از ابزار حفاری- شرم

4-  منظره- ممسک- کشنده- دروازه
5-  شاه شاعرانه- گیرایی- خواهر مادر

6-  گل جزایر قناری- خستگی- کار یکدنده!
۷-  نام مردانه- مجازات متخلف- طنزنویس ایرلندی
8-  روایت کننده- جمع اسم- پارچه ابریشمی رنگین

9-  گول خوردن در معامله- غوطه خوردن در آب- ذخایر زیرزمینی
10-  سخن بیهوده- روستایی در 13 کیلومتری رشت دارای محیط و جغرافیای بسیار 

زیبا و دیدنی- نیروی طبیعت
11-  ساعی- آهنگر شاهنامه- ناخن ستور

12-  خرقه- دید و نظر- سیما- مخترع تلگراف
13-  هاله ماه- غذای سنتی استان همدان- رنگ سفید که به سرخی زند

14-  شهرکی در اسالمشهر- هنرپیشه نامدار تئاتر افغانستان- بازیچه کودک
15-  اثری نوشته راشل کوسک- 
از آثــار تاریخی و دیدنی اســتان 

اصفهان

 عمودي:
1-  قلمه- غذایی خوشمزه

2-  ژاندارمــری- نــام انصــاری 
هافبک مهاجم اســتقالل تهران- 

یک نوع ساز موسیقی
3-  گل همیشه بهار- پایه سنگی 
یا چوبی یا ســیمانی که در زیر بنا 
ســازند- نخ های سست پشمین یا 

پنبه
4-  خــروس مازندرانی- قطعی در 

چاپ کتاب- بعداز یک - حلقوم
5-  آدرس- نــام پســرانه- منقار 

کوتاه
پرهیز-  درختــی-  قورباغــه    -6

ضربه ای در تکواندو
۷-  چاشنی غذا- چشمگیر- برادر

8-  غــذای برگ مو- قســمتی از 
پا- واحد دکان

9-  آبگینــه- شــهری در حوالی 
بوکان- سرآغاز شکست

پنیرک-  تیــره  از  گیاهــی    -10
نیشتر- ویتامینی در عدس

11-  اثــر خیســی- آهنگر بنام- 
شخص بزرگ و ممتاز

12-  پیش درآمــد اطــوار- مچاله 
میهمانی-  به  فراخواندن  شــده- 

درویشی
13-  عــدد فوتبالــی- شــکاف 

باریک- موضعی در مناسک حج
14-  حکاک دوره نوزایی- ناگزیر- 

باالتر از سرهنگ
15-  مجری برنامه در حال پخش 

خندوانه- موظف و متصدی
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   افقي:
 1 - اطالعــات مختصــر از سرگذشــت کســی یــا چیزی- 

تقاطع خیابان
2-  ضایع و مفتضح- مرکز کشور افغانستان- موجود مهیب خیالی

3-  خبرگزاری دانشجویان ایران- قسمی چراغ- از مرکبات معجزه آسا و پر ویتامین
4-  وداع فرنگی- استخوان سینه- اسمی- ایستگاه قطار
5-  تیر پیکاندار- نشانه های نوشتاری- جای پختن نان

6-  موردها، حاالت- جود و کرم- خیس
۷-  ناسزا- گیاهی- صیقل دادن

8-  روح و جان- بین المللی- مخالف، ضد
9-  مانند- شهر استان سیستان و بلوچستان- گردش درباغ

10-  چکاوک- دارنده- تحریکات شیطانی
11-  بازی قهوه خانه ای- بی میلی و بیزاری- حیوان باوفا

12-  بر طبق- پیچ تنظیم صدا- آغوش- اشکال کار
13-  روز 25 هر ماه شمسی- کمک – یکی از کهن ترین شهرهای ایران و جهان

14-  نوشته شده و گنجانده شده- سبیل- تازه
15-  خیابان لوستر و روشنایی در تهران- منظومه مثنوی شیخ بهایی

 عمودي:
1-  بازیکن شاخص پرسپولیس 
که اوایل همین ماه به این تیم 
پیوست و قرار است از نیم فصل 
دوم بــه میدان برود- فیلمی از 
بهمن کامیار )روی پرده سینما(

2-  غلــه آرد کن- دهمین ماه 
ســال قمری- آدم ناشــی از 

سرگشادش می زند
جای  چخــوف-  ملیــت    -3

روشنایی- معاوضه کردن
4-  سخنان بیمار گونه- وقت، 
ســو-  و  ســمت  هنــگام- 

فرورفتگی عمیق بین دو کوه
5-  نوع هــا- گونه ای از قایق- 

حرف استثنا
6-  با چانه آید- نمره بد!- خبر 

داغ و پر سر و صدا
۷-  راهرو- نانجیب- مابین پیچ 

و مهر
8-  پدر- دفعه- فرماندهان

9-  بی دســت و پــا در تداول 
عامه- مرکــز تایلند- مخفف 

یورش
10-  جشن روز بعد از عروسی- 

فلز ساچمه- ویتامین موز
11-  نفس بلند- دبیر- هضم غذا

آهنــی!- همانند  12-  جــاده 
و شــبیه- حالت بین خواب و 

بیداری- بدگویی کردن
13-  صفــار- دشــت هموار- 

هواخوری
14-  ســیب آذری- سعی- از 
مناطق بکر گردشگری در استان 

هرمزگان
15-  نوعی شــناور دریایی که 
بر روی بالشــتکی از هوا تکیه 

دارد- شیب ساز
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فوتبال زیر تیغ آفتاب
خبرنگار »ايران« از زمین های خاکی اهواز گزارش می دهد

حمید حاجی پور
گزارش نویس

تا دقایقی دیگر دیدار 2 تیم »جنوب سید 
خلف« و »اتحاد خشـــایار« بـــه میزبانی 
محله ســـیدخلف اهواز برگزار می شـــود. 
در این مســـابقه تیم سیدخلف با شورت 
و پیراهن قرمز و تیم حریف نیز با لباس 
یکدســـت آبـــی مقابل هـــم بـــه رقابت 
خواهند پرداخت. قضـــاوت این دیدار را 

محمد خسرجی به عهده دارد.
یک ربـــع پیش از این دیـــدار مربی ها 
مشـــغول صحبـــت بـــا بازیکنـــان خـــود 
می شوند و تاکتیک  بازی را به آنها دیکته 
می کنند. لفته حیایی، مربی تیم جنوب 
ســـیدخلف از بازیکنان کناری می خواهد 
که از جناحین ســـانتر کنند تا شـــماره 21 
تیم که قد و قواره  کشـــیده ای دارد بتواند 
ضربه ســـر بزند. او به بازیکنانش توصیه 
می کنـــد زمانی کـــه پا به توپ می شـــوند 
ســـر باال باشـــند و از حرکات اضافه ای که 
منجر به از دســـت رفتن توپ می شـــود، 

خودداری کنند.
امـــا آن طرف زمین و زیـــر تیغ آفتاب 
50 درجـــه رضا ناظری کاپیتـــان و مربی 
تیم اتحاد خشایار از خط دفاعی تیمش 
می خواهد حواسشـــان به شماره 21 تیم 
میزبان باشـــد و تا جایی کـــه امکان دارد 
توپ  را به هافبک وســـط تیم برسانند تا 

بتواند خط حمله را تغذیه کند.
داور پیـــش از دیدار، زمیـــن را برانداز 
می کنـــد؛ خـــط طولـــی و عرضـــی و خط 
دروازه را بررسی می کند. مشکل خاصی 
نیســـت. نزدیـــک به 30 تماشـــاچی هم 
زیر ســـایه نشســـته اند به انتظار آغاز این 
رقابت. ضلع شمال غربی و شرقی زمین 
در همســـایگی دو قهوه خانه است و بوی 
قلیـــان دوســـیب و پرتغـــال و لیمو نعنا 
پیچیـــده تـــوی زمین. ضلـــع جنوبی هم  
جویی اســـت که بوی فاضالب آن در این 

گرما آدم را خفه می کند.
داور نگاهی به ســـاعتش می اندازد و 
از بازیکنان می خواهد وارد زمین شـــوند. 
کاپیتان هـــای دو تیـــم را فـــرا می خواند و 
ســـکه  را بـــرای انتخاب زمیـــن و توپ باال 
می اندازد. قرعه به تیم جنوب سیدخلف 
می افتد و آنها زمین را انتخاب می کنند و 
به حریف توپ می رسد. با صدای سوت، 
بـــازی شـــروع می شـــود. در چنـــد دقیقه 
ابتدایـــی بازیکنان هر دو تیـــم یکدیگر را 
برانداز می کنند و بـــازی در میانه میدان 
دنبـــال می شـــود. مربی تیم ســـیدخلف 
بازیکنانـــش را عربـــی به حمله تشـــویق 

می کند.
تیـــم   9 شـــماره  بـــازی   15 دقیقـــه   
ســـیدخلف به شـــماره 7 پاس می دهد 
و او با فرار از ســـمت راســـت و ســـانتری 
بی نقـــص موقعیت را در اختیار شـــماره 
19 قـــرار می دهد و او با ضربه ســـر دروازه 
تیم خشـــایار را به خطر می انـــدازد ولی 
دروازه بان که دســـتکش به دســـت ندارد 
تـــوپ را بـــه کرنـــر می فرســـتد تـــا خیال 

هم تیمی هایش راحت شود.
چند دقیقه بعد تیم خشـــایار خودی 
نشـــان می دهد و شـــماره 8 ایـــن تیم که 
بی شـــباهت به حســـین کعبـــی بازیکن 
ســـال های گذشـــته فـــوالد خوزســـتان و 
پرســـپولیس نیســـت شـــوت محکمـــی 
می زنـــد کـــه دروازه بان تیم روبـــه رو را به 
زحمـــت می انـــدازد. بازیکنـــان ذخیـــره 
خشایار به تصور اینکه گل زده اند از روی 
نیمکت های رنگ و رورفته آهنی نیم خیز 

می شوند. نتیجه فعاًل مساوی است.
انتهای بـــازی در نیمه اول هســـتیم. 
شـــماره 7 تیـــم ســـیدخلف کـــه هافبک 
بازی ســـاز اســـت پا به توپ می شـــود و با 
ســـانتری دقیـــق موقعیـــت را در اختیار 

بازیکن شماره 21 قرار می دهد و او توپ را 
با ضربه سر به تور دروازه می چسباند. گل 
نخســـت در دقیقه 40 به دست می آید و 
شادی بازیکنان این تیم را به همراه دارد.

بـــازی بـــا 2 دقیقـــه وقـــت اضافـــه با 
ســـوت داور به پایان می رســـد. بازیکنان 
به ســـوی نیمکت هـــای خـــود می روند و 
تدارکاتچی تیم ها دست به کار می شوند 
پخـــش  خنـــک  آب  بازیکنـــان  بیـــن  و 
می کننـــد. مربی هـــا پس از چنـــد دقیقه 
دوباره به بازیکنان خود توصیه  های الزم 
را می کنند. کاپیتان- مربی تیم خشـــایار 
از عملکرد بازیکنانش عصبانی اســـت. 
این را می شود از صدای بلندش فهمید. 
بعد از 15 دقیقه نیمه دوم مسابقه آغاز 

می شود.
دقایـــق ابتدایـــی ایـــن نیمـــه دوباره 
همان نقشه ارســـال سانتر از جناحین به 
کار گرفته می شود و شـــماره 21 موفق به 
ثمر رســـاندن گل دوم می شـــود. یکی از 
بازیکنان تیم خشایار زیر لب می گوید که 

زور تیمشان به تیم سیدخلف نمی رسد.
میانه های بازی شماره 8 تیم خشایار 
با حرکات تکنیکی موفق می شود دو نفر 
از بازیکنان ســـیدخلف را جـــا بگذارد و با 
پاســـی که به شـــماره 17 می دهد؛ یکی از 
گل ها جبران می  شود. بازیکنان این تیم با 
این گل کمی روحیه می گیرند. مربی شان 
از توی دروازه داد می زند:»بچه  ها بکشید 

جلو تا گل دوم را هم بزنیم.«
تـــا دقیقه 80 بـــازی در میانـــه میدان 
دنبال می شـــود تـــا اینکه گل ســـوم تیم 
ســـیدخلف آب ســـردی می شـــود بر تن 
خســـته تیم میهمان. حتی بازیکنانی که 
تعویض می شـــوند نمی توانند بر نتیجه 
ایـــن دیـــدار تأثیری داشـــته باشـــند و در 
نهایت ســـوت داور پایان بـــازی را اعالم 

و ســـاز نمی دهـــد ولی تا دلتـــان بخواهد 
مجوز می دهند برای قهوه  خانه، مثل این 

قهوه خانه  هایی که دور زمین هستند.
جوان هـــای زیـــادی به دنبـــال ورزش 
هســـتند ولی کوچکتریـــن امکاناتی برای 
آنها نیســـت. ایـــن تـــوپ و تـــور دروازه و 
لباس و کتانی را با بدبختی جور می کنیم. 
سازمان ورزش و استانداری هیچ توجهی 
به این جوان ها نمی کنند. باید به جوان ها 
بهـــا داد نه اینکه شـــرایط را طـــوری رقم 
بزنیـــم که بروند دنبال ســـیگار و قلیان و 

مواد.
ایـــن محلـــه 7 تیم دارد کـــه هر تیم 
می توانـــد فقط یـــک روز در هفته از آن 
اســـتفاده کنـــد و اگر به زمین روشـــنایی 
می دادند تیم های دیگری هم از ســـایر 
محـــالت می توانســـتند از آن اســـتفاده 
کننـــد. اگر ایـــن زمیـــن را از مـــا بگیرند 
دیگـــر زمینـــی نخواهیـــم داشـــت. من 
20سال اســـت که مربی این تیم هستم 
و وضعیتمـــان همین طـــور بـــد و بدتر 
می شـــود. مصطفـــی دلفـــی، کال ه کج، 
کعبی، صبـــاح... از همیـــن زمین ها به 

لیگ برتر رفتند.
 باید بـــه این واقعیت اشـــاره کنم که 
بیکاری و نبـــود امکانات خـــواه یا ناخواه 
برخـــی از جوان هـــا را ترغیـــب می کنـــد 
به ســـوی اعتیاد برونـــد ولی اگـــر تعداد 
زمین هـــای فوتبال زیاد شـــود وضعیت 
جوان ها هر روز بهتر از گذشـــته می شود. 
خوزستان استعداد خوبی در فوتبال دارد 
و اگر سری به محالت دیگر همچون کوت 
عبـــدااهلل بزنیـــد خواهید دیـــد که چقدر 
جوان و نوجوان مشـــتاق فوتبال درحال 

بازی در این گرما هستند.«
بازیکنـــان تیـــم میزبـــان و میهمـــان 
لباس هایشـــان را عوض می کنند و ساک 
و  می انـــدازد  کولشـــان  روی  را  ورزشـــی 
می روند به ســـوی خانه به ایـــن امید که 
هفته آینـــده بتوانند بازهـــم توی همین 
زمین بازی کنند. آنهـــا آرزویی کوچک و 
دست یافتنی دارند. می خواهند زمینشان 
شـــب ها نور داشـــته باشـــد و کسی زمین 
را از آنهـــا نگیرد. زمینـــی که از یک طرف 
بـــه قهوه خانـــه و از طرف دیگـــر به جوی 

فاضالب می رسد.

می کند. بازیکنان هر دو تیم باهم خوش 
و بش می کنند و به سوی نیمکت هایشان 
می رونـــد. کاپیتان تیم خشـــایار به مربی 
تیم ســـیدخلف تبریک می گویـــد و البته 
قـــول می دهد که در بازی بعـــدی آنها را 

شکست خواهند داد.

    زمین های خاکی بی امکانات
شـــاید این بازی دیگر برای هر دو تیم 
تکـــرار نشـــود. بازیکنان تیم ســـیدخلف 
نگرانند تا تنهـــا زمین بازی شـــان از آنها 
گرفته شـــود. میثم بنی تمیـــم، کاپیتان 
ســـیدخلف با اشـــاره به قدمت 30 ساله 

تیمشـــان، می گویـــد: »ما پیـــش از اینکه 
تـــوی ایـــن زمین خاکـــی بـــازی کنیم 15 
ســـال در زمین دیگری بـــازی می کردیم 
ولی چند سال پیش گفتند که از زمین  ما 
بایـــد لوله های آب رد شـــود و قرار بود که 
بعد از لوله گـــذاری آن را چمن کنند ولی 
چند ســـال اســـت که همان طور رها شده 
و هرچقـــدر هم که نامه نـــگاری می کنیم 

کسی توجهی نمی کند.
ایـــن زمیـــن هـــم کـــه تـــوی آن بازی 
می کنیـــم برای مردم اســـت. هـــر وقت 
دست روی آن بگذارند زمین فوتبالمان 
از دســـت می رود. خودتـــان که می بینید 

دور و برش هم پر اســـت از قهوه خانه. ما 
با وجود گرمای هوا و بی امکاناتی دلمان 
خوش این زمین خاکی است که الاقل هر 
تیم روزی بتواند 2 ساعت از آن استفاده 
کند. اگر این زمین خاکـــی را از ما بگیرند 
جوان ها باید چکار کنند؟ مطمئن باشید 
می روند ســـراغ ســـیگار و قلیان و خدای 

ناکرده مواد!«
صحبت هـــای کاپیتـــان تیـــم ســـفره 
درد دل بقیه را بـــاز می کند و بازیکنان ها 
محمـــد  می گوینـــد.  بی امکاناتی هـــا  از 
خســـرجی با ناراحتی از بی عدالتی هایی 
که در حقشـــان می شود می گوید: »هوای 

جنوب، تابستان با جهنم فرقی ندارد. از 
صبح تا ســـاعت 8 - 7 غـــروب گرم گرم 
اســـت و ما چـــاره ای نداریم که ســـاعت 
7تـــا 9 بازی کنیم، یعنی روزی یک بازی. 
اگر زمین  پروژکتور داشـــت می توانستیم 
شـــب ها هم بازی کنیم. این زمین حتی 
یک نیمکت درست و حسابی یا لوله آبی 
هـــم ندارد. باید آب را از خانه ســـر زمین 

بیاوریم.«
لفتـــه حیایـــی، مربـــی تیـــم جنـــوب 
سیدخلف هم گالیه می کند: »این زمین 
را می بینید که بازی می کنیم برای مردم 
اســـت و فعاًل شـــهرداری جواز ســـاخت 
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 آن طرف زمین و زیر تیغ آفتاب 50 درجه رضا ناظری کاپیتان و مربی تیم اتحاد خشایار از خط دفاعی تیمش 
می خواهد حواس شان به شماره 21 تیم میزبان باشد و تا جایی که امکان دارد توپ  را به هافبک وسط تیم 

برسانند تا بتواند خط حمله را تغذیه کند. داور پیش از دیدار، زمین را ورانداز می کند؛ خط طولی و عرضی و 
خط دروازه را بررسی می کند. مشکل خاصی نیست. نزدیک به 30 تماشاچی هم زیر سایه نشسته اند
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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
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ë  مدتی قبل وقتی متوجه آرزوی این دخترها شـــدیم تصمیم گرفتیم در روزهای منتهی به روز دختر آرزوی
آنها را برآورده کنیم.  چشـــم های بچه ها از خوشحالی برق می زد و لحظه ای که مســـئوالن و دوستان ما در 
اصفهان با هدیه و سوغاتی آنها را بدرقه کردند از خوشحالی اشک می ریختند. آنها در این مدت بیماری شان 
را فراموش کردند واین همان چیزی بود که ما به دنبال آن بودیم و امیدوارم با این روحیه بر بیماری شان غلبه کنند و به زندگی عادی 

که حق طبیعی شان است بازگردند.

نیم نگاه

آرزوهایی که در نصف جهان 
جان گرفت

تماشـــای زیبایی های اصفهان شـــاید برای بســـیاری از ما فراتر از توان مان نباشد اما 
کودکان و نوجوانانی در همین ســـرزمین هستند که ســـفر به این شهر تاریخی آرزوی 
آنهاست. کودکان و نوجوانانی که ناخواســـته در چنگال بیماری مهلک گرفتار شده 
و با آن دســـت و پنجه نرم می کنند. حکایت بچه های ســـرزمین داغ خوزســـتان که 
در کنار آلودگی هوا و گرمای طاقت فرســـا و کمبود آب آشامیدنی باید با بیماری های 
مهلک هم مبارزه کنند از همین جنس اســـت. اما سال هاست که گروهی از جوانان 
اهواز برای نشاندن بذر امید در دل این کودکان و برآورده کردن آرزوهای آنها آستین 
باال زده اند. این بار وقتی ســـه دختر نوجوان در آســـتانه روز دختر آرزوی شـــان رنگ 
حقیقت گرفت با امید بیشـــتری به جنگ بیماری شـــان رفتنـــد. روز دختر برای آنها 
بســـیار متفاوت تر از سال های قبل است. آنها در آستانه این روز به آرزوی شان که سفر 

به اصفهان بود رسیدند و پس از این سفر در کنار خانواده روز دختر را جشن گرفتند.

پایان عمر این معلم سرآغاز شادمانی شد

 دختران خوزستانی با گشت و گذار در شهر اصفهان 
تحقق آرزوی هایشان را جشن گرفتند
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رقیه بهشتی
مترجم

معلم های زیادی در سراسر این کره خاکی 
زندگی می کنند که دانش آموزانشـــان را 
عاشقانه دوست دارند و تالش می کنند 
مراقب آنها باشند. یکی از این معلمان 
تامی وادیل بود کـــه حتی پس از مرگش 
هم به فکر دانش آموزان بود. او معلمی 
بود کـــه همیشـــه از دانش آموزهایش با 
عنـــوان »بچه هـــای من« یاد مـــی کرد و 
عاشقانه آنها را دوست داشت.  وصیت 
جالب خانـــم معلم  باعث شـــد تا روز 
خاکســـپاری اش تبدیل به مراسمی برای 
آموزان  دانش  برصورت  لبخند  نشاندن 

محروم شود .  
وادیـــل معلـــم مدرســـه ابتدایی در 
ایالـــت جورجیا بـــود. او ماه گذشـــته به 
علت ابتال به سرطان روده بزرگ تسلیم 
مرگ شـــد. امـــا دو هفته قبـــل از اینکه 
چشـــم هایش را برای همیشه ببندد به 
پســـرش گفت دوســـت ندارد کســـی در 
مراسم خاکســـپاری اش گل بیاورد و از او 
خواست حتماً به این وصیت عمل کند 
تا روح مادرش در آرامش باشـــد. وادیل 
از پســـرش خواســـت یک کار مهم برای 
مـــادرش انجـــام دهد: آدم هایـــی که به 
مراســـم خاکســـپاری می آیند، یک کوله 
پشتی بچگانه ُپر از لوازم التحریر و وسایل 
مورد نیـــاز دانش آموزان نیازمند با خود 
بیاورند. او دلش می خواست روز مرگش 
تعدادی از بچه های نیازمند لبخند بزنند 

و شاد شوند.
بـــرد جانســـون یکـــی از اقـــوام خانم 

معلم به خبرنگار سی ان ان می گوید: »او 
دقیقاً همین طور بود، معلمی مهربان 
و دلســـوز که دانش آموزانش را بیشـــتر از 
خودش دوست داشـــت. او می خواست 
حتی پس از مرگ معلم باقی بماند. این 
زن چنین شخصیتی داشت و خوشحالم 
که پـــس از مرگش هم با نیکـــی از او یاد 
می شود. بچه ها زود او را از دست دادند.«

مراســـم  عکس هـــای  از  یکـــی  در 
خاکسپاری او در کلیسا، دوستان و اعضای 
فامیل و آشنایان دیده می شوند که با کوله 
پشتی های رنگارنگ جلو کلیسا به صف 

ایستاده اند. 
تصویری که غم و شـــادی توأمان را با 
هـــم دارد. آدم هایی کـــه از صمیم قلب 
وصیـــت او را عملـــی کردند تـــا روح این 

خانم معلم هم لبخند بزند.
پـــل هالبروک، ســـخنگوی مراســـم 
خاکســـپاری، درباره این مراسم خاص 
به خبرنگار ســـی ان ان می گویـــد: »آن 
روز مـــا تقریبـــاً 130 کولـــه پشـــتی ُپر از 
وسایل موردنیاز دانش آموزان نیازمند 
دریافـــت کردیـــم. هـــر چیـــزی که یک 
دانش آمـــوز برای تقریباً 6 ماه از ســـال 
تحصیلی نیـــاز دارد. البته هنوز افرادی 
هستند که کوله پشتی به دست به اینجا 
می آینـــد و آن را تحویل مـــا می دهند. 
امیـــدوارم آدم های دیگری هم راه این 

خانم معلم را ادامه دهند.«
»اســـتقبال  می گویـــد:  جانســـون 
همکاران او نیز از این طرح ستودنی بود. 
نزدیک به 100 معلم با کوله پشتی هایی 
ُپر از لوازم التحریر به کلیســـا آمدند و با 
ما همدردی کردنـــد و کوله ها را تحویل 

دادند. آنها گفتند ســـعی می کنند از کار 
بزرگ ایـــن معلم بـــرای دانش آموزان 
حرف بزننـــد تا بچه ها خوب بودن را یاد 
بگیرند و به یاد هموطنان نیازمندشـــان 
باشند. حرف هایی که هر انسانی را آرام 
می کرد. می دانم این هـــدف تامی بود. 
او حتـــی پـــس از مرگ هم بـــه ما درس 

انسانیت، معرفت و دوستی داد.«
تامـــی وادیـــل از مدت هـــا پیـــش به 
ســـرطان روده بزرگ مبتال شده بود، اما 
تالش کرد تا مانع پیشرفت آن شود. این 
زن که 58 سال بیشتر عمر نکرد، آگوست 
ســـال قبل متوجه شـــد که بیمـــاری اش 
برگشته و این بار بســـیار پیشرفته است. 
او فهمید مدت زیـــادی زنده نمی ماند، 
برای همین تصمیم گرفت نام نیکی از 

خودش به یادگار بگذارد.
او 25 ســـال به عنوان معلم ابتدایی 
در مدرســـه منطقه فورسایت فعالیت 
می کـــرد. بعـــد از اینکه پزشـــکان گفتند 
مدت زیـــادی از عمرش باقـــی نمانده 

اســـت، تصمیم گرفت بازنشســـته شود 
و ماه های آخر عمـــرش را کنار خانواده 
و دوســـتانش بگذرانـــد. امـــا تـــا پایـــان 
عمر ســـعی کـــرد توجه اصلـــی اش به 
دانش آموزانش باشد. آنها قلب زندگی 

او بودند.
جانســـون می گوید وقتی عکس های 
مراســـم خاکســـپاری تامی را در شـــبکه 
اجتماعـــی ام با دوســـتانم به اشـــتراک 
گذاشتم و آوازه تامی در جاهای مختلف 
طنین انداز شد با پیام فوق العاده ای نیز 
رو به رو شـــدم. »از سازمانی غیرانتفاعی 
تماس گرفتند و گفتند که کار آنها کمک به 
معلمان در نقاط مختلف جهان است. 
آنهـــا گفتند که به خاطـــر کار فوق العاده 
تامی می خواهند کوله پشتی های بسیاری 
را به یاد و نام او در مدارس فقیرنشین در 
کشـــورهای مختلف جهان توزیع کنند و 
از کار خـــوب تامی با بچه ها حرف بزنند. 
می دانم روح تامی نیز از شنیدن این خبر 

خوشحال شده است.«

در  و  گذشـــته  هفتـــه  اصفهانی هـــا 
روزهایی که شهر در تب کم آبی و خشک 
شـــدن زاینده رود می ســـوزد میزبان سه 
فرشـــته ای بودند که ســـفر به این شـــهر 
آرزوی شان بود. سه دختر نوجوانی که به 
جز مسیر خانه تا بیمارستان و دیوارهای 
رنگ و رو رفته اتاق شیمی درمانی تصویر 
دیگری از دنیای اطراف شـــان نداشـــتند 
امـــا با کمک گروهی از جوانـــان اهوازی و 
همچنین فعـــاالن بخش گردشـــگری و 
میراث فرهنگی استان اصفهان میهمان 
این شـــهر تاریخی شـــدند. هدی، فریده 
و زهـــرا بهترین لحظه های زندگی شـــان 
را در کنار مردم اصفهان و تماشـــای آثار 
تاریخی و باغ های زیبای این شهر سپری 
کردنـــد و امـــروز همزمان بـــا روز دختر از 
خاطرات این سفر و تجربه های شیرین و 
فراموش نشدنی که داشتند برای دیگران 
می گویند. وقتی می خواهنـــد از این آرزو 
و لحظه هایـــی که با همه وجـــود برآورده 
شـــدن آن را لمـــس کردند حـــرف بزنند 

هیجـــان در صـــدای تک تـــک آنها موج 
می زند.

هدی 17 بهار را پشت سر گذاشته است 
و از یک سال قبل با سرطان خون دست و 
پنجه نرم می کند. همیشه در رؤیاهایش به 
اصفهان ســـفر می کرد و در کنار سی و سه 
پل و زاینده رود به تماشای آب می نشست. 
وقتی در بیمارستان از او درباره آرزوهایش 
سؤال شـــد باور نمی کرد که رؤیاهایش به 
واقعیـــت تبدیل شـــود. او دومیـــن فرزند 
خانواده است و وقتی دو ساله بود پدر را از 
دست داد. می گوید هیچگاه طعم شیرین 
سایه پدر را نچشـــیده است و سال هاست 
که او و دو خواهر و مادرش تحت پوشـــش 
کمیته امداد قرار دارند. او از روزهایی گفت 
کـــه بیماری همه وجـــودش را فرا گرفت و 
برآورده شدن آرزویش انگیزه ای بود که او 
را به ادامه درمان امیدوار کرد.» در روستای 
ســـعدیه هویزه زندگی می کنیم. دو ساله 
بودم که پدرم بـــر اثر بیماری از دنیا رفت. 
همیشه شـــاهد ســـختی های مادرم برای 

اینکه من و خواهرانـــم را بزرگ کند بودم. 
تنها درآمـــد ما کمک مالـــی کمیته امداد 
بود و هنوز هم تحت پوشـــش هستیم. به 
خاطر شرایطی که داشتیم تا کالس ششم 
بیشتر درس نخواندم. یک سال قبل بود که 
بیماری ام با یک تب آغاز شد. تب شدیدی 
کـــردم و داروهایی که دکتر تجویز کرده بود 
اثری نداشـــتند. برای پیدا کردن علت تب 
آزمایش دادم و روزی که جواب آزمایش را 
نزد دکتر روستا بردیم از نگاه او متوجه شدم 
که اتفاق بدی افتاده اســـت. دکتر از مادرم 
خواســـت تا ســـریعتر مرا به بیمارســـتان 
بقایی اهواز ببـــرد. چیز زیادی از بیماری ام 
نمی دانستم تا اینکه در بیمارستان متوجه 
شدم به سرطان خون مبتال شده ام. غم و 
اندوه را در چهره مادرم می دیدم و ســـعی 
می کردم تا خودم را نگران نشان ندهم. با 
تجویز پزشکان شیمی درمانی را آغاز کردم 
و همان جلسه های اول بود که همه موهای 
ســـرم ریخت. موی ســـر برای یـــک دختر 
همه زیبایی او است و من همه موهایم را 
از دســـت داده بودم. با وجود این تصمیم 
گرفتم تا ایـــن بیماری را شکســـت بدهم 
و اجـــازه ندهم مادرم بیشـــتر از این غصه 

بخورد.«
هدی از روزی که آرزویش برآورده شد 
این گونه گفت: »هر هفته سه جلسه شیمی 
درمانی دارم و همراه مادرم مسیر هویزه 
تا اهواز را می آیم. پزشکان می گویند بعد 
از ســـه سال شـــیمی درمانی ختم درمان 
می شـــوم و می توانـــم به زندگـــی عادی 
بازگـــردم. همیشـــه در آرزوهایم خودم را 
در اصفهان تصور می کردم. وقتی 5 سالم 
بود یـــک بار به اصفهـــان رفتیم و تصویر 
مبهمـــی از این شـــهر در ذهنم داشـــتم. 
می دانســـتم اصفهان یک شـــهر تاریخی 
و زیبایی اســـت که توریست های زیادی از 
سراسر جهان به این شهر می آیند. اوایل 
تیرماه خاله آرزوها که برای شنیدن آرزوی 
بچه ها به بیمارستان می آید از من درباره 
آرزویم پرســـید. به او گفتم چقدر دوست 
دارم کـــه به اصفهـــان بـــروم و از نزدیک 
زیبایی های این شـــهر را ببینـــم. چند روز 
بعـــد با من تماس گرفتنـــد و گفتند چند 
روز قبـــل از روز دختـــر می خواهند هدیه 
ویـــژه ای به من بدهند. وقتی شـــنیدم که 
همراه مادرم به اصفهان ســـفر خواهیم 
کرد از خوشحالی فریاد کشیدم. مقدمات 
ســـفر از ســـوی گروهی از جوانان خونگرم 

اهوازی فراهم شـــد و من همـــراه فریده و 
زهرا و مادرانمان به اصفهان سفر کردیم. 
در فرودگاه گروهی از انجمن گردشـــگری 
اســـتان اصفهان به اســـتقبال ما آمدند و 
همراه آنها به نقاط دیدنی شـــهر رفتیم. 
مسئوالن میراث فرهنگی نیز به ما هدیه 
دادند و ما در کنار توریســـت های خارجی 
ســـاعت های خوبـــی رادر شـــهر ســـپری 
کردیـــم. در این مدت بیماری را فراموش 
کـــرده بودم و ســـعی می کردم تـــا از همه 
لحظات لـــذت ببرم. در کنـــار پل خواجو 
مـــردم برای مـــا آواز می خواندنـــد و با ما 
عکس می گرفتنـــد. تلخترین تصویر این 
سفر رودخانه خشک شده زاینده رود بود و 
امیدوارم بعد از بهبودی وقتی باردیگر به 
اصفهان آمدم این رودخانه پرآب باشد. 
عالی قاپو و مســـجد و میدان امـــام)ره( و 
صدای چکش هنرمندان اصفهانی برای 
من خاطرات خوبی بودنـــد که فراموش 
نمی کنم. ایـــن بهترین هدیـــه ای بود که 
در آســـتانه روز دختر گرفتم و می خواهم 
با غلبه بر بیمـــاری و تالش زیاد به جایی 
برسم که بتوانم آرزوی مادرم را که سفر به 

کربال است برآورده کنم.
ë جشن دخترانه

فریده هم یک روستایی است. در یکی 
از روســـتاهای اطراف ایذه زندگی می کند 
و از آبـــان ماه ســـال قبل با شـــدت گرفتن 
بیمـــاری و عمـــل جراحـــی نتوانســـت به 
مدرسه برود. 17 بهار را پشت سر گذاشته 
اما به جز روستا و مسیر ایذه به بیمارستان 
اهواز به جایی از اســـتان خوزستان یا ایران 
ســـفر نکرده بود. عکس هـــای مکان های 
دیدنـــی اصفهـــان را فقـــط در کتاب های 
درســـی دیـــده بـــود. می گویـــد هنـــوز هم 
احساس می کند همه لحظاتی که در شهر 
اصفهـــان قدم مـــی زد را در خـــواب دیده 

است. اواین روزها مشغول شیمی درمانی 
و امیدوار است بتواند بر بیماری اش غلبه 
کند. می گوید: من دو بـــرادر و یک خواهر 
دارم. پـــدرم کارگر اســـت و در زمین های 
زراعـــی دیگـــران کار می کنـــد. دنیای من 
قبل از سفر به اصفهان در همان روستا و 
شهر ایذه خالصه می شد و تنها تصویری 
کـــه از شـــهرهای دیگـــر داشـــتم همـــان 
چیزهایـــی بود کـــه در تلویزیون می دیدم 
یا عکس هـــای آن را در کتـــاب می دیدم. 
یک ســـال قبل با درد زانو به دکتر رفتم و 
پس از انجام آزمایش و سونوگرافی وقتی 

نزد پزشک خانه بهداشت روستا رفتیم از 
ما خواست تا سریعتر به شهر برویم و در 
انجام  بیمارستان آزمایش های تکمیلی 
بدهیم. نتایـــج آزمایش نشـــان داد یک 
توده در شـــکم من رشد کرده است. پدرم 
به ســـختی هزینه عمل جراحی را تأمین 
کـــرد و بعـــد از عمل نیز شـــیمی درمانی 
را آغـــاز کردیم. بعداز چند جلســـه همه 
موهای ســـرم ریخـــت و از کاله اســـتفاده 
می کنم. یکی از روزها در بیمارستان وقتی 
خاله آرزوها که یک خانم جوانی است از 
آرزوهای من پرسید به او گفتم آرزو دارم 

گردشگر شـــوم و سفرم را از اصفهان آغاز 
کنم. دوست داشتم به همان مکان هایی 
کـــه عکس هایش را در کتـــاب دیده بودم 
بـــروم. بعداز مدتـــی مقدمات بـــرآورده 
شـــدن آرزویم فراهم شـــد و من و مادرم 
همراه با دو دوســـتم ســـوار بر هواپیما به 
اصفهان رفتیم. اولین باری بود که هواپیما 
ســـوار می شـــدم و کمی ترس داشتم. در 
فرودگاه تعـــدادی از جوانان اصفهانی به 
اســـتقبال ما آمدند و لحظه باشکوهی را 
برای ما رقـــم زدند. میهمان نوازی مردم 
اصفهـــان و لحظه هـــای خوبـــی را که در 

بازار اصفهان داشتیم فراموش نمی کنم. 
با هدیه ها و ســـوغاتی هایی که از اصفهان 
آوردم روز دختر را در کنار خانواده ام جشن 

می گیرم.
ë آرزوهایی که واقعی می شوند 

سال هاســـت که همراه بـــا گروهی از 
جوانان اهوازی برای برآورده شدن آرزوی 
کودکان و نوجوانان بیمار شهر دست به 
دست هم داده اند. جوانان بی ادعایی که 
تنها هدف شان نشاندن لبخند بر چهره 
پردرد این بچه ها است. هدی رشیدی از 
چند سال قبل همراه با دیگر جوانان شهر 
که خود را همیار گمنام می دانند آرزوی 
بســـیاری از کـــودکان و نوجوانان مبتال به 
سرطان را برآورده کرده است. بچه هایی 
کـــه برخـــی از آنهـــا بـــا لبخندی از ســـر 
رضایت چهره در نقاب خاک کشـــیدند 
و تعـــدادی نیـــز با امید بـــه زندگی ادامه 
دادند. برآورده کـــردن آرزوی دخترهای 
نوجـــوان یکی دیگر از کارهایی بود که او و 
دوســـتانش انجام دادند. او با بیان اینکه 
خوشحالی آنها را وقتی در بازار اصفهان 
قدم می زدنـــد فراموش نمی کند گفت: 
مدتی قبل وقتی متوجه آرزوی دخترها 
شـــدیم تصمیـــم گرفتیـــم در روزهـــای 
منتهی به روز دختر آرزوی آنها را برآورده 
کنیـــم. رایزنی های زیـــادی انجام دادیم 
و ســـرانجام انجمن گردشـــگری استان 
اصفهان و مجموعه میـــراث فرهنگی و 
گردشـــگری اســـتان به کمک ما آمدند. 
آنها عالوه بر اینکه یک خانه تاریخی که 
به شکل هتل درآمده بود را برای اسکان 
در اختیارمان قرار دادند این بچه ها را به 
اصفهان گردی و بازدید از جاهای دیدنی 
شهر و موزه موسیقی اصفهان بردند. در 
همه این لحظات یکی از تورلیدرها همراه 
ما بود و برای بچه ها از این آثار باســـتانی 
صحبت می کرد.  چشـــم های بچه ها از 
خوشـــحالی برق مـــی زد و لحظه ای که 
مســـئوالن و دوســـتان مـــا در اصفهان با 
هدیه و ســـوغاتی آنها را بدرقه کردند از 
خوشحالی اشک می ریختند. آنها در این 
مدت بیماری شـــان را فرامـــوش کردند 
واین همـــان چیزی بود که مـــا به دنبال 
آن بودیـــم و امیدوارم با ایـــن روحیه بر 
بیماری شان غلبه کنند و به زندگی عادی 

که حق طبیعی شان است بازگردند.
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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
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ë  مدتی قبل وقتی متوجه آرزوی این دخترها شـــدیم تصمیم گرفتیم در روزهای منتهی به روز دختر آرزوی
آنها را برآورده کنیم.  چشـــم های بچه ها از خوشحالی برق می زد و لحظه ای که مســـئوالن و دوستان ما در 
اصفهان با هدیه و سوغاتی آنها را بدرقه کردند از خوشحالی اشک می ریختند. آنها در این مدت بیماری شان 
را فراموش کردند واین همان چیزی بود که ما به دنبال آن بودیم و امیدوارم با این روحیه بر بیماری شان غلبه کنند و به زندگی عادی 

که حق طبیعی شان است بازگردند.

نیم نگاه

آرزوهایی که در نصف جهان 
جان گرفت

تماشـــای زیبایی های اصفهان شـــاید برای بســـیاری از ما فراتر از توان مان نباشد اما 
کودکان و نوجوانانی در همین ســـرزمین هستند که ســـفر به این شهر تاریخی آرزوی 
آنهاست. کودکان و نوجوانانی که ناخواســـته در چنگال بیماری مهلک گرفتار شده 
و با آن دســـت و پنجه نرم می کنند. حکایت بچه های ســـرزمین داغ خوزســـتان که 
در کنار آلودگی هوا و گرمای طاقت فرســـا و کمبود آب آشامیدنی باید با بیماری های 
مهلک هم مبارزه کنند از همین جنس اســـت. اما سال هاست که گروهی از جوانان 
اهواز برای نشاندن بذر امید در دل این کودکان و برآورده کردن آرزوهای آنها آستین 
باال زده اند. این بار وقتی ســـه دختر نوجوان در آســـتانه روز دختر آرزوی شـــان رنگ 
حقیقت گرفت با امید بیشـــتری به جنگ بیماری شـــان رفتنـــد. روز دختر برای آنها 
بســـیار متفاوت تر از سال های قبل است. آنها در آستانه این روز به آرزوی شان که سفر 

به اصفهان بود رسیدند و پس از این سفر در کنار خانواده روز دختر را جشن گرفتند.

پایان عمر این معلم سرآغاز شادمانی شد

 دختران خوزستانی با گشت و گذار در شهر اصفهان 
تحقق آرزوی هایشان را جشن گرفتند
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رقیه بهشتی
مترجم

معلم های زیادی در سراسر این کره خاکی 
زندگی می کنند که دانش آموزانشـــان را 
عاشقانه دوست دارند و تالش می کنند 
مراقب آنها باشند. یکی از این معلمان 
تامی وادیل بود کـــه حتی پس از مرگش 
هم به فکر دانش آموزان بود. او معلمی 
بود کـــه همیشـــه از دانش آموزهایش با 
عنـــوان »بچه هـــای من« یاد مـــی کرد و 
عاشقانه آنها را دوست داشت.  وصیت 
جالب خانـــم معلم  باعث شـــد تا روز 
خاکســـپاری اش تبدیل به مراسمی برای 
آموزان  دانش  برصورت  لبخند  نشاندن 

محروم شود .  
وادیـــل معلـــم مدرســـه ابتدایی در 
ایالـــت جورجیا بـــود. او ماه گذشـــته به 
علت ابتال به سرطان روده بزرگ تسلیم 
مرگ شـــد. امـــا دو هفته قبـــل از اینکه 
چشـــم هایش را برای همیشه ببندد به 
پســـرش گفت دوســـت ندارد کســـی در 
مراسم خاکســـپاری اش گل بیاورد و از او 
خواست حتماً به این وصیت عمل کند 
تا روح مادرش در آرامش باشـــد. وادیل 
از پســـرش خواســـت یک کار مهم برای 
مـــادرش انجـــام دهد: آدم هایـــی که به 
مراســـم خاکســـپاری می آیند، یک کوله 
پشتی بچگانه ُپر از لوازم التحریر و وسایل 
مورد نیـــاز دانش آموزان نیازمند با خود 
بیاورند. او دلش می خواست روز مرگش 
تعدادی از بچه های نیازمند لبخند بزنند 

و شاد شوند.
بـــرد جانســـون یکـــی از اقـــوام خانم 

معلم به خبرنگار سی ان ان می گوید: »او 
دقیقاً همین طور بود، معلمی مهربان 
و دلســـوز که دانش آموزانش را بیشـــتر از 
خودش دوست داشـــت. او می خواست 
حتی پس از مرگ معلم باقی بماند. این 
زن چنین شخصیتی داشت و خوشحالم 
که پـــس از مرگش هم با نیکـــی از او یاد 
می شود. بچه ها زود او را از دست دادند.«

مراســـم  عکس هـــای  از  یکـــی  در 
خاکسپاری او در کلیسا، دوستان و اعضای 
فامیل و آشنایان دیده می شوند که با کوله 
پشتی های رنگارنگ جلو کلیسا به صف 

ایستاده اند. 
تصویری که غم و شـــادی توأمان را با 
هـــم دارد. آدم هایی کـــه از صمیم قلب 
وصیـــت او را عملـــی کردند تـــا روح این 

خانم معلم هم لبخند بزند.
پـــل هالبروک، ســـخنگوی مراســـم 
خاکســـپاری، درباره این مراسم خاص 
به خبرنگار ســـی ان ان می گویـــد: »آن 
روز مـــا تقریبـــاً 130 کولـــه پشـــتی ُپر از 
وسایل موردنیاز دانش آموزان نیازمند 
دریافـــت کردیـــم. هـــر چیـــزی که یک 
دانش آمـــوز برای تقریباً 6 ماه از ســـال 
تحصیلی نیـــاز دارد. البته هنوز افرادی 
هستند که کوله پشتی به دست به اینجا 
می آینـــد و آن را تحویل مـــا می دهند. 
امیـــدوارم آدم های دیگری هم راه این 

خانم معلم را ادامه دهند.«
»اســـتقبال  می گویـــد:  جانســـون 
همکاران او نیز از این طرح ستودنی بود. 
نزدیک به 100 معلم با کوله پشتی هایی 
ُپر از لوازم التحریر به کلیســـا آمدند و با 
ما همدردی کردنـــد و کوله ها را تحویل 

دادند. آنها گفتند ســـعی می کنند از کار 
بزرگ ایـــن معلم بـــرای دانش آموزان 
حرف بزننـــد تا بچه ها خوب بودن را یاد 
بگیرند و به یاد هموطنان نیازمندشـــان 
باشند. حرف هایی که هر انسانی را آرام 
می کرد. می دانم این هـــدف تامی بود. 
او حتـــی پـــس از مرگ هم بـــه ما درس 

انسانیت، معرفت و دوستی داد.«
تامـــی وادیـــل از مدت هـــا پیـــش به 
ســـرطان روده بزرگ مبتال شده بود، اما 
تالش کرد تا مانع پیشرفت آن شود. این 
زن که 58 سال بیشتر عمر نکرد، آگوست 
ســـال قبل متوجه شـــد که بیمـــاری اش 
برگشته و این بار بســـیار پیشرفته است. 
او فهمید مدت زیـــادی زنده نمی ماند، 
برای همین تصمیم گرفت نام نیکی از 

خودش به یادگار بگذارد.
او 25 ســـال به عنوان معلم ابتدایی 
در مدرســـه منطقه فورسایت فعالیت 
می کـــرد. بعـــد از اینکه پزشـــکان گفتند 
مدت زیـــادی از عمرش باقـــی نمانده 

اســـت، تصمیم گرفت بازنشســـته شود 
و ماه های آخر عمـــرش را کنار خانواده 
و دوســـتانش بگذرانـــد. امـــا تـــا پایـــان 
عمر ســـعی کـــرد توجه اصلـــی اش به 
دانش آموزانش باشد. آنها قلب زندگی 

او بودند.
جانســـون می گوید وقتی عکس های 
مراســـم خاکســـپاری تامی را در شـــبکه 
اجتماعـــی ام با دوســـتانم به اشـــتراک 
گذاشتم و آوازه تامی در جاهای مختلف 
طنین انداز شد با پیام فوق العاده ای نیز 
رو به رو شـــدم. »از سازمانی غیرانتفاعی 
تماس گرفتند و گفتند که کار آنها کمک به 
معلمان در نقاط مختلف جهان است. 
آنهـــا گفتند که به خاطـــر کار فوق العاده 
تامی می خواهند کوله پشتی های بسیاری 
را به یاد و نام او در مدارس فقیرنشین در 
کشـــورهای مختلف جهان توزیع کنند و 
از کار خـــوب تامی با بچه ها حرف بزنند. 
می دانم روح تامی نیز از شنیدن این خبر 

خوشحال شده است.«

در  و  گذشـــته  هفتـــه  اصفهانی هـــا 
روزهایی که شهر در تب کم آبی و خشک 
شـــدن زاینده رود می ســـوزد میزبان سه 
فرشـــته ای بودند که ســـفر به این شـــهر 
آرزوی شان بود. سه دختر نوجوانی که به 
جز مسیر خانه تا بیمارستان و دیوارهای 
رنگ و رو رفته اتاق شیمی درمانی تصویر 
دیگری از دنیای اطراف شـــان نداشـــتند 
امـــا با کمک گروهی از جوانـــان اهوازی و 
همچنین فعـــاالن بخش گردشـــگری و 
میراث فرهنگی استان اصفهان میهمان 
این شـــهر تاریخی شـــدند. هدی، فریده 
و زهـــرا بهترین لحظه های زندگی شـــان 
را در کنار مردم اصفهان و تماشـــای آثار 
تاریخی و باغ های زیبای این شهر سپری 
کردنـــد و امـــروز همزمان بـــا روز دختر از 
خاطرات این سفر و تجربه های شیرین و 
فراموش نشدنی که داشتند برای دیگران 
می گویند. وقتی می خواهنـــد از این آرزو 
و لحظه هایـــی که با همه وجـــود برآورده 
شـــدن آن را لمـــس کردند حـــرف بزنند 

هیجـــان در صـــدای تک تـــک آنها موج 
می زند.

هدی 17 بهار را پشت سر گذاشته است 
و از یک سال قبل با سرطان خون دست و 
پنجه نرم می کند. همیشه در رؤیاهایش به 
اصفهان ســـفر می کرد و در کنار سی و سه 
پل و زاینده رود به تماشای آب می نشست. 
وقتی در بیمارستان از او درباره آرزوهایش 
سؤال شـــد باور نمی کرد که رؤیاهایش به 
واقعیـــت تبدیل شـــود. او دومیـــن فرزند 
خانواده است و وقتی دو ساله بود پدر را از 
دست داد. می گوید هیچگاه طعم شیرین 
سایه پدر را نچشـــیده است و سال هاست 
که او و دو خواهر و مادرش تحت پوشـــش 
کمیته امداد قرار دارند. او از روزهایی گفت 
کـــه بیماری همه وجـــودش را فرا گرفت و 
برآورده شدن آرزویش انگیزه ای بود که او 
را به ادامه درمان امیدوار کرد.» در روستای 
ســـعدیه هویزه زندگی می کنیم. دو ساله 
بودم که پدرم بـــر اثر بیماری از دنیا رفت. 
همیشه شـــاهد ســـختی های مادرم برای 

اینکه من و خواهرانـــم را بزرگ کند بودم. 
تنها درآمـــد ما کمک مالـــی کمیته امداد 
بود و هنوز هم تحت پوشـــش هستیم. به 
خاطر شرایطی که داشتیم تا کالس ششم 
بیشتر درس نخواندم. یک سال قبل بود که 
بیماری ام با یک تب آغاز شد. تب شدیدی 
کـــردم و داروهایی که دکتر تجویز کرده بود 
اثری نداشـــتند. برای پیدا کردن علت تب 
آزمایش دادم و روزی که جواب آزمایش را 
نزد دکتر روستا بردیم از نگاه او متوجه شدم 
که اتفاق بدی افتاده اســـت. دکتر از مادرم 
خواســـت تا ســـریعتر مرا به بیمارســـتان 
بقایی اهواز ببـــرد. چیز زیادی از بیماری ام 
نمی دانستم تا اینکه در بیمارستان متوجه 
شدم به سرطان خون مبتال شده ام. غم و 
اندوه را در چهره مادرم می دیدم و ســـعی 
می کردم تا خودم را نگران نشان ندهم. با 
تجویز پزشکان شیمی درمانی را آغاز کردم 
و همان جلسه های اول بود که همه موهای 
ســـرم ریخت. موی ســـر برای یـــک دختر 
همه زیبایی او است و من همه موهایم را 
از دســـت داده بودم. با وجود این تصمیم 
گرفتم تا ایـــن بیماری را شکســـت بدهم 
و اجـــازه ندهم مادرم بیشـــتر از این غصه 

بخورد.«
هدی از روزی که آرزویش برآورده شد 
این گونه گفت: »هر هفته سه جلسه شیمی 
درمانی دارم و همراه مادرم مسیر هویزه 
تا اهواز را می آیم. پزشکان می گویند بعد 
از ســـه سال شـــیمی درمانی ختم درمان 
می شـــوم و می توانـــم به زندگـــی عادی 
بازگـــردم. همیشـــه در آرزوهایم خودم را 
در اصفهان تصور می کردم. وقتی 5 سالم 
بود یـــک بار به اصفهـــان رفتیم و تصویر 
مبهمـــی از این شـــهر در ذهنم داشـــتم. 
می دانســـتم اصفهان یک شـــهر تاریخی 
و زیبایی اســـت که توریست های زیادی از 
سراسر جهان به این شهر می آیند. اوایل 
تیرماه خاله آرزوها که برای شنیدن آرزوی 
بچه ها به بیمارستان می آید از من درباره 
آرزویم پرســـید. به او گفتم چقدر دوست 
دارم کـــه به اصفهـــان بـــروم و از نزدیک 
زیبایی های این شـــهر را ببینـــم. چند روز 
بعـــد با من تماس گرفتنـــد و گفتند چند 
روز قبـــل از روز دختـــر می خواهند هدیه 
ویـــژه ای به من بدهند. وقتی شـــنیدم که 
همراه مادرم به اصفهان ســـفر خواهیم 
کرد از خوشحالی فریاد کشیدم. مقدمات 
ســـفر از ســـوی گروهی از جوانان خونگرم 

اهوازی فراهم شـــد و من همـــراه فریده و 
زهرا و مادرانمان به اصفهان سفر کردیم. 
در فرودگاه گروهی از انجمن گردشـــگری 
اســـتان اصفهان به اســـتقبال ما آمدند و 
همراه آنها به نقاط دیدنی شـــهر رفتیم. 
مسئوالن میراث فرهنگی نیز به ما هدیه 
دادند و ما در کنار توریســـت های خارجی 
ســـاعت های خوبـــی رادر شـــهر ســـپری 
کردیـــم. در این مدت بیماری را فراموش 
کـــرده بودم و ســـعی می کردم تـــا از همه 
لحظات لـــذت ببرم. در کنـــار پل خواجو 
مـــردم برای مـــا آواز می خواندنـــد و با ما 
عکس می گرفتنـــد. تلخترین تصویر این 
سفر رودخانه خشک شده زاینده رود بود و 
امیدوارم بعد از بهبودی وقتی باردیگر به 
اصفهان آمدم این رودخانه پرآب باشد. 
عالی قاپو و مســـجد و میدان امـــام)ره( و 
صدای چکش هنرمندان اصفهانی برای 
من خاطرات خوبی بودنـــد که فراموش 
نمی کنم. ایـــن بهترین هدیـــه ای بود که 
در آســـتانه روز دختر گرفتم و می خواهم 
با غلبه بر بیمـــاری و تالش زیاد به جایی 
برسم که بتوانم آرزوی مادرم را که سفر به 

کربال است برآورده کنم.
ë جشن دخترانه

فریده هم یک روستایی است. در یکی 
از روســـتاهای اطراف ایذه زندگی می کند 
و از آبـــان ماه ســـال قبل با شـــدت گرفتن 
بیمـــاری و عمـــل جراحـــی نتوانســـت به 
مدرسه برود. 17 بهار را پشت سر گذاشته 
اما به جز روستا و مسیر ایذه به بیمارستان 
اهواز به جایی از اســـتان خوزستان یا ایران 
ســـفر نکرده بود. عکس هـــای مکان های 
دیدنـــی اصفهـــان را فقـــط در کتاب های 
درســـی دیـــده بـــود. می گویـــد هنـــوز هم 
احساس می کند همه لحظاتی که در شهر 
اصفهـــان قدم مـــی زد را در خـــواب دیده 

است. اواین روزها مشغول شیمی درمانی 
و امیدوار است بتواند بر بیماری اش غلبه 
کند. می گوید: من دو بـــرادر و یک خواهر 
دارم. پـــدرم کارگر اســـت و در زمین های 
زراعـــی دیگـــران کار می کنـــد. دنیای من 
قبل از سفر به اصفهان در همان روستا و 
شهر ایذه خالصه می شد و تنها تصویری 
کـــه از شـــهرهای دیگـــر داشـــتم همـــان 
چیزهایـــی بود کـــه در تلویزیون می دیدم 
یا عکس هـــای آن را در کتـــاب می دیدم. 
یک ســـال قبل با درد زانو به دکتر رفتم و 
پس از انجام آزمایش و سونوگرافی وقتی 

نزد پزشک خانه بهداشت روستا رفتیم از 
ما خواست تا سریعتر به شهر برویم و در 
انجام  بیمارستان آزمایش های تکمیلی 
بدهیم. نتایـــج آزمایش نشـــان داد یک 
توده در شـــکم من رشد کرده است. پدرم 
به ســـختی هزینه عمل جراحی را تأمین 
کـــرد و بعـــد از عمل نیز شـــیمی درمانی 
را آغـــاز کردیم. بعداز چند جلســـه همه 
موهای ســـرم ریخـــت و از کاله اســـتفاده 
می کنم. یکی از روزها در بیمارستان وقتی 
خاله آرزوها که یک خانم جوانی است از 
آرزوهای من پرسید به او گفتم آرزو دارم 

گردشگر شـــوم و سفرم را از اصفهان آغاز 
کنم. دوست داشتم به همان مکان هایی 
کـــه عکس هایش را در کتـــاب دیده بودم 
بـــروم. بعداز مدتـــی مقدمات بـــرآورده 
شـــدن آرزویم فراهم شـــد و من و مادرم 
همراه با دو دوســـتم ســـوار بر هواپیما به 
اصفهان رفتیم. اولین باری بود که هواپیما 
ســـوار می شـــدم و کمی ترس داشتم. در 
فرودگاه تعـــدادی از جوانان اصفهانی به 
اســـتقبال ما آمدند و لحظه باشکوهی را 
برای ما رقـــم زدند. میهمان نوازی مردم 
اصفهـــان و لحظه هـــای خوبـــی را که در 

بازار اصفهان داشتیم فراموش نمی کنم. 
با هدیه ها و ســـوغاتی هایی که از اصفهان 
آوردم روز دختر را در کنار خانواده ام جشن 

می گیرم.
ë آرزوهایی که واقعی می شوند 

سال هاســـت که همراه بـــا گروهی از 
جوانان اهوازی برای برآورده شدن آرزوی 
کودکان و نوجوانان بیمار شهر دست به 
دست هم داده اند. جوانان بی ادعایی که 
تنها هدف شان نشاندن لبخند بر چهره 
پردرد این بچه ها است. هدی رشیدی از 
چند سال قبل همراه با دیگر جوانان شهر 
که خود را همیار گمنام می دانند آرزوی 
بســـیاری از کـــودکان و نوجوانان مبتال به 
سرطان را برآورده کرده است. بچه هایی 
کـــه برخـــی از آنهـــا بـــا لبخندی از ســـر 
رضایت چهره در نقاب خاک کشـــیدند 
و تعـــدادی نیـــز با امید بـــه زندگی ادامه 
دادند. برآورده کـــردن آرزوی دخترهای 
نوجـــوان یکی دیگر از کارهایی بود که او و 
دوســـتانش انجام دادند. او با بیان اینکه 
خوشحالی آنها را وقتی در بازار اصفهان 
قدم می زدنـــد فراموش نمی کند گفت: 
مدتی قبل وقتی متوجه آرزوی دخترها 
شـــدیم تصمیـــم گرفتیـــم در روزهـــای 
منتهی به روز دختر آرزوی آنها را برآورده 
کنیـــم. رایزنی های زیـــادی انجام دادیم 
و ســـرانجام انجمن گردشـــگری استان 
اصفهان و مجموعه میـــراث فرهنگی و 
گردشـــگری اســـتان به کمک ما آمدند. 
آنها عالوه بر اینکه یک خانه تاریخی که 
به شکل هتل درآمده بود را برای اسکان 
در اختیارمان قرار دادند این بچه ها را به 
اصفهان گردی و بازدید از جاهای دیدنی 
شهر و موزه موسیقی اصفهان بردند. در 
همه این لحظات یکی از تورلیدرها همراه 
ما بود و برای بچه ها از این آثار باســـتانی 
صحبت می کرد.  چشـــم های بچه ها از 
خوشـــحالی برق مـــی زد و لحظه ای که 
مســـئوالن و دوســـتان مـــا در اصفهان با 
هدیه و ســـوغاتی آنها را بدرقه کردند از 
خوشحالی اشک می ریختند. آنها در این 
مدت بیماری شـــان را فرامـــوش کردند 
واین همـــان چیزی بود که مـــا به دنبال 
آن بودیـــم و امیدوارم با ایـــن روحیه بر 
بیماری شان غلبه کنند و به زندگی عادی 

که حق طبیعی شان است بازگردند.
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آسان
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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
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ë  مدتی قبل وقتی متوجه آرزوی این دخترها شـــدیم تصمیم گرفتیم در روزهای منتهی به روز دختر آرزوی
آنها را برآورده کنیم.  چشـــم های بچه ها از خوشحالی برق می زد و لحظه ای که مســـئوالن و دوستان ما در 
اصفهان با هدیه و سوغاتی آنها را بدرقه کردند از خوشحالی اشک می ریختند. آنها در این مدت بیماری شان 
را فراموش کردند واین همان چیزی بود که ما به دنبال آن بودیم و امیدوارم با این روحیه بر بیماری شان غلبه کنند و به زندگی عادی 

که حق طبیعی شان است بازگردند.

نیم نگاه

آرزوهایی که در نصف جهان 
جان گرفت

تماشـــای زیبایی های اصفهان شـــاید برای بســـیاری از ما فراتر از توان مان نباشد اما 
کودکان و نوجوانانی در همین ســـرزمین هستند که ســـفر به این شهر تاریخی آرزوی 
آنهاست. کودکان و نوجوانانی که ناخواســـته در چنگال بیماری مهلک گرفتار شده 
و با آن دســـت و پنجه نرم می کنند. حکایت بچه های ســـرزمین داغ خوزســـتان که 
در کنار آلودگی هوا و گرمای طاقت فرســـا و کمبود آب آشامیدنی باید با بیماری های 
مهلک هم مبارزه کنند از همین جنس اســـت. اما سال هاست که گروهی از جوانان 
اهواز برای نشاندن بذر امید در دل این کودکان و برآورده کردن آرزوهای آنها آستین 
باال زده اند. این بار وقتی ســـه دختر نوجوان در آســـتانه روز دختر آرزوی شـــان رنگ 
حقیقت گرفت با امید بیشـــتری به جنگ بیماری شـــان رفتنـــد. روز دختر برای آنها 
بســـیار متفاوت تر از سال های قبل است. آنها در آستانه این روز به آرزوی شان که سفر 

به اصفهان بود رسیدند و پس از این سفر در کنار خانواده روز دختر را جشن گرفتند.

پایان عمر این معلم سرآغاز شادمانی شد

 دختران خوزستانی با گشت و گذار در شهر اصفهان 
تحقق آرزوی هایشان را جشن گرفتند
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رقیه بهشتی
مترجم

معلم های زیادی در سراسر این کره خاکی 
زندگی می کنند که دانش آموزانشـــان را 
عاشقانه دوست دارند و تالش می کنند 
مراقب آنها باشند. یکی از این معلمان 
تامی وادیل بود کـــه حتی پس از مرگش 
هم به فکر دانش آموزان بود. او معلمی 
بود کـــه همیشـــه از دانش آموزهایش با 
عنـــوان »بچه هـــای من« یاد مـــی کرد و 
عاشقانه آنها را دوست داشت.  وصیت 
جالب خانـــم معلم  باعث شـــد تا روز 
خاکســـپاری اش تبدیل به مراسمی برای 
آموزان  دانش  برصورت  لبخند  نشاندن 

محروم شود .  
وادیـــل معلـــم مدرســـه ابتدایی در 
ایالـــت جورجیا بـــود. او ماه گذشـــته به 
علت ابتال به سرطان روده بزرگ تسلیم 
مرگ شـــد. امـــا دو هفته قبـــل از اینکه 
چشـــم هایش را برای همیشه ببندد به 
پســـرش گفت دوســـت ندارد کســـی در 
مراسم خاکســـپاری اش گل بیاورد و از او 
خواست حتماً به این وصیت عمل کند 
تا روح مادرش در آرامش باشـــد. وادیل 
از پســـرش خواســـت یک کار مهم برای 
مـــادرش انجـــام دهد: آدم هایـــی که به 
مراســـم خاکســـپاری می آیند، یک کوله 
پشتی بچگانه ُپر از لوازم التحریر و وسایل 
مورد نیـــاز دانش آموزان نیازمند با خود 
بیاورند. او دلش می خواست روز مرگش 
تعدادی از بچه های نیازمند لبخند بزنند 

و شاد شوند.
بـــرد جانســـون یکـــی از اقـــوام خانم 

معلم به خبرنگار سی ان ان می گوید: »او 
دقیقاً همین طور بود، معلمی مهربان 
و دلســـوز که دانش آموزانش را بیشـــتر از 
خودش دوست داشـــت. او می خواست 
حتی پس از مرگ معلم باقی بماند. این 
زن چنین شخصیتی داشت و خوشحالم 
که پـــس از مرگش هم با نیکـــی از او یاد 
می شود. بچه ها زود او را از دست دادند.«

مراســـم  عکس هـــای  از  یکـــی  در 
خاکسپاری او در کلیسا، دوستان و اعضای 
فامیل و آشنایان دیده می شوند که با کوله 
پشتی های رنگارنگ جلو کلیسا به صف 

ایستاده اند. 
تصویری که غم و شـــادی توأمان را با 
هـــم دارد. آدم هایی کـــه از صمیم قلب 
وصیـــت او را عملـــی کردند تـــا روح این 

خانم معلم هم لبخند بزند.
پـــل هالبروک، ســـخنگوی مراســـم 
خاکســـپاری، درباره این مراسم خاص 
به خبرنگار ســـی ان ان می گویـــد: »آن 
روز مـــا تقریبـــاً 130 کولـــه پشـــتی ُپر از 
وسایل موردنیاز دانش آموزان نیازمند 
دریافـــت کردیـــم. هـــر چیـــزی که یک 
دانش آمـــوز برای تقریباً 6 ماه از ســـال 
تحصیلی نیـــاز دارد. البته هنوز افرادی 
هستند که کوله پشتی به دست به اینجا 
می آینـــد و آن را تحویل مـــا می دهند. 
امیـــدوارم آدم های دیگری هم راه این 

خانم معلم را ادامه دهند.«
»اســـتقبال  می گویـــد:  جانســـون 
همکاران او نیز از این طرح ستودنی بود. 
نزدیک به 100 معلم با کوله پشتی هایی 
ُپر از لوازم التحریر به کلیســـا آمدند و با 
ما همدردی کردنـــد و کوله ها را تحویل 

دادند. آنها گفتند ســـعی می کنند از کار 
بزرگ ایـــن معلم بـــرای دانش آموزان 
حرف بزننـــد تا بچه ها خوب بودن را یاد 
بگیرند و به یاد هموطنان نیازمندشـــان 
باشند. حرف هایی که هر انسانی را آرام 
می کرد. می دانم این هـــدف تامی بود. 
او حتـــی پـــس از مرگ هم بـــه ما درس 

انسانیت، معرفت و دوستی داد.«
تامـــی وادیـــل از مدت هـــا پیـــش به 
ســـرطان روده بزرگ مبتال شده بود، اما 
تالش کرد تا مانع پیشرفت آن شود. این 
زن که 58 سال بیشتر عمر نکرد، آگوست 
ســـال قبل متوجه شـــد که بیمـــاری اش 
برگشته و این بار بســـیار پیشرفته است. 
او فهمید مدت زیـــادی زنده نمی ماند، 
برای همین تصمیم گرفت نام نیکی از 

خودش به یادگار بگذارد.
او 25 ســـال به عنوان معلم ابتدایی 
در مدرســـه منطقه فورسایت فعالیت 
می کـــرد. بعـــد از اینکه پزشـــکان گفتند 
مدت زیـــادی از عمرش باقـــی نمانده 

اســـت، تصمیم گرفت بازنشســـته شود 
و ماه های آخر عمـــرش را کنار خانواده 
و دوســـتانش بگذرانـــد. امـــا تـــا پایـــان 
عمر ســـعی کـــرد توجه اصلـــی اش به 
دانش آموزانش باشد. آنها قلب زندگی 

او بودند.
جانســـون می گوید وقتی عکس های 
مراســـم خاکســـپاری تامی را در شـــبکه 
اجتماعـــی ام با دوســـتانم به اشـــتراک 
گذاشتم و آوازه تامی در جاهای مختلف 
طنین انداز شد با پیام فوق العاده ای نیز 
رو به رو شـــدم. »از سازمانی غیرانتفاعی 
تماس گرفتند و گفتند که کار آنها کمک به 
معلمان در نقاط مختلف جهان است. 
آنهـــا گفتند که به خاطـــر کار فوق العاده 
تامی می خواهند کوله پشتی های بسیاری 
را به یاد و نام او در مدارس فقیرنشین در 
کشـــورهای مختلف جهان توزیع کنند و 
از کار خـــوب تامی با بچه ها حرف بزنند. 
می دانم روح تامی نیز از شنیدن این خبر 

خوشحال شده است.«

در  و  گذشـــته  هفتـــه  اصفهانی هـــا 
روزهایی که شهر در تب کم آبی و خشک 
شـــدن زاینده رود می ســـوزد میزبان سه 
فرشـــته ای بودند که ســـفر به این شـــهر 
آرزوی شان بود. سه دختر نوجوانی که به 
جز مسیر خانه تا بیمارستان و دیوارهای 
رنگ و رو رفته اتاق شیمی درمانی تصویر 
دیگری از دنیای اطراف شـــان نداشـــتند 
امـــا با کمک گروهی از جوانـــان اهوازی و 
همچنین فعـــاالن بخش گردشـــگری و 
میراث فرهنگی استان اصفهان میهمان 
این شـــهر تاریخی شـــدند. هدی، فریده 
و زهـــرا بهترین لحظه های زندگی شـــان 
را در کنار مردم اصفهان و تماشـــای آثار 
تاریخی و باغ های زیبای این شهر سپری 
کردنـــد و امـــروز همزمان بـــا روز دختر از 
خاطرات این سفر و تجربه های شیرین و 
فراموش نشدنی که داشتند برای دیگران 
می گویند. وقتی می خواهنـــد از این آرزو 
و لحظه هایـــی که با همه وجـــود برآورده 
شـــدن آن را لمـــس کردند حـــرف بزنند 

هیجـــان در صـــدای تک تـــک آنها موج 
می زند.

هدی 17 بهار را پشت سر گذاشته است 
و از یک سال قبل با سرطان خون دست و 
پنجه نرم می کند. همیشه در رؤیاهایش به 
اصفهان ســـفر می کرد و در کنار سی و سه 
پل و زاینده رود به تماشای آب می نشست. 
وقتی در بیمارستان از او درباره آرزوهایش 
سؤال شـــد باور نمی کرد که رؤیاهایش به 
واقعیـــت تبدیل شـــود. او دومیـــن فرزند 
خانواده است و وقتی دو ساله بود پدر را از 
دست داد. می گوید هیچگاه طعم شیرین 
سایه پدر را نچشـــیده است و سال هاست 
که او و دو خواهر و مادرش تحت پوشـــش 
کمیته امداد قرار دارند. او از روزهایی گفت 
کـــه بیماری همه وجـــودش را فرا گرفت و 
برآورده شدن آرزویش انگیزه ای بود که او 
را به ادامه درمان امیدوار کرد.» در روستای 
ســـعدیه هویزه زندگی می کنیم. دو ساله 
بودم که پدرم بـــر اثر بیماری از دنیا رفت. 
همیشه شـــاهد ســـختی های مادرم برای 

اینکه من و خواهرانـــم را بزرگ کند بودم. 
تنها درآمـــد ما کمک مالـــی کمیته امداد 
بود و هنوز هم تحت پوشـــش هستیم. به 
خاطر شرایطی که داشتیم تا کالس ششم 
بیشتر درس نخواندم. یک سال قبل بود که 
بیماری ام با یک تب آغاز شد. تب شدیدی 
کـــردم و داروهایی که دکتر تجویز کرده بود 
اثری نداشـــتند. برای پیدا کردن علت تب 
آزمایش دادم و روزی که جواب آزمایش را 
نزد دکتر روستا بردیم از نگاه او متوجه شدم 
که اتفاق بدی افتاده اســـت. دکتر از مادرم 
خواســـت تا ســـریعتر مرا به بیمارســـتان 
بقایی اهواز ببـــرد. چیز زیادی از بیماری ام 
نمی دانستم تا اینکه در بیمارستان متوجه 
شدم به سرطان خون مبتال شده ام. غم و 
اندوه را در چهره مادرم می دیدم و ســـعی 
می کردم تا خودم را نگران نشان ندهم. با 
تجویز پزشکان شیمی درمانی را آغاز کردم 
و همان جلسه های اول بود که همه موهای 
ســـرم ریخت. موی ســـر برای یـــک دختر 
همه زیبایی او است و من همه موهایم را 
از دســـت داده بودم. با وجود این تصمیم 
گرفتم تا ایـــن بیماری را شکســـت بدهم 
و اجـــازه ندهم مادرم بیشـــتر از این غصه 

بخورد.«
هدی از روزی که آرزویش برآورده شد 
این گونه گفت: »هر هفته سه جلسه شیمی 
درمانی دارم و همراه مادرم مسیر هویزه 
تا اهواز را می آیم. پزشکان می گویند بعد 
از ســـه سال شـــیمی درمانی ختم درمان 
می شـــوم و می توانـــم به زندگـــی عادی 
بازگـــردم. همیشـــه در آرزوهایم خودم را 
در اصفهان تصور می کردم. وقتی 5 سالم 
بود یـــک بار به اصفهـــان رفتیم و تصویر 
مبهمـــی از این شـــهر در ذهنم داشـــتم. 
می دانســـتم اصفهان یک شـــهر تاریخی 
و زیبایی اســـت که توریست های زیادی از 
سراسر جهان به این شهر می آیند. اوایل 
تیرماه خاله آرزوها که برای شنیدن آرزوی 
بچه ها به بیمارستان می آید از من درباره 
آرزویم پرســـید. به او گفتم چقدر دوست 
دارم کـــه به اصفهـــان بـــروم و از نزدیک 
زیبایی های این شـــهر را ببینـــم. چند روز 
بعـــد با من تماس گرفتنـــد و گفتند چند 
روز قبـــل از روز دختـــر می خواهند هدیه 
ویـــژه ای به من بدهند. وقتی شـــنیدم که 
همراه مادرم به اصفهان ســـفر خواهیم 
کرد از خوشحالی فریاد کشیدم. مقدمات 
ســـفر از ســـوی گروهی از جوانان خونگرم 

اهوازی فراهم شـــد و من همـــراه فریده و 
زهرا و مادرانمان به اصفهان سفر کردیم. 
در فرودگاه گروهی از انجمن گردشـــگری 
اســـتان اصفهان به اســـتقبال ما آمدند و 
همراه آنها به نقاط دیدنی شـــهر رفتیم. 
مسئوالن میراث فرهنگی نیز به ما هدیه 
دادند و ما در کنار توریســـت های خارجی 
ســـاعت های خوبـــی رادر شـــهر ســـپری 
کردیـــم. در این مدت بیماری را فراموش 
کـــرده بودم و ســـعی می کردم تـــا از همه 
لحظات لـــذت ببرم. در کنـــار پل خواجو 
مـــردم برای مـــا آواز می خواندنـــد و با ما 
عکس می گرفتنـــد. تلخترین تصویر این 
سفر رودخانه خشک شده زاینده رود بود و 
امیدوارم بعد از بهبودی وقتی باردیگر به 
اصفهان آمدم این رودخانه پرآب باشد. 
عالی قاپو و مســـجد و میدان امـــام)ره( و 
صدای چکش هنرمندان اصفهانی برای 
من خاطرات خوبی بودنـــد که فراموش 
نمی کنم. ایـــن بهترین هدیـــه ای بود که 
در آســـتانه روز دختر گرفتم و می خواهم 
با غلبه بر بیمـــاری و تالش زیاد به جایی 
برسم که بتوانم آرزوی مادرم را که سفر به 

کربال است برآورده کنم.
ë جشن دخترانه

فریده هم یک روستایی است. در یکی 
از روســـتاهای اطراف ایذه زندگی می کند 
و از آبـــان ماه ســـال قبل با شـــدت گرفتن 
بیمـــاری و عمـــل جراحـــی نتوانســـت به 
مدرسه برود. 17 بهار را پشت سر گذاشته 
اما به جز روستا و مسیر ایذه به بیمارستان 
اهواز به جایی از اســـتان خوزستان یا ایران 
ســـفر نکرده بود. عکس هـــای مکان های 
دیدنـــی اصفهـــان را فقـــط در کتاب های 
درســـی دیـــده بـــود. می گویـــد هنـــوز هم 
احساس می کند همه لحظاتی که در شهر 
اصفهـــان قدم مـــی زد را در خـــواب دیده 

است. اواین روزها مشغول شیمی درمانی 
و امیدوار است بتواند بر بیماری اش غلبه 
کند. می گوید: من دو بـــرادر و یک خواهر 
دارم. پـــدرم کارگر اســـت و در زمین های 
زراعـــی دیگـــران کار می کنـــد. دنیای من 
قبل از سفر به اصفهان در همان روستا و 
شهر ایذه خالصه می شد و تنها تصویری 
کـــه از شـــهرهای دیگـــر داشـــتم همـــان 
چیزهایـــی بود کـــه در تلویزیون می دیدم 
یا عکس هـــای آن را در کتـــاب می دیدم. 
یک ســـال قبل با درد زانو به دکتر رفتم و 
پس از انجام آزمایش و سونوگرافی وقتی 

نزد پزشک خانه بهداشت روستا رفتیم از 
ما خواست تا سریعتر به شهر برویم و در 
انجام  بیمارستان آزمایش های تکمیلی 
بدهیم. نتایـــج آزمایش نشـــان داد یک 
توده در شـــکم من رشد کرده است. پدرم 
به ســـختی هزینه عمل جراحی را تأمین 
کـــرد و بعـــد از عمل نیز شـــیمی درمانی 
را آغـــاز کردیم. بعداز چند جلســـه همه 
موهای ســـرم ریخـــت و از کاله اســـتفاده 
می کنم. یکی از روزها در بیمارستان وقتی 
خاله آرزوها که یک خانم جوانی است از 
آرزوهای من پرسید به او گفتم آرزو دارم 

گردشگر شـــوم و سفرم را از اصفهان آغاز 
کنم. دوست داشتم به همان مکان هایی 
کـــه عکس هایش را در کتـــاب دیده بودم 
بـــروم. بعداز مدتـــی مقدمات بـــرآورده 
شـــدن آرزویم فراهم شـــد و من و مادرم 
همراه با دو دوســـتم ســـوار بر هواپیما به 
اصفهان رفتیم. اولین باری بود که هواپیما 
ســـوار می شـــدم و کمی ترس داشتم. در 
فرودگاه تعـــدادی از جوانان اصفهانی به 
اســـتقبال ما آمدند و لحظه باشکوهی را 
برای ما رقـــم زدند. میهمان نوازی مردم 
اصفهـــان و لحظه هـــای خوبـــی را که در 

بازار اصفهان داشتیم فراموش نمی کنم. 
با هدیه ها و ســـوغاتی هایی که از اصفهان 
آوردم روز دختر را در کنار خانواده ام جشن 

می گیرم.
ë آرزوهایی که واقعی می شوند 

سال هاســـت که همراه بـــا گروهی از 
جوانان اهوازی برای برآورده شدن آرزوی 
کودکان و نوجوانان بیمار شهر دست به 
دست هم داده اند. جوانان بی ادعایی که 
تنها هدف شان نشاندن لبخند بر چهره 
پردرد این بچه ها است. هدی رشیدی از 
چند سال قبل همراه با دیگر جوانان شهر 
که خود را همیار گمنام می دانند آرزوی 
بســـیاری از کـــودکان و نوجوانان مبتال به 
سرطان را برآورده کرده است. بچه هایی 
کـــه برخـــی از آنهـــا بـــا لبخندی از ســـر 
رضایت چهره در نقاب خاک کشـــیدند 
و تعـــدادی نیـــز با امید بـــه زندگی ادامه 
دادند. برآورده کـــردن آرزوی دخترهای 
نوجـــوان یکی دیگر از کارهایی بود که او و 
دوســـتانش انجام دادند. او با بیان اینکه 
خوشحالی آنها را وقتی در بازار اصفهان 
قدم می زدنـــد فراموش نمی کند گفت: 
مدتی قبل وقتی متوجه آرزوی دخترها 
شـــدیم تصمیـــم گرفتیـــم در روزهـــای 
منتهی به روز دختر آرزوی آنها را برآورده 
کنیـــم. رایزنی های زیـــادی انجام دادیم 
و ســـرانجام انجمن گردشـــگری استان 
اصفهان و مجموعه میـــراث فرهنگی و 
گردشـــگری اســـتان به کمک ما آمدند. 
آنها عالوه بر اینکه یک خانه تاریخی که 
به شکل هتل درآمده بود را برای اسکان 
در اختیارمان قرار دادند این بچه ها را به 
اصفهان گردی و بازدید از جاهای دیدنی 
شهر و موزه موسیقی اصفهان بردند. در 
همه این لحظات یکی از تورلیدرها همراه 
ما بود و برای بچه ها از این آثار باســـتانی 
صحبت می کرد.  چشـــم های بچه ها از 
خوشـــحالی برق مـــی زد و لحظه ای که 
مســـئوالن و دوســـتان مـــا در اصفهان با 
هدیه و ســـوغاتی آنها را بدرقه کردند از 
خوشحالی اشک می ریختند. آنها در این 
مدت بیماری شـــان را فرامـــوش کردند 
واین همـــان چیزی بود که مـــا به دنبال 
آن بودیـــم و امیدوارم با ایـــن روحیه بر 
بیماری شان غلبه کنند و به زندگی عادی 

که حق طبیعی شان است بازگردند.
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موش زنده بهتر از گربه مرده است 
موش به همبونه ) انبار( کار نداره، همبونه به 

موش کار داره 
موش و گربه که با هم بســازند دکان بقالي 

خراب میشه 
مهره مار داره 

مهمون باید خنده رو باشــه اگر چه صاحب 
خونه، خون گریه کنه 

مهمون تا سه روز عزیزه 
مهمون خر صاحبخونه است 

مهمون مهمون و نمیتونه ببینه صاحبخونه هر 
دو را 

مهمون ناخونده خرجش پاي خودشه 
میون حق و باطل چهار انگشته 
میون دعوا حلوا خیر نمي کنند 

میون دعوا نرخ معین میکنه 
میخواي عزیز بشي یا دور شو یا کور شو 

میراث خرس به کفتار میرسه 
میراث خوار بهتر از چشته خوره 

میوه خوب نصیب شغال میشه 

ضرب المثل های ایرانی

فروردین: شــما این روزها نمی توانید بــه راحتی به خودتان اطمینان پیدا 
کنید. با وجود اینکه شاید نتوانید احساسات خود را تغییر بدهید اما می توانید 
شــیوه هایی را که به وســیله آنها با دیگران برخورد می کنید را تغییر دهید. 
توصیه می شــود که فعالیتهایی را انجام دهید که در نهایت باعث می شوند 

احساس خوبی داشته باشید.

اردیبهشت: هــدف بزرگ شما به نظر می رسد که واقعاً برای شما خوب 
باشد، اما اکنون شما مجبورید که به وعده هایتان عمل کنید. این به معنی این 
نیست که شما قادر نیستید رویاهایتان را آشکار کنید، بلکه به این معنی است 
که شما می ترسید دست به ریسک بزنید. ناامید نباشید، شما می توانید بعداً به 

آنها بپردازید.

خرداد : شما در این روزها شدیدا به این موضوع فکر می کنید که کارها 
و فعالیت های مالی تان را ســر و ســامانی بدهید، به همین دلیل کمی دچار 
تشویش شــده اید. اما الزم است بدانید شــما در حال حاضر دیگر بیش از 
این حد توان ندارید. مهم ثباتی است که شما در حال حاضر توانسته اید بر 

وضعیت مالی تان برقرار سازید.

تیر: اخیرا دارای انرژی فوق العاده ای شــده ایــد که گاهی خودتان از این 
انرژی، که در اثر این جریان به شــما وارد می شــود دچار تعجب شده اید. 
شما در بهترین برحه زندگی تان واقع شده اید بهتر است پل هایی را که برای 
رسیدن به خوشبختی به آنها نیاز دارید از هم اکنون بنا سازید، شما توانایی 

انجام این کار دارید فقط مهم این است که خود را باور کنید.

مرداد : خود انگیخته بودن برای شــما کار سختی است، برای اینکه شما 
حتی در میان آشفتگی ها، احساس آرامش نامتعارفی دارید. اکنون به تعویق 
انداختن برنامه هایتان برای شــما آسان ترین راه است، اما این روش جلوی 
پیشــرفت کردن شما را می گیرد. این احســاس آرامش مدت زیادی دوام 
نخواهد داشت، پس هدفهایتان را نشانه گرفته و وارد جهان پیرامونتان بشوید.

شهریور : دیگر مانعی وجود ندارد که باز هم شما را عقب نگاه دارد. اگر 
اخیرا در کاری شروع اشتباهی داشــته اید االن بهترین زمان برای شروعی 
دوباره اســت. موفقیت تنها به کسانی اختصاص دارد که مقاوم و ثابت قدم 
هستند. بنابراین از این نترسید که با تصمیمات خوب در اجتماع حاضر شوید. 

پس سخت کار کنید تا رویاهای خود را به تحقق رسانید.

مهر : شــما با اتفاقات غیر منتظره ای مواجه خواهید شد که ممکن است به 
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اسفند : شما دارای انرژی فوق العاده مثبتی هستید اما از آن استفاده نمی کنید، 
این انرژی در درون شــما به حالت سکون و غیر فعال موجود می باشد بهتر 
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فال هفته

شهادت 72 تن از برجستگان جمهورى اسالمى
هفتم تير 1360 انفجار بمبي كه در يك كيف 
دستي قرارداده شده بود مقر دفتر مركزي حزب 
جمهوري اسالمي در تهران را ويران كرد كه ضمن 
آن 72 تن از برجستگان جمهورى اسالمى ايران به 

شهادت رسيدند.
 اين بمب درجريان نشست مقامات حزب 
منفجر شـــده بود. آيت اهللا  سيدمحمد حسينى 
بهشتي رئيس قوه قضايى و دبير كل حزب، چهار 
عضو كابينه و 27 نماينده وقت مجلس ازجمله 

شهيدان اين توطئه بودند.
--------------------------------- 

پناهنده شدن امپراتور شكست خورده
 هند به ايران

 بيست و هشتم ژوئن سال 1540 ميالدي به 
دربار قزوين- پايتخت آن زمان ايران- خبر رسيد 
كه همايون شاه امپراتور هند قصد پناهنده شدن به 
ايران (دربار شاه طهماسب صفوي) را دارد. همايون 
شاه در جنگ هفدهم ماه مي آن سال، از يك خان 
پشتون (افغان) شكســـت خورده بود و چون در 
دهلي هم معارضان و مخالفان فراوان داشت ترجيح 

داده بود كه به ايران بيايد و پناهنده شود. 
 شاه طهماســـب يكم پس از ورود همايون 
شاه به قزوين و ديدار و مذاكره، سپاهي در اختيار 
او قرار داد و همايون شاه با كمك اين سپاه، تاج 
و تخت خود را بازيافت و اين امر به بسط نفوذ 
فرهنگي ايران در هند انجاميد كه بيش از دو قرن 

(تا سلطه انگليسي ها بر هند) ادامه داشت.
قائم مقام در باغ نگارستان اعدام شد!

در اين روز در سال 1835 ميالدي به دستور 
محمد شـــاه قاجار، ميرزا ابوالقاســـم قائم مقام 
صـــدر اعظم وقت ايران را كه خود او بارها گفته 
بود كه سلطنتش را مديون كارداني وي مي داند 
تنها به اين سبب كه در صدد تغيير فرمانده گارد 
سلطنتي برآمده بود در باغ نگارستان خفه كردند، 
زيرا شـــاه ســـوگند خورده بـــود كه خونش

 را نريزد!.

امروز در تاريخ قاب امروزچهل سال پيش...
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 پند بزرگان سرايه
تا ســـاخته شـــخص مـــن و پرداختهاند

در زيـــر لگـــد كـــوب غـــم انداختهاند
گويـــى مـــن زرد روى دلســـوخته را

چون شمع براى سوختن ساختهاند
عبيد زاكانى

- آرزوهاى مثبـــت، «نيك بختى» و 
آرزوهاى منفى، «سنگدلى» است.

 توماس كاراليل
- تا زمانى كه مطمئن نشوم، اميدم را از 

دست نمىدهم. 
ژان پل سارتر

نگهداري راههاي كشور به بخش خصوصي سپرده ميشود
براي تشويق سرمايهگذاري بخش خصوصي 
در امر راهســـازي طرحي در وزارت راه و ترابري 
تهيه ميشود كه پس از آمادهشدن بصورت اليحهاي 
براي تصويب از سوي دولت تقديم مجلس خواهد

 شد.
وزيـــر راه در مورد ســـرمايهگذاري بخش 
خصوصي براي احـــداث اتوبان گفت: مهمترين 
مسئله براي احداث جاده جديد در كشور، مشاركت 
دادن بخش خصوصي در اين امر است، بهمين علت 
براي تشويق بخش خصوصي به سرمايهگذاري، 
طرحي در وزارت راه و ترابري در دست تهيه است 
كه براساس آن در صورتيكه دريافت عوارض راه در 
مدت معيني، سرمايه بخش خصوصي را مستهلك

نكند اين اختيار به دولت داده ميشود كه مابهالتفاوت 
آن را به بخش خصوصي پرداخت كند.

فوقالعاده شغل معلمان افزايش مييابد
وزير آموزش و پرورش گفت: تشـــكيالت 
آموزشي كشـــور دگرگون خواهد شد و مدارس 
اختيارات بيشتري پيدا خواهند كرد. طرح «كارمزد» 
بمعني مزد بيشـــتر در مقابل كار بيشتر در مدارس 
بموقع اجرا در ميآيد و همچنين كوشش ميشود 
كه فوقالعاده شغل اعالم شده قبلي معلمان كشور 

افزايش يابد. 
وي كه در نخستين جلسه شوراي پژوهش 
و نوسازي آموزشي صحبت ميكرد اعالم كرد 15

ميليون جلد از كتابهاي درسي آماده است و اگر برق 
چاپخانهها قطع شـــود امسال هم در توزيع كتاب 

درسي تأخير خواهيم داشت.
قديمىترين پل ايران، بازسازي ميشود

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: بازســـازي پل 
تاريخي «شهرستان» اصفهان آغاز شد. اين پل كه 
بر روي «زاينده رود» ساخته شده، به قديمترين پل 
ايران معروف است ولي هنوز معلوم نيست در چه 

زماني ساخته شده است.
يكسال پيش در حوالي اين پل كه در منطقه 
«جي قديم» اصفهان ساخته شده است، يك مجسمه 

كشف شد.
براي جداسازي دوقلوها هنوز تصميم گرفته نشده

بنـ  آسوشيتدپرسـ  تيم جراحي متخصصين 
آلماني هنوز دربـــاره الدن و الله دختران دوقلوي 
ايراني تصميم نگرفته است. اين مطلب را سخنگوي 
پروفســـور رونتگن به خبرنـــگاران گفت. خود 
پروفسور حاضر نشد شخصا با خبرنگاران صحبت 
كند و ســـخنگوي او افزود: وي هيچوقت درباره 
بيماران خود با مطبوعات صحبت نميكند. پروفسور 
رونتگن در سال 1956 اقدام به عمل جراحي براي 
جداكردن دو دختر دوقلوي آلماني كه از ناحيه سر به 
هم متصل بودند، كرد و در اين عمل يكي از دوقلوها 

درگذشت.
پرداخت وام بكشاورزان دو برابر شد

بانك تعاون كشـــاورزي ايران اعالم كرد در 
دو ماهه اول ســـال جاري، بانك تعاون كشاورزي 
مبلغ 5794 ميليون ريال وام براي انواع فعاليتهاي 
كشاورزي به كشـــاورزان سراسر كشور پرداخته 
است. وامهاي پرداختي نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از رشدي بميزان 55/4 درصد برخوردار است.

اسرائيل بايد كليه سرزمينهاي اشغالي اعراب 
را تخليه كند

واشنگتنـ  خبرگزاريهاـ  دولت جيمي كارتر 
رئيس جمهور آمريكا ديروز به اسرائيل اخطار كرد 
كه هيچيك از اراضي و از آن جمله ساحل اشغال 
شـــده غرب رود اردن را نميتوان بخودي خود 
از شـــمول در مذاكرات صلح خاورميانه حذف

كرد.
دولت آمريكا ضمن بيانيهاي كه با تصويب كاخ 
سفيد رياست جمهوري انتشار يافته تأكيد كرده است 
كه منها كردن خود بخودي هر يك از قلمروهاي 
ارضي مورد اختالف در مناقشـــات خاورميانه از 
مذاكرات صلح اين منطقه برخالف اصول مذاكرات 
بدون قيد و شرطهاي قبلي خواهد بود و اسرائيل 
بايد بدون چون و چرا كليه سرزمينهاي عربي از 
جمله ساحل غربي رود اردن را به اعراب بازپس 

دهد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سهشنبه 7 تيرماه 1356
(برابر با10 رجب 1397، 28 ژوئن 1977) نقل شده است.
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زماني ساخته شده است.
يكسال پيش در حوالي اين پل كه در منطقه 
«جي قديم» اصفهان ساخته شده است، يك مجسمه 

كشف شد.
براي جداسازي دوقلوها هنوز تصميم گرفته نشده

بنـ  آسوشيتدپرسـ  تيم جراحي متخصصين 
آلماني هنوز دربـــاره الدن و الله دختران دوقلوي 
ايراني تصميم نگرفته است. اين مطلب را سخنگوي 
پروفســـور رونتگن به خبرنـــگاران گفت. خود 
پروفسور حاضر نشد شخصا با خبرنگاران صحبت 
كند و ســـخنگوي او افزود: وي هيچوقت درباره 
بيماران خود با مطبوعات صحبت نميكند. پروفسور 
رونتگن در سال 1956 اقدام به عمل جراحي براي 
جداكردن دو دختر دوقلوي آلماني كه از ناحيه سر به 
هم متصل بودند، كرد و در اين عمل يكي از دوقلوها 

درگذشت.
پرداخت وام بكشاورزان دو برابر شد

بانك تعاون كشـــاورزي ايران اعالم كرد در 
دو ماهه اول ســـال جاري، بانك تعاون كشاورزي 
مبلغ 5794 ميليون ريال وام براي انواع فعاليتهاي 
كشاورزي به كشـــاورزان سراسر كشور پرداخته 
است. وامهاي پرداختي نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از رشدي بميزان 55/4 درصد برخوردار است.

اسرائيل بايد كليه سرزمينهاي اشغالي اعراب 
را تخليه كند

واشنگتنـ  خبرگزاريهاـ  دولت جيمي كارتر 
رئيس جمهور آمريكا ديروز به اسرائيل اخطار كرد 
كه هيچيك از اراضي و از آن جمله ساحل اشغال 
شـــده غرب رود اردن را نميتوان بخودي خود 
از شـــمول در مذاكرات صلح خاورميانه حذف

كرد.
دولت آمريكا ضمن بيانيهاي كه با تصويب كاخ 
سفيد رياست جمهوري انتشار يافته تأكيد كرده است 
كه منها كردن خود بخودي هر يك از قلمروهاي 
ارضي مورد اختالف در مناقشـــات خاورميانه از 
مذاكرات صلح اين منطقه برخالف اصول مذاكرات 
بدون قيد و شرطهاي قبلي خواهد بود و اسرائيل 
بايد بدون چون و چرا كليه سرزمينهاي عربي از 
جمله ساحل غربي رود اردن را به اعراب بازپس 

دهد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سهشنبه 7 تيرماه 1356
(برابر با10 رجب 1397، 28 ژوئن 1977) نقل شده است.
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مزار شهداى هفتم تير در بهشت زهرا/عكس از : محمد بابايى  

جدول سودوکو

فروردین : شما افکار منفی زیادی را در این روزها در ذهن خود می پرورانید این 
عادت را از ذهن خود دور کنید. بهتر است هر روز با این فکر از خواب بیدار شوید 
که امروز بزرگترین و مهم تر ین روز در زندگی شما می باشد پس باید بهترین 
نقش خود را ایفا کنید. با کمی مثبت بودن نه تنها خودتان بلکه اطرافیان تان نیز 

انرژی بهتری خواهند داشت.

اردیبهشت :  ممکن است قادر نباشید که ذهن تان را سرو سامان دهید. یا اگر 
بتوانید تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شــما درست است آماده هستید تا 
تصمیم قبلی خود را دوباره بررسی کنید. دیگران ممکن است این را عاملی در 
تضاد با بهره وری بدانند. نگران نباشید که دیگران چه فکری می کنند. فقط بیاد 

داشته باشید که هر کسی می تواند افکار خود را تغییر دهد. 

خرداد : ممکن اســت بر این باور باشــید که تمام عادات احساسی قابل تغییر 
هســتند مخصوصا اگر شما مایل باشــید که در ذهن خود خیال کنید که در 
موقعیت کنونی به نتیجه و هدف خود رسیده اید بدون اینکه واقعا در واقعیت به 
آن دست پیدا کرده باشید. به خودتان قول دهید که از لحظه حال لذت ببرید؛ 

مهم نیست در آینده چه پیش می آید!

تیر: شما خودتان به این درک رسیده اید و فهمیده اید که از مسئله ای مربوط به 
گذشته زندگی تان فرار می کنید. اما مشکل این است که عقل و منطق نمی تواند 
جایگزین عمل شــود. شما می دانید که چه می خواهید و در نتیجه خودتان را 
محدود کرده اید. تمام امکاناتی که قبا بهش فکر نمی کردید را مجسم کنید. 

باور داشته باشید که هر چیزی می تواند اتفاق بیفتد.
 

مرداد :شما در مرحله سختی از زندگی تان واقع شده اید، از بابت این موضوع 
بســیار نگران هستید، برای اینکه از این مرحله عبور کنید، با وجود سختی راه 
مقاومت کنید زیرا خوشبختانه ساحل خوشبختی در انتظار شما می باشد. با صبر 
و مقاوتی که پیشه راه خود می کنید، آینده بهتری را برای خود رقم خواهید زد.

شهریور :  احتیــاط برای هر شخصی و در هر مرحله از زندگی که باشد امری 
اجتناب ناپذیر اســت. پس به کارهایی که انجام می دهید دقت بیشتری داشته 
باشید و مدعی نباشید چون که تجربه دارید یا سنی از شما گذشته است دیگر 
در این کارهای خبره شده اید و به کسی نیازی ندارید. زندگی مانند شطرنج است 

و باید قبل از هر کاری فکر کنید و بعد حرکت.

مهر : مواظب باشید خوشبینی دوباره کشف شده تان شما را به زانو در نیاورد. 
شما احساس خوبی نسبت به زندگی خود دارید و به کارهایی که انجام می دهید 
اطیمنان کامل دارید. اما دیگران سعی دارند دلیل این خوشبینی شما را بفهمند. 
شــور و هیجان خود را متعادل کنید. مایم تر کردن جوش و خروش  تان برای 

خودتان هم بهتر است.

آبان : شــما در بهترین شــرایط برای خاق بودن قرار دارید و این بستگی به 
خودتان دارد که بهترین راه را برای اثبات توانایی هایتان را، انتخاب نمایید. این 
موضوع فقط جنبه تفریح و ســرگرمی ندارد و باید به یاد داشته باشید که نمی 
توانید مســئولیت هایتان را کنار بگذارید.  ابتدا برنامه ریزی بکنید و سپس با 

آگاهی کامل یک انتخاب هوشمندانه انجام دهید. 

آذر : حواستان جمع باشد که برنامه هایتان را بر اساس احساسات خود پایه ریزی 
نکنید، برای اینکه اگر احساسات شما تغییر کنند، پایه و اساس برنامه های شما به 
هم می ریزد. اما تا زمانی که شما روی چیزهایی که می خواهید به دست بیاورید 
تمرکز نکرده اید، به جای اینکه تاش کنید چیز متفاوتی را به دست بیاورید، فکر 

کنید چه چیزی برای شما بهترین است.

دی :  شمادر این روزها کمی نگران هستید و نگرانی هایتان بیش از روزهای قبل 
می باشد زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی شما رخ داده است . قدم هایتان را کمی 
آهسته تر بر می دارید، زیرا احساس می کنید باید جوانب احتیاط را بیشتر در نظر 
بگیرید، شما کاما درست فکر می کنید، زیرا با این افکارتان و انجام این کارها 

شانس بیشتری را برای خود ذخیره می کنید.

بهمن : احساس می کنید با زندگی که در حال حاضر دارید کمی بیگانه شده اید 
و نمی دانید چه نقشی را در زندگی حاضر دارید. به همین دلیل دچار سردرگمی 
شده اید، توصیه می شود اول و در ابتدا خود را پیدا کنید و بعد قدم در کارهای 
مختلف بگذارید. اتفاقات تازه ای در زندگی شما رخ می دهد، که باعث می شود 

دید تازه ای پیدا کنید .

اسفند : شما آماده یک جهش بزرگ هستید،  حتی اگر حس کنید که قبا در 
مسیر قرار گرفته اید. اما بهتر است که اول مسیر خود را مشخص کنید. ممکن 
است در نهایت به طور همزمان به فرصت های مختلفی و بسیار متفاوتی دست 
یابید که ندانید از میان آنها کدام را انتخاب کنید.  انتخاب یک مسیر درست شما 

را به هدف تان خواهد رساند.



2۱21 Issue 1483 Friday July 3, 202043شماره ۱48۳ جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ 43PAIVAND Vol. 23 Issue 1383 Friday August 3, 2018 43سال بیست وسوم. شماره 1383 جمعه 12 مرداد  1397  43PAIVAND Vol. 22 Issue 1326 Friday June 30, 2017 سال بیست ودوم. شماره 132۶ جمعه 9 تیر  139۶ 

ي
يعت

شر
تر 

دک
   

 
رد 

 دا
ن

گفت
ي ن

برا
که 

ت 
ي س

هاي
رف

،ح
ي

 دل
هر

ي 
راي

ماو
ي 

ها
ايه 

رم
 س

3748 اطالعات هفتگی        شماره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

45

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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جدول شرح در متن
طراح جدولها: د اود  بازخو
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جد ول سود وکو 3711
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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افقي:

ــيـ  از  ــنـ  بزرگ منش ــزار توزي 1ـ   اب
ــكبار 2ـ  توقيفـ  بهبود يافتن3ـ   خش
فلز چكش خورـ  قاصدـ  وليكنـ  ابزارـ  
يك ورق كاغذ4ـ  لگامـ  شهري در هند 
ــاد مرئوسـ  آب  ــدن5ـ  متض ـ فهمي
شرعيـ  دست افزار بنايانـ  دم بريده6 
ـ دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارنده 
ـ حرف ندا7ـ  تلخـ  كنايه از حد نهايي 
ــرـ  دل آزار كهنه8ـ  ــرغ ن ــربـ  م غ
ــتگاه ضبط مغناطيسي  كندفهمـ  دس
ــرـ  انجمن بين المللي حمل و نقل  تصوي
ــتاره فرنگيـ    هوايي9ـ  جمع دينـ  س
از نام های دخترانه 10ـ   نصفـ  سالن 
ـ نوعي نمايشنامه11 ـ  آشـ  توبه كار 
ــي12ـ  داغ  ــير قطارـ  عدد منف ـ مس
ــوزـ  پوست پيراـ  جهانـ  باران  جگرس
ــتانـ  نژادـ   اندك13ـ   مركز افغانس
ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
مالك شدن14ـ پيرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن15 
ـ عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگليسيـ  از ماههاي 

حرف )ا، ب( 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

ــريـ  تير پيكان دار16ـ  از زبان هاي هند و اروپايي  قم
ــه تربيت معلم قديم17ـ احتكار كنندهـ  بيمـ   ـ مدرس
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2ـ فاطمه بیزاییان شیرازـ  آبادان
3ـ رضا پارسهـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:

ــيـ  از  ــنـ  بزرگ منش ــزار توزي 1ـ   اب
ــكبار 2ـ  توقيفـ  بهبود يافتن3ـ   خش
فلز چكش خورـ  قاصدـ  وليكنـ  ابزارـ  
يك ورق كاغذ4ـ  لگامـ  شهري در هند 
ــاد مرئوسـ  آب  ــدن5ـ  متض ـ فهمي
شرعيـ  دست افزار بنايانـ  دم بريده6 
ـ دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارنده 
ـ حرف ندا7ـ  تلخـ  كنايه از حد نهايي 
ــرـ  دل آزار كهنه8ـ  ــرغ ن ــربـ  م غ
ــتگاه ضبط مغناطيسي  كندفهمـ  دس
ــرـ  انجمن بين المللي حمل و نقل  تصوي
ــتاره فرنگيـ    هوايي9ـ  جمع دينـ  س
از نام های دخترانه 10ـ   نصفـ  سالن 
ـ نوعي نمايشنامه11 ـ  آشـ  توبه كار 
ــي12ـ  داغ  ــير قطارـ  عدد منف ـ مس
ــوزـ  پوست پيراـ  جهانـ  باران  جگرس
ــتانـ  نژادـ   اندك13ـ   مركز افغانس
ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
مالك شدن14ـ پيرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن15 
ـ عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگليسيـ  از ماههاي 

حرف )ا، ب( 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

ــريـ  تير پيكان دار16ـ  از زبان هاي هند و اروپايي  قم
ــه تربيت معلم قديم17ـ احتكار كنندهـ  بيمـ   ـ مدرس
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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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اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول شماره 3703
  1ـ محمد سلمانیـ  تهران 

2ـ فاطمه بیزاییان شیرازـ  آبادان
3ـ رضا پارسهـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:

ــيـ  از  ــنـ  بزرگ منش ــزار توزي 1ـ   اب
ــكبار 2ـ  توقيفـ  بهبود يافتن3ـ   خش
فلز چكش خورـ  قاصدـ  وليكنـ  ابزارـ  
يك ورق كاغذ4ـ  لگامـ  شهري در هند 
ــاد مرئوسـ  آب  ــدن5ـ  متض ـ فهمي
شرعيـ  دست افزار بنايانـ  دم بريده6 
ـ دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارنده 
ـ حرف ندا7ـ  تلخـ  كنايه از حد نهايي 
ــرـ  دل آزار كهنه8ـ  ــرغ ن ــربـ  م غ
ــتگاه ضبط مغناطيسي  كندفهمـ  دس
ــرـ  انجمن بين المللي حمل و نقل  تصوي
ــتاره فرنگيـ    هوايي9ـ  جمع دينـ  س
از نام های دخترانه 10ـ   نصفـ  سالن 
ـ نوعي نمايشنامه11 ـ  آشـ  توبه كار 
ــي12ـ  داغ  ــير قطارـ  عدد منف ـ مس
ــوزـ  پوست پيراـ  جهانـ  باران  جگرس
ــتانـ  نژادـ   اندك13ـ   مركز افغانس
ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
مالك شدن14ـ پيرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن15 
ـ عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگليسيـ  از ماههاي 

حرف )ا، ب( 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

ــريـ  تير پيكان دار16ـ  از زبان هاي هند و اروپايي  قم
ــه تربيت معلم قديم17ـ احتكار كنندهـ  بيمـ   ـ مدرس
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اسامی برندگان جدول شماره 3703
  1ـ محمد سلمانیـ  تهران 

2ـ فاطمه بیزاییان شیرازـ  آبادان
3ـ رضا پارسهـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:

ــيـ  از  ــنـ  بزرگ منش ــزار توزي 1ـ   اب
ــكبار 2ـ  توقيفـ  بهبود يافتن3ـ   خش
فلز چكش خورـ  قاصدـ  وليكنـ  ابزارـ  
يك ورق كاغذ4ـ  لگامـ  شهري در هند 
ــاد مرئوسـ  آب  ــدن5ـ  متض ـ فهمي
شرعيـ  دست افزار بنايانـ  دم بريده6 
ـ دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارنده 
ـ حرف ندا7ـ  تلخـ  كنايه از حد نهايي 
ــرـ  دل آزار كهنه8ـ  ــرغ ن ــربـ  م غ
ــتگاه ضبط مغناطيسي  كندفهمـ  دس
ــرـ  انجمن بين المللي حمل و نقل  تصوي
ــتاره فرنگيـ    هوايي9ـ  جمع دينـ  س
از نام های دخترانه 10ـ   نصفـ  سالن 
ـ نوعي نمايشنامه11 ـ  آشـ  توبه كار 
ــي12ـ  داغ  ــير قطارـ  عدد منف ـ مس
ــوزـ  پوست پيراـ  جهانـ  باران  جگرس
ــتانـ  نژادـ   اندك13ـ   مركز افغانس
ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
مالك شدن14ـ پيرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن15 
ـ عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگليسيـ  از ماههاي 

حرف )ا، ب( 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

ــريـ  تير پيكان دار16ـ  از زبان هاي هند و اروپايي  قم
ــه تربيت معلم قديم17ـ احتكار كنندهـ  بيمـ   ـ مدرس
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اسامی برندگان جدول شماره 3703
  1ـ محمد سلمانیـ  تهران 

2ـ فاطمه بیزاییان شیرازـ  آبادان
3ـ رضا پارسهـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:

ــيـ  از  ــنـ  بزرگ منش ــزار توزي 1ـ   اب
ــكبار 2ـ  توقيفـ  بهبود يافتن3ـ   خش
فلز چكش خورـ  قاصدـ  وليكنـ  ابزارـ  
يك ورق كاغذ4ـ  لگامـ  شهري در هند 
ــاد مرئوسـ  آب  ــدن5ـ  متض ـ فهمي
شرعيـ  دست افزار بنايانـ  دم بريده6 
ـ دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارنده 
ـ حرف ندا7ـ  تلخـ  كنايه از حد نهايي 
ــرـ  دل آزار كهنه8ـ  ــرغ ن ــربـ  م غ
ــتگاه ضبط مغناطيسي  كندفهمـ  دس
ــرـ  انجمن بين المللي حمل و نقل  تصوي
ــتاره فرنگيـ    هوايي9ـ  جمع دينـ  س
از نام های دخترانه 10ـ   نصفـ  سالن 
ـ نوعي نمايشنامه11 ـ  آشـ  توبه كار 
ــي12ـ  داغ  ــير قطارـ  عدد منف ـ مس
ــوزـ  پوست پيراـ  جهانـ  باران  جگرس
ــتانـ  نژادـ   اندك13ـ   مركز افغانس
ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
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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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اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
مالك شدن14ـ پيرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن15 
ـ عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگليسيـ  از ماههاي 

حرف )ا، ب( 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

ــريـ  تير پيكان دار16ـ  از زبان هاي هند و اروپايي  قم
ــه تربيت معلم قديم17ـ احتكار كنندهـ  بيمـ   ـ مدرس

متخصص علوم فني
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حل جدولهای شماره3703  

اسامی برندگان جدول شماره 3703
  1ـ محمد سلمانیـ  تهران 

2ـ فاطمه بیزاییان شیرازـ  آبادان
3ـ رضا پارسهـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:

ــيـ  از  ــنـ  بزرگ منش ــزار توزي 1ـ   اب
ــكبار 2ـ  توقيفـ  بهبود يافتن3ـ   خش
فلز چكش خورـ  قاصدـ  وليكنـ  ابزارـ  
يك ورق كاغذ4ـ  لگامـ  شهري در هند 
ــاد مرئوسـ  آب  ــدن5ـ  متض ـ فهمي
شرعيـ  دست افزار بنايانـ  دم بريده6 
ـ دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارنده 
ـ حرف ندا7ـ  تلخـ  كنايه از حد نهايي 
ــرـ  دل آزار كهنه8ـ  ــرغ ن ــربـ  م غ
ــتگاه ضبط مغناطيسي  كندفهمـ  دس
ــرـ  انجمن بين المللي حمل و نقل  تصوي
ــتاره فرنگيـ    هوايي9ـ  جمع دينـ  س
از نام های دخترانه 10ـ   نصفـ  سالن 
ـ نوعي نمايشنامه11 ـ  آشـ  توبه كار 
ــي12ـ  داغ  ــير قطارـ  عدد منف ـ مس
ــوزـ  پوست پيراـ  جهانـ  باران  جگرس
ــتانـ  نژادـ   اندك13ـ   مركز افغانس
ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
مالك شدن14ـ پيرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن15 
ـ عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگليسيـ  از ماههاي 

حرف )ا، ب( 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

ــريـ  تير پيكان دار16ـ  از زبان هاي هند و اروپايي  قم
ــه تربيت معلم قديم17ـ احتكار كنندهـ  بيمـ   ـ مدرس

متخصص علوم فني
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حل جدولهای شماره3703  

اسامی برندگان جدول شماره 3703
  1ـ محمد سلمانیـ  تهران 

2ـ فاطمه بیزاییان شیرازـ  آبادان
3ـ رضا پارسهـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:

ــيـ  از  ــنـ  بزرگ منش ــزار توزي 1ـ   اب
ــكبار 2ـ  توقيفـ  بهبود يافتن3ـ   خش
فلز چكش خورـ  قاصدـ  وليكنـ  ابزارـ  
يك ورق كاغذ4ـ  لگامـ  شهري در هند 
ــاد مرئوسـ  آب  ــدن5ـ  متض ـ فهمي
شرعيـ  دست افزار بنايانـ  دم بريده6 
ـ دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارنده 
ـ حرف ندا7ـ  تلخـ  كنايه از حد نهايي 
ــرـ  دل آزار كهنه8ـ  ــرغ ن ــربـ  م غ
ــتگاه ضبط مغناطيسي  كندفهمـ  دس
ــرـ  انجمن بين المللي حمل و نقل  تصوي
ــتاره فرنگيـ    هوايي9ـ  جمع دينـ  س
از نام های دخترانه 10ـ   نصفـ  سالن 
ـ نوعي نمايشنامه11 ـ  آشـ  توبه كار 
ــي12ـ  داغ  ــير قطارـ  عدد منف ـ مس
ــوزـ  پوست پيراـ  جهانـ  باران  جگرس
ــتانـ  نژادـ   اندك13ـ   مركز افغانس
ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
مالك شدن14ـ پيرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن15 
ـ عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگليسيـ  از ماههاي 

حرف )ا، ب( 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

ــريـ  تير پيكان دار16ـ  از زبان هاي هند و اروپايي  قم
ــه تربيت معلم قديم17ـ احتكار كنندهـ  بيمـ   ـ مدرس

متخصص علوم فني
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حل جدولهای شماره3703  

اسامی برندگان جدول شماره 3703
  1ـ محمد سلمانیـ  تهران 

2ـ فاطمه بیزاییان شیرازـ  آبادان
3ـ رضا پارسهـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:

ــيـ  از  ــنـ  بزرگ منش ــزار توزي 1ـ   اب
ــكبار 2ـ  توقيفـ  بهبود يافتن3ـ   خش
فلز چكش خورـ  قاصدـ  وليكنـ  ابزارـ  
يك ورق كاغذ4ـ  لگامـ  شهري در هند 
ــاد مرئوسـ  آب  ــدن5ـ  متض ـ فهمي
شرعيـ  دست افزار بنايانـ  دم بريده6 
ـ دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارنده 
ـ حرف ندا7ـ  تلخـ  كنايه از حد نهايي 
ــرـ  دل آزار كهنه8ـ  ــرغ ن ــربـ  م غ
ــتگاه ضبط مغناطيسي  كندفهمـ  دس
ــرـ  انجمن بين المللي حمل و نقل  تصوي
ــتاره فرنگيـ    هوايي9ـ  جمع دينـ  س
از نام های دخترانه 10ـ   نصفـ  سالن 
ـ نوعي نمايشنامه11 ـ  آشـ  توبه كار 
ــي12ـ  داغ  ــير قطارـ  عدد منف ـ مس
ــوزـ  پوست پيراـ  جهانـ  باران  جگرس
ــتانـ  نژادـ   اندك13ـ   مركز افغانس
ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
مالك شدن14ـ پيرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن15 
ـ عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگليسيـ  از ماههاي 

حرف )ا، ب( 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

ــريـ  تير پيكان دار16ـ  از زبان هاي هند و اروپايي  قم
ــه تربيت معلم قديم17ـ احتكار كنندهـ  بيمـ   ـ مدرس

متخصص علوم فني

شاو
اد

  برن
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جدول متقاطع

3711

جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

نامى که مى شناسید و به آن اطمینان داریدنامى که مى شناسید و به آن اطمینان دارید

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

wwwSaatchiandsaatchi.ca 
Info@saatchiandsaatchi.ca

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

جواهری ساعتچی

نام ما پشتوانه ماستنام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط 20 دالر
60۴-۹2۱-۴۷26

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

جای شما  در این صفحه 
خالی است!

نقاشی و تعمیرات ساختمان
»با قیمت نازل«

۱762-77۱-604  »هدایت« 

نــیازمــندیهـا
License, Warranty, 

Insurance and WCB

604.781.7778
(امین)

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش
 (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

اجارهاجاره
کوکیتام، وست وود پاتو

سوئیت دوخوابه بزرگ در طبقه همکف،
۱400 اسکورفیت، با الندری مجزا و 
ماشین ظرفشویی، نزدیک به ایستگاه 

اتوبوس و مدرسه آماده اجاره
ماهیانه ۱400 دالر+ یک سوم یوتیلیتی 

۱485 604-727-7874
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  ۶04-۹۸0-54۶4
مژان                       ۶04-۳۱۸-55۱7
ویدا )پوست و لیزر(    ۶04-7۶4-274۶
پوست و اپیالسیون     ۶04-۳۶4-۸4۱۶

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              77۸-72۳-7۳7۳
اطلس                     ۶04-5۳7-۳525
یوسف                     ۶04-۸05-7۶70
ونکو )بهزاد(              ۶04-۳5۱-42۸0
سیامک صالحی       77۸-۹۹5-0000
ونکو درایوینگ اسکول 77۸-۸۳۸-۱۳42
۶04-۳۳۸-4۱0۳                   Canucks
شهرام                   77۸-772-02۶۹
فرزاد                     ۶04-۳5۱-۹۶0۶
77۸-۸۹۶-۱420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            ۶04-240-0۱07
۶04-7۱0-0550  Green Way محسن
آرمین                     ۶04-44۱-222۶
۶04-۹۹0-005۹                   Cyber
۶04-44۱-۳۶77  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   ۶04-۹2۸-2224
جعفری )ترای سیتی(       ۶04-۹۶۱-۶0۱۶
۶04-۸57-۳070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        ۶04-2۶۱-۶5۶4

آژانس مسافرتی

آژانس دی              ۶04-770-۱4۳۳
رویال تراول            ۶04-770-۱750
پرستو تراول            ۶04-۹45-۶002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  ۶04-۹۱۳-۳4۸۶
باله ملی پارس         77۸-70۹-۳4۳2
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   ۶04-4۶4-470۱
محمد )تنبور(           77۸-۸۹۱-۱54۱
علی حق بین )پیانو، ارگ( ۶04-۶4۹-۹744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( ۶04-۹۹0-۹۹0۳
نیما قائمی )سنتور، دف(    ۶04-77۱-۶5۶5
مهردخت مهیج )سه تار( ۶04-۳77-0۸70
سیمین ایران منش )نقاشی( 77۸-2۳۸-2۱42
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 77۸-۳۸۸-24۹۸

اشرف آبادی )تار، سه تار( ۶04-۳75-۱272
محمد خرازی )گیتار( ۶04-55۱-۳۹۶۳
جمال صلواتی )آواز(  77۸-۹۱۹-۱۶72
انوشیروان )تار و سه تار( ۶04-7۶0-2۹۳7
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( ۶04-۳۶5-47۱4

سروش شاه محمد )ویلن( ۶04-۳۶۸-5۱2۳

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     ۶04-۸2۸-۶5۸۹
اتو چک آپ             ۶04-472-۱544
۶04-۹۳۱-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد ۶04-۹24-۹477
یونکس                   ۶04-۹۸7-۱4۱۳
علی فراستی           ۶04-۸۳۹-۹۹۳۸

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواک                     ۶04-4۶4-470۱

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                ۶04-۹۹0-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            ۶04-7۸۱-۹74۶
پیروز الکتریک        ۶04-7۶5-۳۳2۹
رهام الکتریک         77۸-۳۸۹-7۶۱5
وای.جی الکتریک     ۶04-۸۳0-۶444

بیمه
رضا مصبریان          ۶04-۹۸4-77۱5
حمید علیزاده          77۸-۶۸۸-۸774
زینا نوری )انواع بیمه(     ۶04-۸۳۸-۳5۱۳

ترجمه
حسین عندلیب )رسمی(  ۶04-۸۶۸-۹۸00
حمید دادیزاده )رسمی( ۶04-۸۸۹-5۸54
فریبرز خشا             ۶04-۹22-4۶00
سعید حدیدی          ۶04-7۱۶-70۶۶
ملک جاه                  ۶04-۹25-04۹0
یونکس                   ۶04-۹۸7-۱4۱۳
میراندا قرشی          ۶04-7۱5-52۶7
سوسن )ترجمه شفاهی(   ۶04-۳07-۸۶54
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   ۶04-۹۹0-۳000
آرش اندرودی )رسمی( ۶04-۳۶5-۶۹52
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      ۶04-۳۳۸-7۳۶4
باوند زنجانی           ۶04-۹۹0-720۹

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     ۶04-277-۸۶4۳
۶04-77۳-00۹۶     New Tech  امین

حسن منوچهری        ۶04-7۱۹-4۹25
سعید                           ۶04-۳4۶-۸۹25

تفریحات

شدو دی جی            ۶04-۹۸7-۹۸55
سیامک )شعبده باز(  77۸-55۸-70۸0
یونیورسال دی جی   ۶04-55۱-۸۸۸۳
فریبرز                     ۶04-۸۳۹-0۹0۹
همراز                      77۸-۳۸۸-424۸

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   ۶04-۶۸5-5۶25

خدمات ارزی
رویال                      ۶04-۹۸۸-۱070
سلوکی                   77۸-۳۸۹-7۶۱5
حافظ                      ۶04-۹۸4-4445
ملت                       ۶04-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      ۶04-25۸-۸۶5۶
رضا مرادیان            77۸-۸۶2-252۸
آرمان                      ۶04-77۳-۶۳74 
منوچهر                   ۶04-7۶۱-7745
کاشیکاری )مهرداد(   ۶04-۹۹۹-۱5۶2
آریا                         77۸-۸۸2-0۹۳۶

   ۶04-72۶-74۳4 Renovation )کیوان(
پویان                     77۸-۳22-0۸45 
کامی                      77۸-۳۸5-705۹

امین                       ۶04-7۸۱-777۸   
خدمات بتون تاج     ۶04-5۳7-4۹4۳

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           ۶04-552-۸۸۸4
الدن کرامتی            ۶04-۹۸0-7474
توران ایزدی یار       ۶04-7۳4-2۱۱4

رادیو

فارسی زبان ونکوور    77۸-70۹-۹۱۹۱

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             77۸-۸5۹-0۹۸5
مرکز خانواده نورت شور      ۶04-۹۸۸-52۸۱
سازمان موزائیک      ۶04-254-۹۶2۶
نورت شور مالتی کالچرال    ۶04-۹۸۸-2۹۳۱
واحد بهداشت نورت شور    ۶04-۹۸۳-۶700
  ۶04-5۹0-402۱             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    ۶04-727-۸۹۸۶
گردهمایی بزرگساالن  ۶04-۶۸۳-05۳0
بنیاد ایرانیان مسلمان   ۶04-۶۸۸-۳545
اتحادیه ایرانیان       ۶04-72۶-۱۶50
بنیاد ایران و کانادا    ۶04-۶۹۶-۱۱2۱
انجمن فرهنگی آذربایجان ۶04-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        ۶04-۳07-۱22۱
تاسیسات مو           ۶04-۶0۳-2۶57
اینتگرال                  ۶04-72۸-00۹۹
فرنس و شومینه      ۶04-5۶2-25۳0
۹۱۱ فرنس، بویلر   ۶04-۹۹۶-2727
77۸-۳۱7-۹5۶۶          Advantage
مجید                      ۶04-۹۶۱-۳۸40
فرزین                    ۶04-5۱2-۳7۸۳
۶04-72۳-0۱7۱     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  ۶04-5۳7-۸۳۱2
لوله کشی )نوید(     ۶04-5۶۱-775۶

بهزاد                      77۸-۸۳4-۶2۶7

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       ۶04-5۱2-۳2۶۸

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         ۶04-۹25-۶۸00
تله ویدئو                 ۶04-۹۸0-۶۸74
یونکس                   ۶04-۹۸7-۱4۱۳
حمید                      ۶04-۳5۸-70۶0
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     ۶04-۹۸۳-۹۱7۸
پوری فقط خانم ها           ۶04-۹۸۸-2۹۱۳
مریم گیسا )تلفنی(   77۸-۹۹۸-۱05۹

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      ۶04-۶۶۹-۶7۶۶
پارس                     ۶04-۹۸۸-۳5۱5
رز مارکت                ۶04-472-004۹
افرا                        ۶04-۹۸7-7454

کپیالنو مارکت          ۶04-۹7۱-5۹۹۹

قنادی
رکس                      ۶04-۹7۳-0۱۱۹
گلستان                   ۶04-۹۹0-77۶7

گل فروشی
گلباران                    ۶04-۹۸7-۱4۱۳

مشاور امالك

مجید طالبی             77۸-55۸-۸272
فرشته رحیمی         77۸-۸۹۳-2275
مهرناز کاووسی      ۶04-77۹-4۱4۶
علی فراستی           ۶04-۸۳۹-۹۹۳۸

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      ۶04-7۸۳-۶0۹7
آکادین )ناصر وحیدی(  ۶04-۹۸0-20۱5

حسابداری صبا        ۶04-4۶۱-۱۶۶۱
بیژن جمشیدی       ۶04-۹۹0-۸2۹2
حسابداری عزیزی  77۸-۳40-7704
۶04-۳5۱-477۱  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  77۸-۹۸۹-52۸0

موکت شویی

شاهین                    ۶04-۹45-75۳۹
رنگین کمان            ۶04-۶۱7-7۱۶4
ونکوور کلینینگ       ۶04-7۶۳-۳4۱5

نشریات
پیوند ونکوور            ۶04-۹2۱-472۶
شهروند بی سی       77۸-۳00-44۱4
دانستنیها                77۸-۳40-۸۸۸7
فرهنگ بی سی         77۸-27۹-4۸4۸
دانشمند                  ۶04-770-۳570
فرهنگ ما                ۶04-5۶۳-۹۶00

مشاور وام

کامبیز مهین سا        ۶04-250-0202
پریوش وفایی         ۶04-۸7۶-۱۳۱2
الهام معظمی         ۶04-77۳-02۹۸

بهروز کاهکش        ۶04-۸۸۹-4۳4۹

ورزش

پیکان )فوتبال(        ۶04-۳۱۸-50۹0
هاکز )فوتبال(          ۶04-۹۳۶-۶4۶4
۶04-۹۹0-۸2۹2  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    ۶04-۹۸۶-5554
داود قوامی              ۶04-5۶۹-20۸0
فرشته رحیمی         77۸-۸۹۳-2275
سارا دادخواه           77۸-2۳7-۱44۱
علیرضا حق جو         77۸-2۸۸-25۳7
کن پارس               77۸-400-۸7۸7
ایرج رضایی            ۶04-۳5۶-۶0۳2
باوند زنجانی           ۶04-۹۹0-720۹

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  ۶04-727-4555
رامین ژوبین            ۶04-440-۹5۶2
هما یحیوی            ۶04-۶20-۹5۹۸ 

بیژن احمدیان      ۶04-227-۶000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیری          ۶04-۹۸۶-۸5۸5

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          ۶04-7۸7-۹۳۱4
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا ۶ ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا ۶ ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    ۶04-۹22-۳4۳5
Durant )کوکیتالم(      ۶04-724-۶555

تدریس خصوصی-تقویتی

۶04-۸۳۹-0244                     )K-12( کپیالنو
مهندس ابریشمی    ۶04-724-45۹2
امتیازی  ۶04-7۱0-۹۶02 دکتر حسن 
)ریاضی(  77۸-۸۹5-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( ۶04-۹4۹-020۱ رحمتی  فریده 
استاد خیام              ۶04-۹04-۸۸۸۱
مهندس فیروزی      ۶04-727-4۸۸۳
بیولوژی( 77۸-۸۶2-40۳5 )شیمی،  پریسا فرمند 
۶04-7۶4-۸۸۱0 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
77۸-227-۸77۱ علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    ۶04-۸۱۶-۸۳۶0 )کلیه   Elite
۶04-727-5۹۶0 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
77۸-۸۸۸-2۱2۳ فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            ۶04-۸۱7-۹۹۳۳
محمدامین مقدسیان    ۶04-2۱۹-۹744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            ۶04-7۸۸-۶0۳0
مترو ونکوور            ۶04-۹70-22۳۳
هرکول                   ۶04-۳۱۸-۱۳۹0
پانوراما                  ۶04-200-۱2۸2
هرکول                   77۸-۸4۶-257۳
باربری پروژه )آرمین(   77۸-۹2۹-2725
  ۶04-25۹-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   ۶04-۶0۳-۹0۹۹

   

شیشه اتومبیل
۶04-4۶0-04۹0    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          ۶04-5۱۸-007۸
سعید فاضلی پور     ۶04-5۱2-۱۶۸2
دکتر امیر به کیش   ۶04-500-0۳0۳
مهندس صانعی     77۸-70۸-0520

کتایون روحانی        ۶04-۹۸۸-555۶
فریبرز خشا             ۶04-۹22-4۶00
نیلپر هنرور              ۶04-2۳0-۹7۶7
حسین کاموسی       ۶04-۹۸۶-5005
یونکس                   ۶04-۹۸7-۱4۱۳
فراستی )گواهی امضا(   ۶04-۸۳۹-۹۹۳۸

کامپیوتر
حمید                       ۶04-50۶-۸۳۱۹
 77۸-۹۱۸-2۸۱5  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

۶04-4۳۶-۱4۱۸  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( ۶04-7۱5-77۱2
علی فراستی           ۶04-۸۳۹-۹۹۳۸

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   ۶04-۹۸7-۱4۱۳
علی فراستی           ۶04-۸۳۹-۹۹۳۸

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            ۶04-440-۹5۶2

قفل و کلید

۶04-77۳-7۳75                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

77۸-77۳-۸0۱2        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        ۶04-۸۸۹-4۳4۹

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 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

604-۹4۹-020۱     604-700-۵6۱۵ 

برای مراقبت از خانمی سالمند 
به همکاری و کمک یک خانم محترم

نیازمندیم.
»با امکان سکونت«

۱484 604-727-۹4۱۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به تعدادی خانم و آقا
Waiter & Waitress

برای کار پذیرایی نیازمندیم.
۱484 604-446-605۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به تعدادی

 نقاش و کمک نقاش
به صورت تمام وقت نیازمندیم.

۱484 604-۳66-4270
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Home child care
  افراد واجد شرایط با  گواهینامه مهد کودک 

آماده مراقبت از  فرزندان شما در منزل 
خودتان و یا مهد کودک  می باشند 

۶04-۹25-۳۸۳۱
jobplacementsrc@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالک، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارک

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

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

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1483

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 خاک، 

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 مدارک 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 امالک و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارک

 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 امالک 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 امالک 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 امالک 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.

60۴-۹2۱-۴۷26 

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


