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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. «

آیا کانادا می تواند
 از بروز موج دوم ویروس کرونا جلوگیری کند؟

 ۸۰ درصد کانادایی ها خواستار بسته ماندن مرز کانادا وآمریکا هستند

 به گزارش سی بی سی نیوز، با کاهش 
آمــار مبتالیان و بیماران بســتری در 
بیمارستان ها به کمترین حد از زمان 
آغاز شــیوع، می توان گفت کانادا موج 
اول پاندمی را پشت سر گذاشته است. 

پیش بینی ها درباره زمان آغاز موج دوم 
متفاوت اســت. برخی پاییز و زمستان 
امسال و فصل شیوع آنفلوانزا را محتمل 
می داننــد و برخی دیگر اوایل ســال 
202۱ را,  اما کارشناســان می گویند 
ظهــور موج دوم قطعی نبــوده و قابل 
پیشگیری یا شکاندن آن به موج های 

کوچک تر است. 
به گفته استیون هافمن، استاد حقوق 
سالمت عمومی دانشگاه یورک، ممکن 

است موج دوم، سوم، چهارم و پنجم هم  
داشته باشیم؛ در عین حال ممکن است 
که حتی موج دوم هم نداشــته باشیم. 

هیچ چیز قطعی نیست. 
بزرگ ترین ریســک فاکتور در شکل 
گیری موج دوم این اســت که به دلیل 
عدم ابتالی بیشــتر افــراد جامعه به 
کووید-۱۹، مردم کانادا مســتعد ابتال 
هســتند. دکتر ترزا تم، رئیس آژانس 
ســالمت عمومی کانادا گفت تا کنون 
تقریبا از 2,5 میلیون کانادایی تســت 
گرفته شــده که نتیجه تنها حدود 4 

درصد مثبت بوده است. 
ریســک فاکتور دیگر این است که با 
وجود اینکه فاصله گذاری اجتماعی  و 

تعطیلی گسترده مشاغل در کانادا آمار 
ابتال را به میزان چشــمگیری کاهش 
داده اســت، این آمار در بســیاری از 
کشورهای دیگر همچنان روند فزاینده 
دارد و حتی اگر کانادا بتواند کشــور را 
از ویروس پاکسازی کند، احتمال ورود 
مجدد آن از کشورهای دیگر همچنان 

وجود دارد.
در حالی که شــیوع کوویــد-۱۹ در 
کانادا هر روز کمتر میشود، موارد ابتال 
در آمریکا هر روز بیشــتر میشود. مرز 
کانادا-آمریکا تا 2۱ جوالی بسته خواهد 
بود، اما بازگشــایی آن برای سفرهای 
افزایــش تعداد  غیرضــروری موجب 

مبتالیان در کانادا خواهد شد. 

تــا کنــون در کانادا بــه ازای هر یک 
میلیون نفــر،  27۹6 مورد کووید-۱۹ 
وجود داشته است، این عدد در آمریکا 
بــه ۹05۱ نفر به ازای هر یک میلیون 
نفر میرســد. آمریکا با نزدیک شدن به 
۳ میلیون مورد مبتــال به کووید-۱۹ 
در جهان اول اســت، در حالی که آمار 
مبتالیان در کانادا ۱06،000 نفر است.

تایج جدیدترین نظرسنجی انجام شده 
توسط شــرکت نانوس ریسرچ نشان 
می دهد که بیش از هشت نفر از هر ۱0 
کانادایی می گویند مرز کانادا و آمریکا 
باید در آینده نزدیک برای مســافران 

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

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

کورش عرفانی

بن بست کنونی ایران
 و راه برون رفت از آن

هشدارها در مورد شرایط وخیم ایران افزایش یافته است. 
رویدادهای اســفناکی که در کشــور به وقوع پیوسته و یا 
در آســتانه ی آنها قرار دارد چرایی این افزایش را توضیح 
می دهد. اما از آن ســوی، خبری از پیشنهادات یا راه حل 
هایی که بتوانند توجهات را به خود جلب کرده و شــاید، 
آغازی برای یک برون رفت از این بن بست باشند، نیست. به 
راستی چرا؟ چرا باید جمعیتی معادل ۹0 میلیون ایرانی، در 
داخل و خارج از کشور، در شرایطی تا این حد خطرناک و 
حساس، حرف تاثیرگذاری برای گفتن و ایده ای برای بیرون 
کشیدن کشور خود از این موقعیت دشوار نداشته باشند؟ 

این نازایی از کجا ناشی می شود؟
به نظر می رســد یکــی از دالیل این امــر، تفاوت عمیق 
دیدگاه ها بین روشــنفکران ایرانی است که، در عین حال، 
نخستین قشــِر موظف به ارائه ی ایده و نظر راهگشاست. 
برخی از آنها بر ضرورت تغییر سیاسی رادیکال باور دارند، 
بعضی تغییر سیاسی اما غیر رادیکال را ترجیح می دهند و 
گروه سومی هست که، به طور اصولی، تغییر سیاسی را مهم 
تلقی نمی کند. کدام یک حق دارند؟ اگر نگاه سیاه و سفید 

بینی را کنار بگذاریم، باید بگوییم هر سه. مرور کنیم:
نکته ی مهم نظر آنها که به ضرورت تغییر سیاسی رادیکال 
می اندیشــند در این اســت که نقش حکومت و صاحبان 
قدرت سیاســی در ایران به حدی اســت که به این باور را 
دامــن می زند که همه ی حوزه های دیگر، قفِل سیاســت 
هســتند. یعنی، تا زمانی که تغییر در قدرت سیاسی رخ 
ندهد، عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، غیر قابل 

تحول خواهند بود.
منتقدین این نظریه عنوان می کننــد که ماهیت و رفتار 
استبدادی قدرت سیاسی، علت توسعه نیافتگی اقتصادی، 
نابسامانی اجتماعی و نازایی فرهنگی نیست، معلول آنهاست. 
اگر این ســه حوزه پویا، در حال رشد و بارور بودند قدرت 
سیاسی نمی توانست تا این حد، با دست باز، ضررآفرین و 

خودکامه عمل کند.
پیــروان نظریــه دوم، که تغییر سیاســی غیــر رادیکال 
می خواهند، عنوان می کنند که هر گونه حرکت رادیکالی 
برای پایین کشیدن قدرت سیاســی استبدادی منجر به 
جایگزینی آن با یک حاکمیت استبدادی وخشونت گرای 
دیگر می شــود. بنابراین بهتر است که به این فکر نباشیم 
و راه های غیــر رادیکال برای اصــالح تدریجِی حاکمیت 

استبدادی را دنبال کنیم.
منتقدان این نظریه بیان می کنند که در نبود رادیکالیسم، 
حاکمیت استبدادی، با آگاهی بر منظور نهایِی حرکت غیر 
رادیکال، دست آنها را از قبل خوانده و هرگونه فعالیت جدی 
این جریان را در هر ســطح و در هر عرصه ای )رســانه ای، 
دانشگاهی، شــهروندی، فرهنگی، و...(، خنثی، سرکوب یا 

فرسوده و تضعیف می کند.
باورمندان به نظریه ی ســوم اظهار می دارند که ســاختار 
سیاسی، بخشی از واقعیت ایران است نه همه ی آن. بنابراین 
نمی توان کلیه ی عرصه های ســه گانه ی اقتصاد، جامعه و 
فرهنگ را بدون تحول و توســعه نگه داشت و فقط چشم 
برتحول ســاختار سیاسی و تصحیح عملکرد آن دوخت تا 

به دمکراسی رسید.
منتقدین این نظریه توضیح می دهند، در حالی که حاکمیت 
سیاسی به سایر حوزه ها دست اندازی کرده و سیر و سرعت 
تحول آنها را دراختیار خود گرفته، امکان حرکت سازمان 
یافته ی متفاوت، با گســتره های مهــم و تغییر آفرین، در 
هیچ یک از این حوزه ها موجود نیســت؛ به همین دلیل، 
هر چند که از حیث نظری دست شهروندان برای توسعه ی 
اقتصاد، بهبود روابط اجتماعی و پویش فرهنگی باز است، 
امــا، از حیث عملی، با واقعیِت عریان دخالت مهار کننده، 
ســرکوبگرانه و یا منحرف کننده ی ناشی ازاراده ی قدرت 

سیاسی روبرو خواهیم شد.

با نگاهی به این سه نظریه می توانیم ببینیم که هیچ یک، 
به تنهایی، نه به طور مطلق درست می گویند و نه به طور 

کامل، غلط. راه حلی اگر وجود داشته باشد باید در برداشتی 
که این سه بُردار فکری را به هم گره بزند جستجو شود و از 
دل آن، واقع گرا ترین برداشت و عملی ترین فکر راهبردی 
را برای نجات ایران بیرون کشیده شود. اما چگونه؟ آن چه 
در زیر می آید یک تالش اولیه در این راستاســت، به این 
امید که مســیر را برای تکوین و تکمیل این نوع برخورد 

ترکیبی باز کند.
در یک تالش توام با انصاف فکری و واقع بینی عمل گرا در 
ترکیب این سه نظریه می توان برخی از گزاره ها را به عنوان 

مقدمه ی یک نگرش چهارم تدوین کرد:
- قدرت سیاسی در ایران به طور قطع استبدادی است، اما 

تنها منبع استبداد نیست.
- عدم تمرکز اســتبداد در ایران از یکســو و حضور همه 
جانبه ی آن از ســوی دیگر، به معنی این اســت که منش 
و روش اســتبدادی، در ورای ســاختارِ حاکمیت، تولید و 

بازتولید می شود.
- نهادها و افرادی که استبداد را در بیرون از حریم حاکمیت 
تولید و بازتولید می کنند نه به طور لزوم همدست حاکمیت 
هستند و نه پیرو آن، بلکه از روی منفعت و عادت این کار 

را می کنند.
- حاکمیت، با تقویت همه جانبه ی استبدادمنشــی غیر 
حکومتی، پشــتیبانی قانونی از آن و بستن چشم خود بر 
روی نتایــج منفی و دردناک این پدیده، آن را تشــویق و 

ترغیب می کند.
- استبدادمنشــان اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی، با 
برخورداری از حمایت مســتقیم و غیر مستقیم دولتی، به 
رفتار استبدادی خود ادامه داده، آن را گسترش داده و از این 
طریق، در برگشت، خواسته و ناخواسته، به تحکیم و تداوم 

حاکمیت استبدادی یاری می رسانند.
بــا در کنار هم قرار دادن ایــن گزاره ها یک نتیجه گیری 

منطقی به دست می آید:
استقرار و بقای استبداد در ایران یک نوع همکاری نانوشته 
میان حاکمیت استبداد ســاالر و جامعه ی استبدادمنش 

است.
به عبارت دیگر، تولید استبداد در ایران سیاسی و بازتولید 
استبداد در ایران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. مثلث 
استبدادساالری، اســتبداد پذیری و استبداد منشی، کل 
سپهر زندگی ملت ایران را شامل شده و در یک نوع روابط 
مکمل خواسته از باال و ناخواسته از پایین، تداوم می یابد. در 
این رونِد تولید و بازتولید، مردم، به طور توامان، هم قربانی و 
هم عامل بقای استبداد می شوند؛ هر گونه مقاومتی در هم 

شکسته می شود و تداوم استبداد، تضمین و تامین.
حال بر می گردیم به مسئله ی اساسی این بحث: راه برون 

رفت از این چرخه چیست؟
گفتیم که برای یافتن راه حل می خواهیم تالش کنیم سه 
نظریه ی فوق الذکــر را ترکیب کنیم. اگر چنین کنیم در 
می یابیم که ســاختار مادی استبداد در ایران در قالب یک 
مربع، با چهار ضلع سیاســت، اقتصاد، جامعه و فرهنگ و 
نیز روابط متقابل میان آنها، تولید و بازتولید می شود. برای 
شکستن این چرخه ی چهار پره ای، با دو استراتژی می توان 

اقدام کرد:
۱( یا باید به سراغ یکی از این چهار حوزه برویم و با زیرو رو 
کردن کامل آن، ســه ضلع دیگر را دستخوش تزلزل کرده 
و به قولی، چرخه ی تولید و بازتولید اســتبداد را َفَشــل و 
فلج کنیم تا به تدریــج، از دل آن، زمینه های ناگزیر بروز 

دمکراسی ساخته و پرداخته شود.
2( یا باید، به طور همزمان، بر روی هر چهار ضلع، آن چه 
را کــه در دایره ی کنش فردی و جمعی، به عنوان بهبود و 
تغییر ممکن است پیاده کنیم تا از برآیند کلی این تغییرات 
جزیی، ماهیت چرخه و ســیر تحول کشــور، به تدریج، از 

استبداد به سمت دمکراسی میل کند.
دنبال کردن هر یک از این دو استراتژی تاکتیک های خاص 

خود را می طلبد:
- استراتژی نخستین نیازمند یک حرکت گسترده، برنامه 

ریزی شده، سازمان یافته، مدیریت شده و هدفمند می باشد. 
امری که در یک جامعه ی اتمیزه، ازهم پاشیده و با نهادها و 
رفتارهای نهادینه ی شده استبدادی ناممکن، اگر نه، بسیار 

سخت می نماید.
- اســتراتژی دوم بر عکس، پراکنده، انعطاف پذیر و تا حد 
زیــادی، در گرو درک و اراده ی فردی اســت. به این معنا 
که، هر شهروندی می تواند، در یکی از این چهار حوزه و به 
فراخور عالقه و توان خود، دســت به کنش و فعالیت موثر 

بزند.
باز این جا این سوال مطرح می شود که اگر این استراتژی 
دوم، تا این حد ممکن و میسر جلوه می کند، چرا شهروندان 
ایرانی به آن اقدام نمی کنند. پاســخ قاطعی در این زمینه 
نداریم. نگارنده بر این باور است که دلیل آن این است که 
به واسطه ی محتوای حافظه ی تاریخی و پیشینه فرهنگ 
اجتماعی و تربیتی خود، مــردم ایران تغییر را ۱( فقط از 
طریق استراتژی نخست، یعنی در قالب یک حرکت توده 
وار هدایت شده از باال ممکن می دانند و 2( تمرکز این نوع 
از حرکت ها را نیز بر روی یک عرصه، یعنی قدرت سیاسی 

قرار می دهند نه بر حوزه های دیگر.
به عبارت دیگر، فرمول تحــول تاریخی، در ذهن جمعی 
ایرانیان، به طور انحصاری، در قالب تغییر سیاسی از طریق 
حرکــت توده ای و دارای رهبر معنا و مصداق پیدا می کند. 
مردم ما، نه شــکل دیگری از حرکــت را، در ورای حرکت 
تــوده ای زیر نظر رهبر باور دارند و نه عرصه ی دیگری، جز 
سیاست را، برای کلید زدن به تغییر و دگرگونی می شناسند. 
به واسطه ی این روایت انحصاری از تغییرگری، ملت ما، در 
مقاطع مختلف تاریخی وعلیرغم تمام تفاوت هایی که در 
شرایط کشــور وجود داشته، فقط برای این نوع از حرکت 
آمادگی داشــته است: در پایان دوران قاجار در اوج فالکت 
مادی و اقتصادی دست به انقالب سیاسی می زند، در پایان 
دوران پهلوی نیز، در اوج رفاه مادی و رشد اقتصادی، دست 
به همان انقالب سیاســی می زند. این در حالیست که، با 
یک نگاه عقالنی تر، به واســطه ی شرایط به کلی متفاوت 
این دو مقطع تاریخی، شاید بهتر می بود که ملت ایران، دو 

استراتژی متفاوت را دنبال کند.
امروز هم باز همان ذهن جمعی ایرانیان فعال، حاضر و در 
کمین فرصت است. امروز هم، اکثریت قاطع مردم ایران جز 
به یک حرکت تــوده ای دارای رهبر، برای تغییر حاکمیت 
سیاسی، هیچ الگوی دیگری را برای دگرگون سازی شرایط 
و خروج از بن بســت فعلی نه می بیند، نه بــاور دارد و نه 
می خواهد. به همین دلیل، منفعل و با رنج و خشم بسیار، 
در انتظار فرصت برای چنین حرکتی، شــرایطی را تحمل 
می کند که، از هر سو، در مورد فاجعه آفرین بودن آن هشدار 
و اخطار اعالم می شود. از سوی دیگر، در نبود رهبر، - ونه 
رهبری- این حرکت توده وار نیز به عقب افتاده است. بدیهی 
است که در این شرایط اضطرار و انتظار، هر نیروی سازمان 
یافتــه و توانمند داخلی یا غیر داخلی که بتواند رهبر قابل 
پسندی به توده ها ارائه دهد می تواند، با دست باز، بر روی 
این باور حک شده ی در ژنتیک تاریخی کنشگرِی جمعِی 
ملِت ایران حســاب کند و او را بــه یک حرکت توده وار و 

رادیکال، برای تغییر سیاسی، وارد سازد.
با تحقق چنین تغییری، از آن جا که کلیه ی سه عرصه ی 
دیگر اقتصاد، جامعه وفرهنگ، ساختارها و رفتارهای نهادینه 
شده ی استبدادمنشی خود را حفظ کرده اند، ساختار سیاسی 
جدید نیز- هر چه و هر که باشد- به فاصله ی کوتاهی، خود 
را با آن سه عرصه ی استبداد زده ی دیگر هماهنگ ساخته 
و در تولید و بازتولید شــکل و درجه ای از استبداد، با آنها 
هماهنگ و همگون می شــود. این که آیا به واسطه ی این 
تغییر، به طور مکانیکی و یا تصادفی، کشورمان قدمی هم 
به دمکراسی نزدیک شود، بحث شانس و اقبال خواهد بود.

جان کالم این که، تا زمانی که عنصر اجتماعی یا شهروند 
در جامعه، عنصر اقتصادی یا شــهروند در اقتصاد و عنصر 
فرهنگی یا شــهروند در عرصه ی فرهنگ، بــرای گذر از 
استبداد به سوی دمکراسی، گام آگاهانه و داوطلبانه برندارد، 
یگانه امکان بروز یک رویداد همگانی موثر در ایران، حرکت 
تــوده ای دارای رهبر و مدیریــت از باال، برای ِصرف تغییر 
سیاســی خواهد بود؛ امری که بارها تجربه کرده ایم و تا به 
حال به دمکراسی ختم نشــده است. این منطق تاریخی 
در ایران، شاید نوعی اشتیاق در تغییر سیاسی است برای 
اطمینــان از عدم تغییر جامعه، اقتصاد و فرهنگ. هرچند 
که این منطق، در مورد اکثریــت مطلق ایرانیان، تنها در 
ناخودآگاه جمعی آنها حک شده است، اما بیش از یک قرن 

است که عمل می کند و این بار هم، عمل خواهد کرد.
پس، راه حل برون رفت از شرایط وخیم بن بست کنونی را 

همگی می شناسیم.

 قرارداد جمهوری اسالمی 
با کشور چین خیانت به 
منافع ملی ایران است!

قرارداد 25 ســاله با کشــور چین که توسط دولت 
روحانی و با پشتیبانی مستقیم خامنه ای تائید شده 
اســت، خیانتی مستقیم به منافع ملی میهن است. 
براســاس این قرارداد، که نخستین گام آن در سال 
20۱6 متحقق گردیده، و برطبق اطالعات تاکنون 
اعالم شــده، چین درنظر دارد یک سرمایه گذاری 
280 میلیارد دالری برای توســعه بخش های نفت، 
گاز و پتروشــیمی در ایــران، بعالوه یک ســرمایه 
گذاری دیگر به مبلغ ۱20 میلیارد دالر برای ارتقاء 
زیرساخت های حمل و نقل و زیرساخت های تولیدی 

ایران انجام دهد.
 لیکــن در مقابل، چین نفــت و گاز و محصوالت 
پتروشــیمی ایران را با تخفیــف ۳0 درصد خواهد 
خرید. بعالوه آنکــه پرداخت های چیــن به ایران 
براســاس »یوآن«، )پول چین( - و نه به دالر که ارز 
بین المللی ست - خواهد بود. اما درصورت تخطی 
چین در پرداخت به ایران، روشن نیست که چین به 
شکایت های ایران در دادگاه های بین المللی گوش 

فرابدهد.
همچنیــن، این قرارداد ننگیــن تائید میکند تا دو 
ســوم مبلغ پرداختی چین بصورت نقد و یک سوم 
به صورت کاال و ارسال خدمات صورت بگیرد. بدین 
طریق بی تردید پکن در نظر دارد تا کشــور ما را به 
مرکز تولید کاالهای چینی در منطقه بدل بکند تا 
عمال بنیاد تولید صنعتی داخلی میهن هرچه بیشتر 
رو به نابودی برود. بی شــک طرح چین استفاده از 
نیروی کار در ایران برای ساخت کارخانه های خود 

است.
لیکن در کنار همه اینها، آنچه در این قرارداد از همه 
شرم آور تر است، ارسال 5000 نیروی مسلح چین 
به ایران برای حفاظت از منافع چینی هاست! یعنی 
عملی کامال استعماری. نکته مهم دیگر آن است که 
برطبق این قرار داد، شــرکت های چینی در تمامی 
پروژه های مربوطه در ایران حق تقدم خواهند داشت. 
اگر در آینده قراردادی از ســوی کشــوری به ایران 
پیشنهاد شــود، این چین است که حق رای، قبول 
یا رد آنرا برای ایران خواهد داشت. به عبارت روشن 
تر این کشــور بیگانه اســت که برای ایران تصمیم 
خواهد گرفت. به همیــن منوال، و در طی تصمیم 
رژیم، جزیره کیش به مدت 25 ســال به چینی ها 
واگذار میشود. و این به معنای استعمار و تاراج منابع 

و خیانت به منافع ملی ماست.
به چه حقی رژیم اسالمی، برای بستن قرارداد های 
آینده تقدم را به چین داده و خاک ما را به کشــور 

بیگانه واگذار کرده است؟
 آیا رژیم اسالمی هرگز از مردم اجازه خواسته است؟ 
خاک ایران از آن جمهوری اســالمی نیست، از آن 
مردم است. و مردم ایران هرگز از جزئیات این توافق 
مطلع نشــدند و هرگز اجازه این خیانت بزرگ را به 
رژیم نخواهند داد. مخفی کاری و سکوت سردمداران 
حاکم در برمال کردن جزئیات این طرح نشان میدهد 
که مردم ایران برای رژیم اسالمی ناخودی اند و حقی 

برای ارائه نظر ندارند.

قرارد داد ۲۵ ســاله با چین یــک قرارداد 
استعماری و یک ترکمنچای دوم است. رژیم 
به منافع ملی  را  اســامی منافع خارجیان 
و میهنی ترجیح میدهد، خــاک ایران را به 
قیمت ناچیز میفروشــد و منافع ملی ما را 
فدای منافع دینی و ایدئولوژیک خود میکند. 
رژیم دزدساالر، برای تحقق ماجراجویی های 
منطقه ای، با ارســال پول و جوانان میهن به 
ســوریه و عراق و یمن و لبنان و کشورهای 
دیگر، و باز گذاشــتن دست باندهای فاسد و 
تبهکار، خزانه کشــور را خالی کرده و اکنون 
دست گدایی بسوی بیگانگان دراز کرده است.

ادامه در صفحه ۱۸ 
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from July 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All 
offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim 
and choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If 
the Payment Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference 
between the required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the 
difference. Offers are available on vehicles delivered between July 1 and 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific 
functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. 
Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the 
features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your 
vehicle’s Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
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(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim 
and choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If 
the Payment Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference 
between the required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the 
difference. Offers are available on vehicles delivered between July 1 and 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific 
functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. 
Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the 
features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your 
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بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی
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لطفا جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید

کانادا چه طور می تواند از بروز موج دوم ویروس کرونا جلوگیری کند؟
ایران جوان- به گزارش سی بی سی 
نیوز، با کاهش آمار مبتالیان و بیماران 
بستری در بیمارستان ها به کمترین 
حد از زمان آغاز شیوع، می توان گفت 
کانادا موج اول پاندمی را پشــت سر 

گذاشته است. 
پیش بینی ها درباره زمان آغاز موج 
دوم متفاوت اســت. برخــی پاییز و 
زمستان امسال و فصل شیوع آنفلوانزا 
را محتمل می داننــد و برخی دیگر 
اوایل ســال 202۱ را. اما کارشناسان 
مــی گویند ظهور مــوج دوم قطعی 
نبوده و قابل پیشگیری یا شکاندن آن 

به موج های کوچک تر است. 
به گفته استیون هافمن، استاد حقوق 
ســالمت عمومی دانشــگاه یورک، 
ممکن اســت موج دوم، سوم، چهارم 
و پنجم هم  داشــته باشیم؛ در عین 
حال ممکن است که حتی موج دوم 
هم نداشــته باشیم. هیچ چیز قطعی 

نیست. 
دکتر ایــزاک بوگوچ از بیمارســتان 
عمومی تورنتو نیز می گوید: ممکن 
اســت به جای یک موج بــزرگ، با 
چندین موج کوچک روبه رو شــویم 
که می توان با شناسایی مراکز شیوع 
فورا آنها را سرکوب و از گسترش آنها 
جلوگیری کرد. به گفته دکتر بوگوچ 
اگر با شناســایی ســریع مبتالیان، 
ردگیــری افراد مرتبط با فرد مبتال و 
قرنطینه، به موقع با موج های کوچک 
برخورد کنیم، که در سیستم سالمت 
کانادا توانایی آن وجود دارد، موج دوم 
اتفاق نخواهد افتاد؛ اما اگر ســالح را 
زمین بگذاریم باید منتظر موج های 

بعدی باشیم.

برابر  در  کانادا  مردم  پذیری  آسیب 
کووید-۱9

بزرگ ترین ریسک فاکتور در شکل 
گیری موج دوم این است که به دلیل 
عدم ابتالی بیشــتر افراد جامعه به 
کووید-۱۹، مردم کانادا مستعد ابتال 
هستند. دکتر ترزا تم، رئیس آژانس 
سالمت عمومی کانادا گفت تا کنون 
تقریبا از 2,5 میلیون کانادایی تست 
گرفته شــده که نتیجه تنها حدود 4 
درصد مثبت بوده است. دکتر ریوات 
نیوناندن، اپیدمولوژیســت و اســتاد 
دانشگاه اتاوا نیز گفت: با توجه به نفوذ 
کم بیماری در جامعه، به لحاظ ریاضی 
احتمال بروز موج دوم وجود دارد اما 
با توجه به اینکه روش مقابله با آن را 
در 6 ماه گذشته آموخته ایم، احتماال 
مــوج دوم ضعیف تر خواهــد بود. او 
افزود: اکنون مــی دانیم که ویروس 
گردهمایــی های داخــل فضاهای 
بسته را بیشتر دوست دارد، بنابراین 

با کنترل ایــن فضاها یا جلوگیری از 
تجمــع افراد مــوج دوم قابل کنترل 

است.
ریســک فاکتور دیگر این است که با 
وجود اینکه فاصله گذاری اجتماعی  و 
تعطیلی گسترده مشاغل در کانادا آمار 
ابتال را به میزان چشمگیری کاهش 

داده اســت، این آمار در بســیاری از 
کشورهای دیگر همچنان روند فزاینده 
دارد و حتی اگر کانادا بتواند کشور را 
از ویروس پاکسازی کند، احتمال ورود 
مجدد آن از کشورهای دیگر همچنان 

وجود دارد.

شناخت ویروس به کنترل موج های 
بعدی کمک می کند

درک مــا از ویروس، نحــوه انتقال، 
عملکرد آن در بدن، و درمان بیماران 
در طــی 6 ماه گذشــته برای مقابله 
با ادامه پاندمی بــه ما کمک زیادی 

خواهد کرد.
به گفتــه دکتر نیونانــدن، امروز ما 
می دانیــم که این ویــروس عجیب 
خود را در جوامع گوناگون و ســنین 
مختلف با عالئم متنوعی نشــان می 
دهد. برای مثــال  در ابتدا تصور می 
شد گرفتن تست از افراد دارای عالئم 
بیماری کافی اســت اما بعد سازمان 
بهداشت جهانی حرف خود را در مورد 
نادر بودن موارد سرایت از افراد بدون 
عالمت پس گرفت و مشــخص شد 
بخش قابل توجهی از شیوع در دوران 
نهفتگی بیماری و زمانی که شخص 
هیچگونه عالئمی را تجربه نمی کند 

اتفاق می افتد.
همچنین درباره نحوه ســرایت، قبال 
لمس سطوح به شــدت عامل ایجاد 
نگرانی بود اما حاال به نظر می رســد 
تقریبا صد در صد انتقال، از راه هوا و از 
طریق ذرات معلق تنفسی صورت می 
گیرد. بنابراین با کنترل ذرات تنفسی 
با استفاده از ماسک، حفظ فاصله ایمن 
و شستشوی مکرر دست ها می توانیم 

با گســترش بیماری به نحو موثری 
مقابله کنیم.

دکتر جیســون کیندراچوک، استاد 
دانشــگاه منیتوبا و سرپرســت تیم 
تحقیقاتی درباره ویروس های نوظهور 
نیز معتقد اســت در 6 ماه گذشته به 
اندازه ۱0 ســال تحقیق و پژوهش، 
درباره ویروس به شــناخت رســیده 
ایم. که این شناخت در مقابله با موج 
های بعد کمک زیادی به ما می کند. 
او اضافه کرد: بــا این وجود موج اول 
پاندمــی نقاط ضعف مــا را از جمله 
در خانــه های ســالمندان با 6000 

جانباخته به ما نشان داد.
هافمن نیز گفت: امیدواریم به اندازه 
کافی دربــاره محافظت از خانه های 
ســالمندان و ســاکنان آنهــا درس 
آموخته باشیم. این همان چیزی است 
که باعث طوالنی شدن پاندمی شد و 
در شرایطی که بسیاری از کشورها از 
خیلی وقت پیش توانستند محدودیت 
ها را کمتر کنند، ما به تازگی به نقطه 
آغاز کاهش محدودیت ها رسیده ایم.

چرا باز کردن مرز کانادا-آمریکا  در حال حاضر اشتباه است؟
ایرانیان کانادا- نقشــه ای که تفاوت 
میان کانــادا و آمریــکا در مبارزه با 
کووید-۱۹ را نشــان میدهد در حال 
دست به دســت شدن است، و باعث 
وحشت بسیاری از باز شدن مرز شده 

است.
در حالــی که شــیوع کووید-۱۹ در 
کانــادا هر روز کمتر میشــود، موارد 
ابتال در آمریکا هر روز بیشتر میشود. 
مرز کانادا-آمریکا تا 2۱ جوالی بسته 
خواهد بود، اما بازگشــایی آن برای 
سفرهای غیرضروری موجب افزایش 
تعداد مبتالیان در کانادا خواهد شد. 

دکتر عبــدو شــارکاوی، متخصص 
بیماری های عفونــی اعالم کرد که 
»فکــر کردن به هرگونــه کم کردن 
محدودیتی که ســفر بیــن کانادا و 
آمریکا را راحت تر کند مرا میترساند.« 
او افزود که امکان دارد طی هفته آینده 
آمریکا به ۱00,000 مورد جدید ابتال 
در یک روز برســد. با در نظر گرفتن 
آنچه که طی سه یا چهار ماه گذشته 
در کانادا با آن دست و پنجه نرم کرده 

ایم، این آمار فضایی به نظر میرسند..
او گفــت، نقشــه هایی کــه میزان 
مبتالیان به کووید-۱۹ را در سراسر 
جهان نشان میدهند، مانند نقشه باال 
که کاری از دانشــگاه جان هاپکینز 
است، مدیریت موفق یا ناموفق پاندمی 
کرونــا در یک کشــور را بــه تصویر 

میکشد.

با این که داده های این نقشه در مورد 
آمریکا بیشتر محلی هستند، و باعث 
میشود قرمزتر دیده شود، با این حال 
باز هــم تعداد مبتالیان در آمریکا در 

مقایسه با کانادا خیلی بیشتر است.
بــرای مثال، یــک نقطــه قرمز در 
نیویورک یا لــس آنجلس، از تمامی 

موارد کانادا بیشتر است.
دکتر شــارکاوی گفت »فکر نمیکنم 
در سراسر جهان دو همسایه را داشته 
باشیم که انقدر آمار هایشان متضاد 

یکدیگر باشد.«
تا کنــون در کانادا بــه ازای هر یک 
میلیون نفر،  27۹6 مورد کووید-۱۹ 
وجود داشته است، این عدد در آمریکا 
به ۹05۱ نفر به ازای هر یک میلیون 
نفر میرسد. آمریکا با نزدیک شدن به 
۳ میلیون مورد مبتال به کووید-۱۹ 
در جهان اول است، در حالی که آمار 
مبتالیــان در کانــادا ۱06،000 نفر 

است.
 کنترل مرزها و محدود کردن ســفر 

یکی از مهم ترین اقدامات در امن نگه 
داشــتن نقطه جغرافیایی مورد نظر 

است.
نتایج جدیدترین نظرســنجی انجام 
شده توسط شــرکت نانوس ریسرچ 
نشان می دهد که بیش از هشت نفر 
از هر ۱0 کانادایی می گویند مرز کانادا 
و آمریکا بایــد در آینده نزدیک برای 
مسافران غیرضروری بسته باقی بماند.

پاسخ دهندگان  از  نانوس  نظرسنجی 
پرســید که از اینجا به بعد باور دارند 

مرز باید به ســرعت برای مســافران 
غیرضروری افتتاح بشود، یا باید برای 
افرادی باز بشــود که در مناطقی از 
کانادا و آمریــکا زندگی می کنند که 
میزان ابتال به ویروس کم است، یا باید 

برای آینده نزدیک بسته باقی بماند.
از  درصــد   8۱ رفتــه  هــم  روی 
پاسخ دهندگان گفتند مرز باید بسته 
باقی بمانــد و ۱4 درصد گفتند باید 
فقط برای مناطقی کــه میزان ابتال 
کم است باز بشود و ۳ درصد گفتند 
باید بالفاصله باز بشود. 2 درصد هم 
نظرسنجی  نیستند.  گفتند مطمئن 
نشان می دهد که حمایت برای بسته 
نگه داشــتن مرز در سراسر مناطق و 

گروه های سنی قوی است.
نیک نانوس رییس شــرکت نانوس 
گفت: »با توجه به اینکه ما کشــوری 
مرزی هستیم که برای گذران زندگی 
به آمریکا وابســتگی داریم نتایج این 
نظرسنجی در حقیقت بسیار تعجب آور 
است. این نشان می دهد که کانادایی ها 
درجات اضطراب بسیار باالیی درباره 
اتفاق هایی دارنــد که در حال حاضر 
در ایاالت متحده در ارتباط با پاندمی 
دارد می افتد.کانادایی ها از این نگران 
هستند که وضعیت پاندمی در آمریکا 
بدتر خواهد شد و پیش از اینکه مرز 
دوباره بتواند باز بشود، وضعیت جنوب 

N.مرز باید بهبود پیدا کند
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دولت کانادا تا چه زمان باید کمک مالی 2000 دالری را 
به متقاضیان پرداخت کند؟

ایرونیا- برخــی افراد معتقدند دولت 
فدرال بیش از درآمد سابق تعدادی از 
متقاضیان به آنها کمک مالی می کند 
و  شاید اقتصاد کانادا به خاطر خرج 
های بیشتر این گروه از متقاضیان تا 

حدی شرایط بهتری پیدا می کند. 
این تحلیل جدیداشاره می کند کمک 
مالی اضطراری دولت  برای افراد بیکار 
باعث شده کشور بتواند از یک شوک 
ناگهانــی مالــی  در دوران قرنطینه 
نفر  پاندمی کووید-۱۹ به میلیون ها 

جلوگیری کند. 
ولی در عیــن حال نباید از یاد ببریم 
همانطور که  اقتصــاد کانادا ممکن 
اســت در کوتاه مدت شرایط بهتراز 
آنچه  انتظار می رفت پیدا کند ،بعید 
نیست کشور در زمان پایان این برنامه 
در اکتبر با یک شوک درآمدی مواجه 

شود. 
با استناد به تخمین های اخیر دولتی، 
برنامه کمک مالــی اضطراری دولت 
کانادا )CERB( که لیبرال های فدرال 
در ماه مــارس  راه اندازی اش را اعالم 
کردند، تا پایان ماه مه 4۳,5 میلیارد 

دالر به مردم پرداخت کرده است. 
با استناد به گزارشی تحلیلی از شرکت 
کپیتال اکونومیکس، این بسیار بیشتر 
از ۳8 میلیارد دالر درآمدی است که 
کانادایی ها طی آن بازه از دست دادند.

استیون براون اقتصاددان ارشد کانادا 
این شرکت گفت: » تایید تمدید این 
برنامه به مدت دو ماه  باعث می شود 
شانس بهبود اقتصادی قوی تر نسبت 
به تخمین ها قوی تر باشــد. ما حاال 

تخمین می زنیم کــه حتی با وجود 
کاهش استخدام، درآمد کلی خانوار 
تا حدود زیادی در فصل دوم نسبت 
به فصل اول بدون تغییر خواهد بود.«

کپیتال اکونومیکــس به این نتیجه 
رســید که برای یک فرد متوسط که 
کارش را در دوران بحران از دســت 
داده، CERB جایگزیــن حدود 82 
درصــد از درآمد خواهد بود. اما برای 
حدود 2 میلیــون کانادایی  که کمتر 
از هــزار دالر در ماه درآمد دارند، یک 
درآمد 2 هزار دالری جدید ایجاد شده 
که منجر به افزایــش درآمد معادل 

200 تا 520 درصد شده است.
این شــرکت در گزارش خود گفت: 
»این توضیح می دهد که چرا رقم کل 
دریافت کننــدگان CERB در مارس 

که 8,4 میلیون نفر اســت میلیون ها 
نفر بیشتر از داده های بازار کار است.«

بر اساس داده های مرکز آمار کانادا، از 
زمان آغاز قرنطینه در آوریل حدود ۳ 
میلیون کانادایی شغل خود را از دست 
دادنــد و 2,5 میلیون نفر دیگر هم با 

کاهش ساعات کاری مواجه شدند.
با وجود اینکه ایده پشــت برنامه این 
است که مردم با برگشتن شغل ها آن 
را رها خواهند کرد، به نظر می رســد 
نخست وزیر جاستین ترودو نسبت به 
زمان بازگشــت شغل ها شک داشته 

باشد.
او این هفته با اعالم تمدید بازه برنامه از 
۱6 هفته به 24 هفته گفت: »حقیقت 
این اســت که حتی وقتی ما شروع 
به باز کردن دوباره اقتصاد می کنیم، 

بــرای پرداخــت هزینه ها  خیلی ها 
نیازمند حمایت خواهند بود.«

براون از کپیتال اکونومیکس می گوید: 
»پایان دادن ناگهانی CERB می تواند 
بهبود اقتصادی را کندتر بکند، حتی 
اگر به جای جوالی برای بعضی ها در 

سپتامبر اتفاق بیفتد«.
گروه های فعال مقابله با فقر هم هشدار 
داده اند. دینا لــد مدیر اجرایی مرکز 
عمــل کارکنان گفت تمدید شــدن 
CERB خبر خوبی اســت »اما بعد 
از چند هفته کوتــاه، کارکنان دوباره 
در همان شرایط قبل قرار می گیرند 
و شاید با یک فاجعه اقتصادی مواجه 

بشوند.«
او گفت از ۳ میلیون کارمندی که در 
حال حاضــر کار ندارند، خیلی ها در 
بخش هایی هســتند که قرار نیست 
به زودی دوباره باز شوند و این باعث 
شــده آن ها بسیار اســترس داشته 
باشند و به همین دلیل باید اطمینان 
خاطر داشته باشند که تا وقتی که به 
CERB نیاز دارند این برنامه از آن ها 
حمایت خواهــد کرد.بنابراین دولت 
نباید در پایان دادن به پرداخت کمک 
مالی اضطراری عجله داشــته باشد و 
الاقل برای این سه میلیون کارمند و 
کارگر که درآمدی نزدیک به 2000 
دالر ماهیانه داشته اند ، برنامه را ادامه 
دهد تا به تدریج آنها در بازار کار فعال 
شده و در یکی از بخشهای تولیدی و 

یا خدماتی مشغول شوند. «
بــراون پایان ســال جــاری را زمان 
مناســب قطع کمک های مالی می 
داند و معتقد اســت تا آن زمان اکثر 
بیکاران سرنوشت خود را در بازار کار 
دریافته انــد و افرادی که هنوز بیکار 
باشــند بر اســاس فرمول های رایج 
بیمه بیکاری کمک های مالی خود را 

iroonia.ca.دریافت خواهند کرد

جان بولتون از ترودو، تنش های کانادا با چین، و انتخابات آمریکا می گوید
ایران جوان- به گزارش سی بی سی 
نیوز، شــاید جان بولتون دیگر عضو 
دولت ترامپ یــا حتی حامی رئیس 
جمهور نباشد، اما مشاور سابق امنیت 
ملی آمریکا هنوز هم به قدرت آمریکا 
در صحنه جهانــی اعتقاد دارد و فکر 
می کند این قــدرت برای حمایت از 
کانادا در تنش های بین این کشور با 

چین موثر است.
 The National او در مصاحبــه بــا
گفت: تبعات منفی ریاست جمهوری 
ترامپ قابل جبران اســت و این امر 
جایگاه آمریکا را در جهان تغییر نمی 
دهد. او افزود: مخالفان آمریکا ترامپ 
را نشــانه افول آمریکا مــی دانند اما 
آنها اشــتباه می کنند. بولتون از ماه 
سپتامبر توســط ترامپ اخراج شد و 
از آن زمان تــا کنون کتابی را درباره 

دوران خدمتش در کاخ سفید نوشته 
است.

او گفت آمریکا هنــوز یکی از قدرت 
های اصلی اســت و در نجات مایکل 
اســپاوور و مایــکل کووریــگ- دو 
کانادایی که به تالفی دستگیری منگ 
وانژو، مدیر ارشد شرکت هواوی توسط 
کانادا به در خواست آمریکا، در چین 
بازداشت شــدند- می توان روی آن 

حساب کرد. 
بولتــون گفت: مــی بینیم که چین 
به جای شــهروندان آمریکا، دارد از 
شهروندان کانادا انتقام می گیرد. این 
رفتار شخصیت این رژیم را به ما نشان 
می دهد. به همین دلیل ما نسبت به 
فعالیت های شرکت هواوی مشکوک 
آنها شــرکت های  هســتیم. چون 
مخابراتی بــه معنایی که ما در غرب 

تصور می کنیم نیستند. آنها بازوهای 
حکومت چین هســتند و ماموریتی 
فراتر از ارائه خدمات مخابراتی دارند. 
بنابراین وقتی این رژیم کشور کوچکی 

مانند کانادا را تحت فشار قرار می دهد 
باید همه در برابر آن متحد شویم. 

او اضافه کرد: فکر می کنم درخواست 
دولت آمریکا از دولت ترودو مبنی بر 
پافشاری بر استرداد منگ نه به قصد 
فشــار آوردن، که از جهت مطمئن 
کردن کانــادا از مقابله آمریکا با رویه 

رژیم حاکم بر چین است.
بولتون همچنین با تمجید از تعامل 
مسئوالنه جاســتین ترودو با رئیس 
جمهــور آمریکا، گفت با وجود اینکه 
رابطه کانادا و آمریکا در دوران ریاست 
جمهوری ترامپ کمی تیره شده اما 
روابط دو کشور همیشه محکم باقی 
خواهد ماند. او گفت: برای هیچ یک 
از رهبران کشــورها به ویژه متحدان 
آمریکا کنار آمدن با این رئیس جمهور 
غیر عادی آســان نیســت. اما روابط 

بنیادین بین آمریــکا و کانادا فراتر از 
این حرف ها است.

بولتون درباره شرکت در انتخابات نیز 
گفت نه بــه ترامپ رای خواهد داد و 
نه به رقیب دموکــرات او، جو بایدن. 
او گفت: مــن به یک جمهوری خواه 
محافظــه کار رای خواهم داد. به نظر 

من کار درست این است.
 البته بولتون تصدیق کرد بســیاری 
از کســانی کــه در ســال 20۱6 به 
ترامپ رای دادند یا اصال رای ندادند 
در انتخابــات 2020 بــه جو بایدن 
رای خواهنــد داد. او گفت من به این 
انتخــاب احترام می گــذارم اما این 
انتخاب من نیست. او در پایان اشاره 
کرد فعال روزگار بر وفق مراد جمهوری 

خواهان محافظه کار نمی چرخد.

 بیش از یک تریلیون دالر بدهکاری
کسری بودجه کانادا به اندازه دوران 

جنگ جهانی دوم رسید

درآمدها،  اقتصاد، سقوط  بسته شدن 
فــوری پیش بینی  میلیاردها هزینه 
مهمتریــن  از  بودجــه  در  نشــده 
مولفه هایی است که دولت جاستین 
ترودو نخست وزیر کانادا را مجبور کرد 
برای اولین بار به وجود حفره ای عمیق 
که بحران کروناویروس در دارایی های 
عمومی کانادا به وجود آورده اســت، 

اذعان کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
بیل مورنو وزیر دارایی کانادا در »تابلو 
اقتصادی« کــه از وضعیت درآمدها 
و هزینه های کشــور ارائه کرد، یک 
کســری بودجه ۳4۳ میلیارد و 200 
میلیــون دالری را برای ســال مالی 
202۱-2020 پیش بینی کرد. امری 
که هرگز در تاریخ کانادا سابقه نداشته 

است.
به گفته بیــل مورنو این ســطح از 
هزینه ها برای کانادا با هزینه هایی که 
جنگ جهانی دوم روی دســت کانادا 

گذاشت، قابل مقایسه است.
اواســط ژوئن مدیر بودجــه پارلمان 
اعــالم کرده بود که کســری بودجه 
کشور برای سال مالی 2020-202۱ 
احتماال به 256 میلیارد دالر خواهد 

رسید.
دولت ترودو تصریح کرد برای این که 
به وخامت کسری بودجه پیش بینی 
شــده برای این دوره پی ببریم، باید 
یادآور شویم که کسری بودجه سال 
مالی 2020-20۱۹ تنها ۳4 میلیارد 

و 400 میلیون دالر بود.

بیل مورنو تاکید کرد بدیهی اســت 
پیش بینی هایی که از وضعیت بودجه 
صورت گرفته، نتیجه شوک عمیقی 
اســت که بحران همه گیری کرونا به 
سیستم اقتصادی کشــور وارد کرده 

است.
طبق پیش بینی هــای دولت، بدهی 
فدرال امســال احتماال به 4۹.۱دهم 
ناخالص داخلی خواهد  درصد تولید 
رســید در حالی که این نسبت برای 
ســال مالــی 2020-20۱۹ تنهــا 

۳۱.۱دهم درصد بود.
به گفته اقتصاددانان کســری بودجه 
نجومی تنها مشــکل مالــی دولت 
نیســت. به توجه به کاهش شــدید 
درآمدهــا بدهکاری دولت به بیش از 

یک تریلیون دالر خواهد رسید.
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درخواست احیای برنامه مهاجرت سرمایه گذاری میلیونرها
 برای ترمیم چالش های اقتصادی کانادا

ایرونیا- حامیان مهاجرت میلیونرها به 
کانادا می گویند برنامه  دولت فدرال 
برای مهاجر ســرمایه گذار که پس از 
جنجالی شدن در دولت قبلی ملغی 
شــد، باید به خاطر شرایط اقتصادی 

ناشی از کووید-۱۹احیا شود.
انجمن ســرمایه گذاری صنعت کانادا 
اخیرا نامه ای به بیل مورنو وزیر اقتصاد 
نوشــت و گفت پیشــنهاد می کند 
که دولت فــدرال »برنامــه ای برای 
جذب ســرمایه گذاری های مستقیم 
خارجی به کانادا از طریق یک برنامه 
سرمایه گذاری مهاجرت رسمی دوباره 
معرفی کنــد« تا ایــن برنامه بتواند 
بخشــی از تالش ها برای بازگشت از 

کروناویروس باشد.
وزارت مهاجرت کانادا می گوید هیچ 
نقشه ای برای احیای این برنامه ندارد؛ 
اما نامه انجمن بخشــی از البی گری 
طوالنی مدت از سوی صنایع مهاجرت 
و ســرمایه گذاری برای دوبــاره آغاز 
کردن مهاجــرت میلیونرها به کانادا 

است.
در مقابــل منتقــدان می گویند این 
برنامه که زمانی به طور عمده تحت 
تاثیر درخواستهای مهاجرتی چینی  
قرار داشت، مرتبط با مقرون به صرفه 
نبودن مسکن، ســود مالیاتی پایین، 
کالهبــرداری و دیگر مشــکالت و 

چالش ها است.
برنامــه مهاجــرت ســرمایه گذاری 

مســلما یکی از برنامه های مهاجرتی 
ثروت محور در سراسر جهان بود. این 
برنامه بین سال های ۱۹86 و 20۱4 
اجرا شد و تحت آن ۱۹0 هزار مهاجر 
ثروتمند به کانادا مهاجرت کردند. این 
برنامه و یک برنامه مشابه دیگر که در 
کبک اجرا شد، به مهاجران با دارایی 
۱,6 میلیون دالر کانادا اجازه می داد 
ملک دائم بخرند و به جای آن یک وام 
800 هزار دالری بدون بهره به مدت 

پنج سال به دولت بدهند. 
ایــن برنامه مورد انتقاد شــدید قرار 

گرفت و دولت محافظه کار قبلی آن 
را در ســال 20۱4 فسخ کرد. بیشتر 
درخواســت کنندگان از سال 2000 
به بعد اهل چین بودند اما تا پیش از 
آن هنگ کنگی ها در صدر آن حضور 
داشتند. بسیاری از کاربران بعد از اخذ 
شــهروندی از کانادا رفتند و آن هایی 
که ماندند درجه درآمد مهاجری ثبت 
کردنــد که باعث شــد مالیات کمی 

پرداخت کنند.
با استناد به یک مطالعه فدرال که در 
سال 20۱4 انجام شــد، درآمد قابل 

اخذ مالیات متوسط که توسط نان آور 
اصلی در یک خانوار مهاجر میلیونر به 
ثبت رسید فقط ۱5800 دالر کانادا 
بــود. مالیات آن ها به طور متوســط 
۱400 دالر در ســال یا کمتر از یک 
پنجم مالیات متوســط یک شهروند 

کانادایی بود.
همچنین 65 هزار نفر دیگر درخواست 
ثبت کرده بودند که وقتی دولت برنامه 
را متوقف کرد، درخواست آن ها حذف 
شد. بیش از 45 هزار نفر از این افراد 
اهل چین بودند. کبک برنامه مهاجران 
میلیونر خود را سال گذشته متوقف 
کرد و در پروســه اعمــال تغییرات 

اساسی در آن است.
نامه ای که انجمن نوشــته می گوید 
برنامــه جدید می تواند شــامل یک 
بخش بدون بازگشــت باشد. در نامه 
آمــده که به طور مثــال، اگر 4 هزار 
سرمایه گذار مهاجر طی ۱2 ماه آینده 
وارد کانادا بشوند، باید در معرض یک 
ســرمایه گذاری اجباری یک میلیون 
دالری قرار بگیرند که 800 هزار دالر 
آن بازپرداخت تضمینی است. به این 
ترتیب 4 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی مســتقیم در اقتصاد کشور 
انجام می گیرد و یک میلیارد دالر هم 
پول رایگان به اقتصاد تزریق می شود.

انجمن گفت حاال وضعیت اقتصادی 
کشــور نســبت به موقعی که برنامه 

متوقف شد، بسیار متفاوت است.
در نامــه آمده: »برنامــه تغییر داده 
شــده می تواند نقش مهمــی برای 
کانــادا در تامیــن ســرمایه و تغییر 
جهت ســرمایه گذاری های مستقیم 
خارجی داشته باشــد چون دیدگاه 
سرمایه گذاران به خاطر پاندمی عوض 
شــده و ســاختار جهانی تجارت در 

سال های آینده تغیر می کند.«
روز بیســتم ماه مه وزارت مهاجرت، 
فرانسوی سازی و یکپارچه سازی کبک 
اعالم کرد که هیچ درخواست جدیدی 
تحت برنامه مهاجرت سرمایه گذاران 
قبول نمی شــود و این اتفاق حداقل 
تــا آوریــل 202۱ نخواهــد افتاد. 
مسئوالن فدرال مشــغول کار روی 
درخواست های جمع شده از سال ها 
پیش هســتند و تا به حال ۱۹400 

مهاجر توسط کبک پذیرفته شده اند.
هنوز مشــخص نیســت  مهاجران 
جدیدی که درخواســت خود را ثبت 
کرده اند اهل کدام کشــورها هستند 
اما 2۱5۹ درخواســت دهنده دیگر از 
جملــه ۱۳55 نفــر از چین در حال 
حاضر در پروسه بررسی توسط کبک 
قرار دارند. دولت کبک تخمین می زند 
که دریافت اجازه ورود به کشور توسط 
این افراد حــدود 62 ماه دیگر طول 

iroonia.ca .بکشد

موافقت اکثر کانادایی ها
 با تعطیلی در صورت بروز موج دوم کووید-۱۹

طبــق پیش بینــی دانشــمندان و 
سیاست گذاران٬ اواخر سال جاری موج 
دوم کووید۱۹ در کشور روی خواهد 
داد. نتایج یک نظرســنجی نشــان 
می دهد که اکثر کانادایی ها با تعطیلی 
دوباره مشاغل غیرضروری در آن زمان 

موافق هستند.
به گــزارش رســانه هدهــد کانادا، 
این نظرســنجی که توسط مؤسسه 
تحقیقاتی نانوس طی هفته گذشته از 
حدود هزار کانادایی انجام شده است. 
این نطرســنجی نشــان می دهد که 
دو ســوم پاســخ دهندگان به آن در 
صورت افزایش موارد ابتال به بیماری 
و بستری های بیمارستان از تعطیلی 

دوباره مشاغل حمایت می کنند.
در ایــن نظرســنجی 42 درصــد از 
پاســخ دهندگان از تعطیلی مشاغل 

حمایت می کنند. این درحالی است 
که 28 درصد از آن ها تا حدودی اعالم 
حمایت کرده انــد. حدود یک چهارم 
)۱6 درصد( مخالــف و یا تاحدودی 
مخالف یودند. حدود ۱۱ درصد کامال 
با بسته شــدن دوباره مشاغل مخالف 

بودند.
از نظر اســتانی، بیشــترین موافقان 
تعطیلی مشاغل با میزان 5۳ درصد 
در انتاریو و کمترین آن ها با میزان 24 

درصد در کبک بوده اند.
از نظر سنی نیز افراد 55 سال و باالتر 
که امکان ابتالی بیشــتر به بیماری 
را دارنــد با میــزان 77 درصد موافق 
تعطیلــی دوباره مشــاغل بودند. در 
مقابل افراد ۱8 تا 24 ســال بامیزان  

64 درصد موافق این طرح بودند.
این نظرســنجی همچنین نشان داد 
که اکثر کانادایی ها با اجباری شــدن 
اماکن  پوشیدن ماســک صورت در 

عمومی موافق هستند.
تقریبا می توان گفت از هر 5 نفر ۱ نفر 
)۱۱ درصد( با این طرح کامال و حدود 

)۹درصد( تا حدودی مخالف بوده اند.
از نظر استانی نیز انتاریو با 65 درصد 

بیشترین حمایت را از اجباری شدن 
پوشیدن ماســک داشته است. اخیرا 
نیز پوشیدن ماسک در تمام فضاهای 
عمومی سر پوشــیده تورنتــو مانند 
فروشــگاه های مواد غذایی و حمل و 

نقل عمومی اجباری شده است.
این درحالی اســت کــه گروهی از 
پزشکان و دانشــمندان کانادایی در 
تالش هســتند تا ماســک زدن در 
اماکن عمومی اجباری شــود. آن ها 
معتقدند این اقدام ساده تاثیر زیادی 
در از بین رفتن شیوع ویروس کرونا در 
کانادا دارد. اِپیدمیولوژیست ها هشدار 
داده انــد که موجب دوم کووید۱۹ در 

پاییز و زمستان اتفاق بیفتد.
نتایــج این نظرســنجی در رابطه با 
وضعیت مــوج دوم ویــروس کرونا 
طی ماه آینده نشــان می دهد که از 
هر ۹ نفــر ۱ نفر )57 درصد( قطعا و 
حــدود ۳2 درصد تا حدودی منتظر 
بروز مــوج دوم بیماری هســتند و 
فقــط 5 درصد از شــرکت کنندگان 
ایــن احتمال را نمی دهند و ۳ درصد 
از شــرکت کننذگان نیز اصال منتظر 

موجب دوم بیماری نیستند.

هشدار سفیر چین : کانادایی ها باید 
منتظر اقدام تالفی جویانه باشند !

نگرانی کانادایی های ساکن هنگ کنگ

چین به شهروندانش توصیه کرده در 
هنگام ســفر به کانادا محتاط باشند. 
دلیل این احتیاط تنش های بین اتاوا 
و پکن به دلیل قانون امنیتی که اخیرا 
پکن تصویب کرده میباشــد. در این 
هشدار که روز دوشنبه توسط سفارت 
چین در اتاوا و منتشــر شــده گفته 
شــده که چینی ها باید حواسشان را 
به قوانین امنیتی محلی جمع کنند. 
در این پیام، ســفارت بــه »اقدامات 
سختگیرانه متعدد« توسط نیروهای 
قانونی اشــاره کرده اســت، اما مثال 

دقیقی زده نشده است.
هفته گذشــته، پکن قانون جدیدی 
وضع کــرد و هرگونه اقــدام جهت 
برانــدازی،  تروریســتی، و همکاری 
بــا نیروهای خارجی بــرای تغییر را 
ممنوع کرد. این تصمیمات در راستای 
کنگ  هنــگ  اعتراضات  ســرکوب 

می باشد.
قانون جدید به ماموران امنیتی چین 
این اجازه را میدهد که آزادانه در شهر 
عمل کنند و اگــر مانعی بین دادگاه 
های چین و سیستم قضایی مستقل 
هنگ کنگ وجود داشت، از بین ببرند. 
همچنین پکن اعالم کرد درخصوص 

موارد مهم حق قانونگذاری دارد.
 روز جمعه گذشــته، نخســت وزیر 
جاستین ترودو اعالم کرد که با توجه 
به قوانین جدید، کشــورش تحویل 
متهمان بــه هنگ کنگ را به تعویق 
خواهد انداخت، چین این حرکت را 
به عنوان دخالت در امور بین المللی 

محکوم کرده است.
 روز دوشــنبه، سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین، در یک کنفرانس خبری 
گفت که کشــورش حرکات کانادا را 
»شدیدا محکوم« میکند و »این حق 
را دارد تا واکنش متقابل نشان دهد.« 
وی گفت »از این پس تمامی عواقب 
بر عهده کانادا خواهــد بود. هرگونه 
تالش برای تحت فشار گذاشتن چین 
هیچگاه به موفقیت نخواهد رســید. 
چین از کانادا می خواهد که به سرعت 
اشتباهاتش را جبران کند و دست از 
دخالــت در امور هنگ کنگ و چین 
بردارد، تا از آسیب بیشتر به ارتباطات 

بین چین و کانادا جلوگیری شود.«
بعد از اعتراض رسمی  اتاوا نسبت به 
جدیدترین سرکوب های امنیتی چین 
در هنگ کنگ ، سفیر چین در کانادا 
گفــت کانادایی ها بایــد آماده تالفی 

باشند.
 کونگ پیوو  طی گفتگویی با اســتار 
دولت لیبرال را متهم به »دخالت در 
امور داخلی« چیــن از طریق تعلیق 
معاهده استرداد کانادا- هنگ کنگ و 
توقف صادرات نظامی و »دوگانه« به 

این کشور کرد. 
وزیر امــور خارجه کانادا فرانســوا-

فیلیپ شــامپاین در مصاحبه ای به 
»استار« گفت که اتاوا دارد روی یک 
»چارچوب« جدید برای روابط چین و 
کانادا کار می کند که بر پایه »قوانین و 
استانداردهای واضح«، »منافع کانادا« 
و »ارزش ها و اصول اخالقی از جمله 
حقوق بشــر« طراحی شده اند. قانون 
جدید امنیت ملی که پکن به منطقه 
هنگ کنگ تحمیل کرده است، به یک 
منبع نگرانی جدی بــرای ۳00هزار 
کانادایی ساکن این مستعمره پیشین 

انگلیس تبدیل شده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
قانون بحــث برانگیز امنیت ملی که 
به رغــم همه اعتراضات و انتقادات از 

حدود یک هفته پیش در هنگ کنگ 
به اجرا درآمده، به اندازه ای شــاخ و 
برگ و ابهام دارد کــه کانادایی های 
ساکن این منطقه را نگران کرده است.

ســاکن  کانادایی سی ســاله  یــک 
هنگ کنگ با نام مســتعار مایک که 
به دالیل امنیتی حاضر نیســت نام 
واقعی خــود را بگوید، در گفت وگو با 
رادیو کانادا از نگرانی های خود گفت. 
وی کــه از والدینــی هنگ کنگی در 
مونترال به دنیا آمده اســت از حدود 
پانزده سال پیش به سرزمین مادری 

خود رفته است.
مایک می گوید: »قانون جدید امنیت 
ملی هنگ کنگ کامال مبهم اســت. 
واقعا مشــخص نیســت که در چه 
مواردی نقض قانــون اتفاق می افتد. 
کانادایی هایی کــه در اینجا زندگی 
می کننــد واقعا نگران هســتند. من 
دوستان زیادی دارم که همه شرایط 
من را دارند و ما همگی به فکر خروج 

از هنگ کنگ هستیم.«
مسائل  کارشــناس  بروتون  شــارل 
چین در موسســه مک دونالد-لوریه 
که در گذشته به عنوان دیپلمات در 
می گوید:  کرده اســت،  فعالیت  پکن 
»بــا تصویب قانــون امنیتی جدید، 
هنگ کنــگ بیــش از پیــش برای 

کانادایی ها خطرناک شده است.«
دیوین وونگ مدیر ابتکارهای سیاسی 
در ســازمان کانادایی اتحــاد کانادا-

هنگ کنگ که بــرای ارتقای حقوق 
بشر در چین مبارزه می کند، می گوید 
برخــی مفاهیــم موجــود در قانون 
امنیتی چین به ویژه بحث مربوط به 
خرابکاری به اندازه ای گسترده و مبهم 
است که می تواند مشکل آفرین شود. 
طبق این قانون درخواســت هر گونه 
اصالح دولــت و رژیم حاکم در پکن 

غیرقانونی است.
  

هزینه ۹۸ میلیارد دالری دولت کانادا
برای اجرای طرح درآمد حداقل

مداد- به گزارش گلوبال نیوز، مسئول بودجه پارلمان اعالم کرد ارائه حداقل 
درآمد به کانادایی ها از ابتدای پائیز امســال، هزینه ای ۹8 میلیارد دالری را 
روی دســت دولت فدرال می گذارد. این رقم باالتر از میزان پیش بینی شده 
توسط دولت است. طرح کمک هزینه پاســخ اضطراری کانادا )CERB( تا 
اکتبر امســال به پایان می رســد. به همین دلیل، دولت در نظر دارد طرح 
دیگری را جایگزین آن کند. دولت فدرال تاکنون طرح های مختلفی را برای 
کاهــش پیامدهای همه گیری اجرا کرده کــه البته هزینه ای ۱74 میلیارد 
دالری را نیز به همراه داشــته است. در این میان، طرح حداقل درآمد برای 
کانادایی ها نیز با یک سری تردیدها روبروست و به همین دلیل، بیل مورنو 
)وزیر اقتصاد( و چند وزیر دیگر کابینه تاکنون چندین بار به ارائه توضیحات 

به سناتورها و اعضای مجلس عوام پرداخته اند.
مدافعان طــرح حداقل درآمد می گویند این طــرح در امتداد همان طرح 
کمک هزینه پاسخ اضطراری کانادا )CERB( است. در این طرح قرار است به 
هر فرد ۱8 تا 64 ساله، مبلغی بین 4500 تا 4800 دالر در ماه پرداخت شود. 
دولت می گوید که این کمک هزینه جایگزین سایر کمک هزینه و یارانه های 

مختلف پرداختی از سوی دولت به افراد خواهد شد.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

نخست وزیر بریتیش کلمبیا 
نگران سوء استفاده آمریکایی ها از معافیت مرزی است

نخســت وزیر  هورگان  جان  ایرونیا- 
بریتیش کلمبیا نســبت به انتشــار 
گزارش هایی درباره حضور آمریکایی 
ها برای گذراندن تعطیالت شــان در 
مناطق مختلف استان به شدت ابراز 

نگرانی کرد. 
هــورگان گفــت ماجراهایــی را از 
نماینده های مجلس و رهبران محلی 
سرتاسر استان درباره آمریکایی هایی 
شنیده که از معافیت فعلی عبور از مرز 
سوء استفاده می کنند و به شهرهای 

مختلف استان سر می زنند .
بر مبنــای این معافیت ها ســاکنان 
آالســکا اجازه می یابنــد در صورت 
سکونت در این ایالت وارد کانادا شوند.

بخش  »کارکنــان  گفــت:  هورگان 
ســالمت خودشــان را در خطر قرار 
داده اند تا از همــه ما حفاظت کنند 
و مــا نمی خواهیم بخاطر کســانی 
کــه می خواهند قانــون را دور بزنند 
و  ســفر بروند و کاری برخالف اعالم 
قبلی شــان انجام دهنــد، تمام این  
زحمات و تالشــها را از دست بدهیم. 
اگر می خواهید به آالســکا برسید، ما 
نمی خواهیم جلوی تان را بگیریم، اما 

باید مستقیم بروید.«
شــماری از ایــن مــوارد در متــرو 
ونکوور دیده شــده و مردم می گویند 
ماشین هایی با پالک ایالت واشینگتن 

را در مراکــز پرتــردد و  محبــوب 
گردشــگری از جمله گراوس گرایند 

دیده اند. 
هورگان گفت خودش هم گزارش های 
مشابهی از کارکنان دولتی در ساحل 
غربی ونکوور آیلند شــنیده است. او 
گفت: »داشتم با رییس پلیس محلی 
پاچیــدات صحبت می کــردم که به 
من گفت ماشینی با پالک تگزاس و 
ماشینی با پالک کالیفرنیا را در برابر 
یکی از مغازه هــای پورت رنفرو دیده 
است. اگر به آالسکا می روید، نباید از 

پورت رنفرو عبور کنید«.
نگرانی ساکنان بریتیش کلمبیااز این 

بابت اســت که  مسئوالن آمریکایی 
نتوانسته اند با پاندمی به خوبی مقابله 
کنند و شمار مبتالیان به کووید ۱۹ 
به نسبت جمعیت اصال قابل مقایسه 

نیست. 
چهارشــنبه، ماه ها بعد از آغاز پاسخ 
کشــور به این پاندمی، آمریکا رکورد 
جدیدی از موارد ثبت شده کووید-۱۹ 
ثبت کــرد و 5020۳ نفر در یک روز 

مبتال شدند. 
میلیون ها آمریکایی تا به حال به این 
ویروس مبتال شده اند و بیش از ۱28 
هزار نفر از آن ها جان خود را از دست 

داده اند.

هورگان گفت باور دارد ساکنان آالسکا 
باید بتوانند به ایالت خود بازگردند اما 
تاکید کرد که آن ها باید از گردشگری 
و طی مســیر اضافی در ســفر خود 

اجتناب کنند.
او گفت: »اگر دارید به خانه می روید 
باید مستقیم به خانه بروید، نه اینکه 
ســر راه بایســتید و از منظره هــای 
بریتیش کلمبیا لذت ببرید. مستقیم 

به آالسکا بروید.«
دکتر بانی هنری افسر سالمت استانی 
در پاسخ به این نگرانی ها تاکید کرد 
که نباید گزارش ها فراتر از گســتره 
خود مطرح شــوند. او گفــت بعد از 
ســازمان خدمات مرزی کانادا حس 
می کند که »بیشتر افرادی که با پالک 
آمریکایی در بریتیش کلمبیا هستند 
کانادایی هایی هستند« که در آمریکا 
زندگی می کردند و طی دوران پاندمی 

به خانه در کانادا بازگشته اند.
»گزارش هایــی  گفــت:  هنــری 
دربــاره افرادی شــنیده ایم که دارند 
سوءاستفاده می کنند اما تعداد آن ها 
بسیار کم است. کمی گذشت داشته 
باشید و آرام بمانید. این مسئله را به 
رسمیت بشناسید که ما ممکن است 

وضعیت همه را درک نکنیم.«
اما، ظاهرا مسئله آنقدر مهم بوده که 
هورگان آن را با کریستیا فریلند معاون 
نخست وزیر مطرح کند. نخست وزیر 
هورگان ابــراز امیدواری کرد  فریلند 
نگرانی های ساکنان بریتیش کلمبیا 
را نزد مســئوالن وزارت امور خارجه 

آمریکا مطرح کند.
او همچنین از دولت فدرال می خواهد 
مــرز را برای ســفرهای غیرضروری 
تا زمان رســیدگی به ریســک های 
بالقــوه بســته نگه دارد. قرار اســت 
محدودیت هــای فعلــی حداقــل تا 
بیست  و یکم جوالی ســر جای خود 
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سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  2۸PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 201728

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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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

بهبود شرایط اقتصادی کانادا پس از
 افت 20 درصدی در مارچ و اپریل

ایرونیا- اقتصاد کانادا در آوریل ۱۱,6 
درصد کوچک تر شــد که به عنوان 
بیشــترین افت در تاریخ ثبت شــد. 
این در حالی اســت که در مارس هم 
با شروع قرنطینه کووید-۱۹ با افولی 

7,5 درصدی مواجه شد.
مرکز آمار کانادا سه شنبه گزارش داد 
که تمام 20 دسته بندی مورد بررسی 
توســط این مرکز پایین تــر بودند و 
باالتریــن افت ماهانــه از زمان ثبت 
شــدن داده ها در سال ۱۹6۱ به بعد 

را نشان می دادند.
سقوط آوریل به این معنی است که 
اقتصاد در پایان ماه تقریبا یک پنجم 
بــازده تولیدی خود در پایان فوریه را 
از دســت داد.  بخش تولیدی 22,5 
درصد از مارس که خودش هم پایین 
بود ضعیف تر شد و بخش ساخت و ساز 
22,۹ درصد پایین تر رفت. در بخش 
خرده فروشــی، هتل ها و رستوران ها 
42 درصد افت دیده شــد و هنرها و 

سرگرمی 26 درصد ضعیف تر شدند.
اســتخراج نفت و گاز فقط ۱,8 درصد 
کاهش داشــت و حمل و نقل هوایی 
۹۳,7 درصد ســقوط کرد، اما بخش 
تکنولوژی یــک افزایش کوچک 0,4 

درصدی داشت.
عمر عبدالرحمــان اقتصاددان تورنتو 
دومینیون بانک گفت بخش هایی که 
قابلیت کار از خانه دارند وضع خیلی 
بهتری داشتند. این شامل صنایعی از 
جمله فایننــس و بیمه )کاهش یک 
درصدی(، خدمــات حرفه ای، علمی 
و تکنیکــی )کاهــش ۱,۳ درصدی( 
و اجاره و رهن مســکن )کاهش ۳,5 

درصدی( می شد.
بــا وجــود اینکــه ســقوط آوریل 
رکوردشــکن بود، در عمــل بهتر از 
۱۳ درصد افتی بود که اقتصاددان ها 
پیش بینی کرده بودند. و با وجود اینکه 
داده ها مسلما وضعیت بد اقتصاد در 
قعر کووید-۱۹ را نشــان می دهند، 

مرکز آمار به نوری در انتهای تونل هم 
اشاره کرد و گفت داده های اولیه تولید 
ناخالص داخلی در مه نشان می دهند 

که کمی بهبود دیده می شود.
داگ پورتر اقتصاددان بانک مونترال 
درباره داده ها گفت: »خبر خوب این 
است که نشانه های زیادی هست که 
آوریــل بدترین ماه بود و نخســتین 
تخمین مرکز آمــار از مه یک بهبود 
متوســط ســه درصــدی در تولید 
ناخالص داخلی نسبت به پایین ترین 

درجات است.«
بعــد از کاهش بیــش از ۱8 درصد 
ممکن است بهبود سه درصدی خیلی 
چشمگیر به نظر نیاید اما اگر این اتفاق 
بیفتــد بزرگ ترین افزایش یک ماهه 
تولید ناخالص داخلــی از زمان ثبت 
آمار خواهد بود. این اتفاق همچنین 
می تواند نشــان بدهد که بازگشــت 
اقتصــادی کانادا بــه وضعیت نرمال 

احتماال چقدر طول خواهد کشید.
پورتــر گفــت: »مــا انتظــار بهبود 
بزرگ تــری را در ژوئــن داریم چون 

اقتصاد بیشتر باز خواهد شد.«
آیرین الئورو اقتصاددان از شــرکت 
انتظار  لندنی شرودرز  سرمایه گذاری 
دارد که بهبود اقتصادی در تابستان 
سرعت بیشتری پیدا کند، تا حدودی 
به خاطر اینکه تعدادی از تدابیر اعمال 
شده برای مقابله با کووید-۱۹ عواقب 

غیرمنتظره داشته اند.
معمــوال کانادایی ها وقتــی خارج از 
کشــور می روند پول بیشتری نسبت 
به زمانی خرج می کنند که خارجی ها 
از کانادا بازدید می کنند. بنابراین قفل 
شدن مرزها در عمل می تواند فاکتور 
مثبتی برای بخش گردشگری کانادا 

باشد.
الئورو گفت: »کانادایی ها داخل کشور 
سفر می کنند و به جای اینکه خارج 
از کشور خرج کنند پول شان را داخل 

iroonia.ca ».کشور خرج می کنند

هشدار دولت کانادا: 
برخی مسافران هوایی در معرض آلودگی به کرونا

دولت کانادا هشدار داد مسافران برخی 
از پروازهای داخلی و بین المللی که به 
تازگی انجام شــده، ممکن است در 
معرض آلودگی به ویروس کرونا قرار 

گرفته باشند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اطالعاتــی که دولت کانــادا بر مبنا 
آن چنین هشــداری را صادر کرده، 
از گزارش هایی اســتخراج شــده که 
مقامات بهداشتی استانی و سرزمینی 
و همچنیــن وبســایت های عمومی 

منتشر کرده اند.
مقامات فــدرال می گویند اطمینان 
دارنــد که در برخی پروازهای داخلی 
و خارجی ویروس کرونا وجود داشته و 
مسافران این پروازها در معرض خطر 
آلودگی به ویروس قرار داشــته اند. به 
گفته این منابع، فهرســت پروازهای 
داخلی که در این رابطه تهیه شــده 
در حال حاضر فقط مربوط به شرکت 
ایرکانادا اســت. این پروازها در فاصله 

2۳ژوئن تا 2ژوئیه صورت گرفته اند.

دو تا از این پروازها از تورنتو به مونترال 
صورت گرفته و دو پرواز نیز در مسیر 
عکس انجام شده است. دو پرواز دیگر 
نیز از تورنتو به ساسکاچوان و وینیپگ 

صورت گرفته است.
برخی از پروازهای بین المللی نیز که 
وجود ویروس کرونــا در آن ها تایید 
شده است، در فاصله 25ژوئن و 2ژوئیه 

در آسمان کانادا انجام شده است. 
دو تا از این پروازها متعلق به شرکت 
ایرفرانس بوده که از پاریس به مونترال 
صورت گرفته، یک پرواز آئرومکزیکو 

که از مکزیکوسیتی به ونکوور صورت 
گرفته، یک پرواز دلتا که از دیترویت 
به تورنتو انجام شــده و باالخره چهار 
پرواز ایرکانادا که از مکزیکوســیتی 
و کنکــون و دو پرواز کــه از فورت 
لودردیل به تورنتو صورت گرفته است.

دولت فدرال در عین حال تاکید کرده 
که فهرست پروازهایی که کروناویروس 
در آن هــا وجود داشته اســت، کامل 
نیســت اما این فهرست مرتب به روز 

می شود.
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تظاهرات در شهرهای بزرگ علیه وضعیت پناهجویان کانادا

کانادایی ها در شــهرهای مختلف در 
حمایــت از پناهجویــان و تاکید بر 
ضرورت قانونی شــدن وضعیت همه 

مهاجران در کشور تظاهرات کردند.
روز شــنبه چهارم ژوئیه شــهرهای 
و  تورنتــو  مونتــرال،  هالیفکــس، 
ونکوور صحنــه تظاهراتــی بود که 
از مقامات  شــرکت کنندگان در آن 
دولت فدرال خواستند وضعیت همه 
مهاجران را بدون استثنا قانونی کنند 
تا شرایطی برای آن ها ایجاد شود که 
در این دوره بحران کووید۱۹ بتوانند 
به خدمات بهداشــتی و مراقبت های 

درمانی دسترسی داشته باشند.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانــادا، »همه مهاجــران از اهمیت 
این  هســتند«،  برخوردار  اساســی 
یکی از شــعارهایی بود که روز شنبه 
در تظاهراتــی که پیــش از ظهر در 
میدان امیلی-گاملن در مرکز شــهر 
مونترال برگزار شــد، به گوش رسید. 
در این تظاهرات که به ابتکار »شبکه 
همبســتگی بدون مرز« برگزار شد، 
گروه های مختلف زنان، حامیان حقوق 
مستاجران و مدافعان حقوق کارگران 
حضور داشتند. پس از چند سخنرانی 
که در این تجمع ایراد شد، جمعیت 
تظاهرکننده به طرف پارک الفونتن 

حرکت کردند.
تظاهرکننــدگان بــر این مســئله 
تاکید داشــتند که فقــط مهاجران 
و پناهجویانــی کــه در دوره بحران 
کووید۱۹ در بخش بهداشت و درمان 
کار کرده اند، مستحق قدردانی نیستند 
بلکه مقامات باید به همه پناهجویان 

توجه داشته باشند.
اواخر ماه می فرانســوا لوگو وزیر اول 
کبک اعالم کرد از سیمون ژولن-بارت 
وزیر مهاجرت وقت کبک خواســته 
است پرونده های پناهجویان را مورد 
به مورد بررسی کند تا مشخص شود 
آیا می توان آن ها را به عنوان مهاجر در 
نظر گرفت و برای پذیرش آن ها نه به 
عنوان پناهجو بلکه به عنوان مهاجر در 

استان کبک اقدام کرد.
در واقع فرانســوا لوگو در آن زمان به 
آن دسته از پناهجویانی اشاره می کرد 
که از ابتدای همه گیری ویروس کرونا 
در خط مقدم مبارزه با این پاندمی در 
مراکز درمانی، بیمارستان ها و به ویژه 
خانه های ســالمندان استان مشغول 
کار بوده اند.طبق برآوردهایی که دفتر 
نخست وزیری کبک انجام داده است، 
این تدبیر شامل حال دست کم یک 

هزار متقاضی پناهندگی می شود.
جاستین ترودو نخست وزیر فدرال نیز 
به طور تلویحی اعــالم کرده بود که 
دولت کانادا در همین زمینه اقداماتی 

را انجام داده است.

پناهجویان متعددی که به حال خود 
رها شده اند

تظاهرکنندگانــی که روز شــنبه در 
حمایت از وضعیــت پناهجویان در 
شــهرهای مختلف کانــادا گرد هم 
آمدند، بر این مســئله تاکید کردند 
که عالوه بــر پناهجویــان فعال در 
خط مقدم مبارزه با کووید۱۹ که به 
»فرشته های نگهبان« معروف شده اند، 
بســیاری از پناهجویــان غیرقانونی، 
کارگران  بین المللــی،  دانشــجویان 
مهاجر موقــت و دیگــر متقاضیان 
پناهندگی در دوره بحران کرونا برای 
خدمــت به شــهروندان کانادایی در 
بخش های مختلف سیستم بهداشت و 
درمان کشور فعالیت کرده اند بنابراین 
ناعادالنه اســت که مقامات استانی و 
فدرال آن ها را فراموش و به حال خود 

رها کنند.
»برای ما قابل درک نیســت که چرا 
هنوز وضعیت ما قانونی نشده است. 
چرا باید بســیاری از افرادی که فاقد 
وضعیت هستند از هفده سال پیش 
در ازای یــک درآمد ناچیــز در بازار 
ســیاه کار کنند؟ همین افراد وقتی 
بیمار می شوند از بیم اخراج از کانادا 
جــرات مراجعه به مراکــز درمانی را 
ندارند یا این کــه در صورت مراجعه 
به بیمارســتان، بدون این که کسی 
به خدمات آن ها اهمیتی بدهد خیلی 
راحت آن ها را از کشــور اخراج و به 
کشورهای متبوعشان بر می گردانند.« 
)زی بندیکــت کارول، از مســئوالن 

شبکه همبستگی بدون مرز(
فرید نیز که یــک مهاجر غیرقانونی 
الجزایری تبار است و از بیم شناسایی 
و اخراج شدن از کانادا ترجیح می دهد 
نام خانوادگی خود را افشا نکند، تاکید 
کرد: »آن دســته از پناهجویانی که 
دولــت قصد دارد وضعیــت آن ها را 
قانونی کند، صرفــا در زمان و مکان 
مناسبی قرار گرفته و کارشان به چشم 

آمده است.«
فرید که به گفته خودش از ۹ســال 
پیش در بخش مــواد غذایی در یک 
انبــار کار می کند، افــزود: »دارند با 
زندگــی و آینده ما بــازی می کنند. 
اکنون به علت بحران کرونا شرایطی 
به وجود آمده است که واقعا از رفتن 

به محل کار بیم دارم.«
یکی از ســازمان دهندگان تظاهرات 
روز شــنبه اعالم کرد: »بســیاری از 
پناهجویانی کــه در تظاهرات امروز 
شــرکت کردند خطر مختل شــدن 
روند مهاجرتشــان را به جان خریده 
و آمده انــد که آشــکارا اعالم کنند 
احســاس می کنند به حال خود رها 

شده و فراموش شده اند.«

یک پناهجوی ســنگالی که به گفته 
خودش از ســال ها پیش در اســتان 
کبک مستقر شده است، گفت: »واقعا 
وضعیت پیچیده و شــرایط زندگی 
دشــواری بــرای مهاجرانی مثل من 
به وجود آمده اســت. ما هیچ کمکی 
از طرف هیچکس دریافت نمی کنیم 
و احساس می کنیم که لیاقت کمک 
و حمایت را نداریــم در حالی که به 
نظر می رسد مقامات، عده ای دیگر از 
پناهجویان را شایسته این حمایت ها 

می دانند.«
آن دســته از افرادی که اقامت دائم 
کانــادا را ندارند در دوره بحران کرونا 
در شــرایط به شدت آســیب پذیر و 
خطرناکی به ســر می برند چرا که از 
کمک های اضطراری دولت بی نصیب 
هستند و پوشش بیمه درمانی آن ها 

نیز بسیار محدود است.

قربانی  که  مهاجری  کارگران  یاد  به 
کووید۱9 شدند

ویندزور- منطقه  کشــاورزی  مزارع 

اســکس واقع در جنوب غربی انتاریو 
از کانون های مهم شــیوع کووید۱۹ 
محسوب می شود. بسیاری از افرادی 
که در این مزارع مشغول کار هستند، 

کارگران مهاجر موقت هستند.
از آغــاز همه گیری کرونــا تا کنون 
نزدیک به یک هزار تن از این کارگران 
به کووید۱۹ مبتال شده اند و سه نفر از 
آن ها نیز بر اثر این بیماری جان خود 

را از دست داده اند.
در تورنتو نیز تظاهرکنندگان در برابر 
دفتر مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت 
فدرال تجمع کردند و بهبود شــرایط 
کار و زندگی کارگــران مهاجر را در 

سرتاسر کانادا خواستار شدند.
ده ها تظاهرکننده عکس ها و اسامی 
خوان لوپز شاپارو، بونیفاسیو اوجنیو 
رومرو و دوخلیو مونز ســانتوس )سه 
کارگر مهاجر فصلی مزارع ویندزور-
اســکس که بر اثر ابتال به کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند( را بر روی 
پنجره های دفتر وزیر مهاجرت کانادا 

چسباندند.

کانادا به عنوان مالک آالینده ترین صنعت نفت دنیا شناخته شد
ایرانیان کانادا- مســاله انتشار کربن 
یکی از مهمترین مسایل این روزهای 
اقتصاد دنیا اســت و صنعت نفت هم 
در ســالهای اخیر به عنوان آالینده 
ترین صنعت معرفی شده است. حال 
گزارشها نشان می دهد در میان ۱0 
کشور بزرگ تولید کننده نفت در دنیا، 
کانادا به عنــوان مالک آالینده ترین 

صنعت نفت دنیا شناخته شده است.
صنعــت نفت و گاز یکــی از آالینده 
ترین صنایع در دنیا اســت و بررسی 
ها نشان داده است تولید نفت شیل 
آالیندگی بیشــتری نسبت به تولید 
نفت در کشــورهای خاورمیانه دارد. 
مرکز مطالعاتی ریستاد انرژی  اخیرا 
گزارشــی در مورد میزان دی اکسید 
کربن منتشــر شــده در فعالیتهای 
باالدستی صنعت نفت و گاز طبیعی  
در ده کشور بزرگ تولید کننده نفت 
در دنیا ارایه داد.  این ســومین سالی 
اســت که گزارش موسســه ریستاد 
انرژی تهیه شــده است و در گزارش 
اول که در سال 20۱8 ارایه شده بود  
امریکا به عنوان کشوری که آالینده 
ترین صنعت نفــت و گاز دنیا را دارد 
معرفی شــد. در آن ســال در نتیجه 
فعالیتهای باال دستی صنعت نفت و 
گاز در امریکا ۱۳۳ میلیون تن گاز دی 
اکسید کربن منتشر شد و کشورهای 
روسیه و کانادا با انتشار به ترتیب ۱۱6 

میلیون تن و ۱۱4 میلیون تن گاز دی 
اکســید کربن در جایگاه دوم و سوم 
قرار گرفتند .موسسه مطالعاتی ریستاد 
انــرژی در بخش ابتدایی این گزارش 
با تشــریح دلیل انجــام این مطالعه 
و اهمیت توجه به مســایل زیســت 
محیطی در شــرایط کنونی حاکم بر 
اقتصاد دنیا نوشــت:»هدف اصلی از 
تهیه این گزارش مطالعه میزان کربن 
منتشر شده از فعالیتهای باال دستی 
صنعت نفــت در دنیا و میزان تمرکز 
کشــورها روی بکارگیری تکنولوژی 
های کم آالینده بود. بررسی های ما 
نشــان داد تولید نفت شیل  از نفت 
خاورمیانــه آالینده تر اســت و برای 
اینکه در مقابل این آلودگی ایستادگی 
شــود باید از تکنولوژی های جدید 

استفاده شود.«
در ادامه گزارش آمده اســت:» البته 
امریکا توانسته اســت میزان انتشار 
کربن به ازای هر بشکه نفت تولیدی 
را کم کند ولی بازهم  باید ســرمایه 
گذاری های بیشتری انجام شود که 
در وضعیت قیمتی کنونی این سرمایه 
گذاری امکان پذیر نیست.«این مرکز 
برای مقایسه این کشورها از واحدی 
به نام شدت انتشار کربن استفاده کرد. 
شــدت انتشار کربن به معنای میزان 
انتشار گاز دی اکسید کربن به  ازای  
معادل هر بشکه نفت یا گاز تولیدی 

در کشور است. 
کانادا در این مطالعه به عنوان کشوری 
که آالینده تریــن صنعت نفت دنیا 
را دارد معرفی شــد. این موسســه 

مطالعاتی با اشــاره به این مطلب که 
در سال 20۱8 امریکا بیشترین میزان 
انتشار آلودگی به ازای هر بشکه نفت 
تولیدی در دنیا را داشــت و در سال 
2020 دیگــر جایــگاه اول به امریکا 
اختصاص ندارد، نوشت:» در گزارش 
سال جاری وضعیت کمی تغییر کرده 
است. آمارهای ســال گذشته نشان 
داد کانادا باالترین شــدت انتشار دی 
اکســید کربن به ازای هر بشکه نفت 
تولیدی را دارد در حالیکه کشور نفت 
خیز نروژ در رده کشورهایی قرار می 
گیرد که کمترین انتشــار کربن را به 

خود اختصاص داده است. «
شدت انتشار کربن در ازای تولید هر 
بشکه نفت در کشور کانادا برابر با ۳۹ 
کیلو گرم اســت که سه تا پنج برابر 
متوسط انتشار کربن به ازای هر بشکه 
نفت تولید شده در دنیا است. در سال 
گذشته به طور متوسط در ازای تولید 
هر بشــکه نفت در دنیا ۱8 کیلوگرم 
دی اکسید کربن تولید شده بود. در 
این سال کشور کانادا در مجموع ۱۱4 
میلیون تن دی اکســید کربن تولید 
کرد و یکــی از آالینده ترین صنایع 

نفت و گاز دنیا را داشت.
یک دلیل مهــم در باال بودن  میزان 
انتشار کربن از پروژه های نفتی کانادا 
را می توان تولید نفت شــیل در این 
کشور دانست که پروژه ای پر هزینه تر 
و آالینده تر از تولید نفت عادی است.

 رئیس بهداشت عمومی کانادا 
خطاب به جوانان: اگر مریض هستید 

قرار مالقات نگذارید
با کاهــش محدودیت های مربوط به 
کووید۱۹ در سراســر کشور برخی از 
کانادایی ها امیدوارند تا روابط عاشقانه 
جدیدی در زندگی شان داشته باشند. 
به همین دلیل راحت قرار می گذارند و 

رابطه جنسی نیز برقرار می کنند.
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، بر 
همین اســاس دکتر ترزا تم، رئیس 
بهداشــت عمومی کانــادا طی یک 
کنفرانس خبری در روز جمعه گفت: 
من متخصص دوست یابی نیستم اما 
می توانم بگویم باید معقول بود تا شاید 

این کار به درستی شروع شود.
او در پاسخ به این سوال که » چگونه 
کانادایی هــای مجــرد می توانند در 
طول شــیوع بیماری همه گیر راحت 
رابطه جنســی داشته باشند« گفت : 
مانند هرکاری که مربوط به تعامالت 
اجتماعی است باید به کاهش ریسک 

توجه کرد.
تم بیان کرد: کانادایی ها باید خودشان 
را ارزیابــی کنند و اگر در شــرایط 
حساس هستند در ارتباط با دیگران 

مراقب باشند.
وی بــا تاکید بر اینکــه کانادایی ها 
در برخوردهــای صمیمی با دیگران 
باید مراقب باشــند بیــان کرد: همه 
می دانند کــه کووید۱۹ از راه قطرات 
تنفسی پخش می شــود بنابراین اگر 
شــما با کســی قرار بگذارید و او را 
ببوسید مطمئنا بیماری را به او منتقل 

می کنید.
تم تاکید کرد که قرار گذاشــتن در 
فضای بیرون از خانه با رعایت فاصله 
کافی مشــکلی برای افــراد بوجود 
نمی آورد. او حتی پیشــنهاد کرد که 

برای این دیدارها به پارک بروند.
این مقام بهداشت عمومی به کانادایی ها 
تاکید کرد که مرتب دست هایشان را 

شسته و به صورت شان نزنند.
او همچنین خواست تا کانادایی ها با 

شــرکای عاطفی خود صادق باشند. 
اگر نمی توانند فقط با یک نفر رابطه 
جنسی داشته باشــند حداقل سعی 
کنند با تعداد افراد زیادی وارد رابطه 

نشوند .
دکتر تم تاکید کرد: دوستی با یک نفر 
یا تعداد کمی از افراد در حال حاضر 

عاقالنه ترین کار است.
مرکز کنتــرل بیماری های بریتیش 
کلمبیا نیز بر توصیه های دکتر تم در 
رابطه با رابطه جنسی ایمن در زمان 

شیوع ویروس کرونا تاکید کرد.
این مرکز اعالم کرد: شــما اگر بیمار 
نیستید یا عالئمی از بیماری ندارید 
می توانیــد رابطــه جنســی برقرار 
کنید. بــرای این منظور باید اقدامات 
احتیاطــی معمول را انجــام دهید و 

خودتان را محافظت کنید.
عالوه بر این خاطر نشــان شده است 
که افــراد برای رعایت احتیاط باید از 
رابطه جنسی گروهی و ارتباط چهره 

به چهره بپرهیزند.
این وب سایت همچنین آورده است: 
افرادی که چندین شــریک جنسی 
دارنــد و از ایــن راه کســب درآمد 
می کنند فعال قرار حضوری نگذارند. 
بجای آن از روش های ویدئویی یا چت 
روم یا نوشــتارهای جنسی به عنوان 
جایگزین رابطه جنسی استفاده کنند.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸۰ درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

Independent  Monorchists

ارائه برخی خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

مدیر اجرایی

WE ARE MONORCHISTS

»ما مشروطه خواه هستیم«

با 3۰ سال تجربه  در امور مهاجرت و پناهندگی

We Are Pro Monarchists

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

تلفن مستقیم دکتر رضایى

تلفن مستقیم  دفتر

شماره فکس

دارای اطالعات بسیار وسیع در مورد پناهندگی از ایران

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

Iraj Rezaie
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

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

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

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

US Tax Returns & Non-Resident Tax

کانادا و نیاز به کمک های داوطلبانه به بخش بهداشت و درمان؟ 
تا پیش از پاندمی کسی فکرش را هم نمی کرد

اواسط مارچ و در آغاز اوج گیری آمار 
ابتال به کووید-۱۹ در تورنتو بود که در 
توییتر در جریان فعالیت های داوطلبانه 
یک گروه برای جمع آوری تجهیزات 
محافظت شــخصی مانند ماســک، 
شــیلد، لباس مخصوص و دستکش 
برای کارکنان مشــاغل بهداشــت و 
درمــان قرار گرفتم. دغدغه این گروه 
کمبود این تجهیزات در بیمارستان ها 
و بــرای کادر درمان بود. این موضوع 
دغدغــه من هم بود اما من اطمینان 
داشتم که دولت وظیفه خود را در این 
باره انجام می دهد و دخالت یک گروه 
آماتور در این شرایط، ضررش بیشتر از 
منفعتش خواهد بود. برای مثال نگران 
بودم شــاید جمع آوری کمک برای 
خرید این تجهیزات، در بازار التهاب 
ایجاد کرده و باعــث افزایش قیمت 

آنها بشــود، و کار دولت استانی را در 
مدیریت شرایط سخت کند.

این را در ســال ها نظارت بر عملیات 
کمک های اورژانسی از طرف سازمان 
های کمــک های بشردوســتانه در 
ســریالنکا، گینه نو، نیجریه، اتیوپی، 
ترکیه، لبنان، پاکستان و یمن تجربه 
کرده بودم، و از طرفی مطمئن بودم 
در کانادا نیازی به کمک های مردمی 

نیست. اما اشتباه می کردم.
در انتاریو 4 هــزار نفر از کادر درمان 
به کووید-۱۹ مبتال شــدند و ۹ نفر 
به خاطر عدم دسترسی به تجهیزات 
محافظتی، جان خود را از دست دادند. 
بیــش از 80 درصد آمار مرگ و میر 
ناشی از ویروس کرونا متعلق به خانه 
های سالمندان است و این در حالی 
است که بسیاری از کارکنان این مراکز 
از ساده ترین تجهیزات هم برخوردار 

نیستند. 
اما ســازمان بهداشــت جهانی از ماه 
ژانویه نسبت به بروز یک خطر جهانی 
هشدار داد. پس چرا مراکز نگهداری 

سالمندان و دولت هایی که مسئول 
نظارت بر آنها هســتند، هشدارها را 
جدی نگرفته و برای رفع کمبودهای 

خود اقدامی نکردند؟
گروه داوطلب ما کاری را از ماه مارچ 
آغاز کرد که مقامات ســالمت استان 
بایــد در ماه ژانویه انجــام می دادند. 
ما ایستگاه هایی را برای جمع آوری 
کمک هــای مــردم و تجهیزاتی را 
که مردم مازاد بر نیاز خود داشــتند 
ایجاد کردیم. همچنین کارگاه های 
تولید الکل که حاال به ســاخت مواد 
ضدعفونی کننــده روی آورده بودند، 
مقادیــر زیادی از محصــوالت خود 
را به ما اهــدا کردند. ما گروه خود را 
 Conquer COVID-19 تحت عنوان
به عنوان یک نهــاد غیر دولتی ثبت 
کردیم و کمک های هیلی ویکنهیسر، 
اسطوره هاکی، و رایان رینولدز، بازیگر، 
هم توجه مردم را به سوی این گروه 
جلب کرد. شــرکت ولوو برای حمل 
کمک ها و تجهیزات به بیمارســتان 
ها ماشــین در اختیار ما گذاشــت و 

XYZ Storage امکان انبار کمک ها 
را برای ما فراهم کرد. همچنین مبلغ 
2,۳ میلیــون دالر کمک های نقدی 

جمع آوری شد.
بــا اینهمه، هر هفته بــا این تصمیم 
دشــوار رو بــه رو بودیــم که کمک 
های محدودمان را بــه چه مراکزی 
بفرستیم. هرچند توانستیم پاسخگوی 
نیاز بسیاری از خانه های سالمندان در 
انتاریو باشــیم اما درخواست ها برای 
تجهیزات در بعضی مناطق از جمله 
محدوده تورنتوی بزرگ بسیار فراتر 
از ظرفیت منابع محــدود ما بود. در 
نهایت، با اینکه بیش از یک میلیون 
قلــم تجهیزات را به ۹4 شــهر در 6 
استان ارسال کردیم، باز هم با کمبود 

شدید مواجه بودیم.
این داستان را برای نشان دادن حس 
خوب کمک رسانی تعریف نمی کنم. 
تجهیزات  کردن  فراهم  مســئولیت 
محافظتــی بــرای کادر درمان نباید 
به عهده داوطلبان باشــد. با توجه به 
هشدارهای سازمان بهداشت جهانی از 
ماه ژانویه، ناتوانی از تامین و توزیع به 
موقع این تجهیزات به مراکز مراقبتی 
و درمانی شکست بزرگی محسوب می 
شود. و در کشــوری مثل کانادا قابل 
قبول نیست که شهروندان معمولی 

مجبور به پر کردن این خالء بشوند.
دیر یا زود ممکن است دوباره خود را 
وسط بحران پاندمی دیگری ببینیم. 
پس امیدوارم دولت ها مساله سالمت 
عمومی را در اولویت خود قرار دهند 
و با ســرمایه گذاری مناسب در این 
بخــش، از مجهز بودن کارکنان خط 
مقدم این مبــارزه اطمینان حاصل 

کریس هیوستون - گلوب اند میل کنند.
منبع: ایران جوان

ترودو: کانادا در ساخت پوشش محافظ 
تقریبا خودکفا شده است

ایران جوان- جاستین ترودو، نخست 
وزیــر کانادا می گوید شــرکت های 
کانادایی که در دوران پاندمی امکانات 
و تجهیزات تولیدی خود را به ساخت 
پوشــش محافظ شخصی اختصاص 
دادنــد، به خودکفایی کانــادا در این 

زمینه کمک کرده اند. 
با آغاز پاندمی و تعطیل شدن بسیاری 
از واحدهــای تولیدی، دولت فدرال و 
دولت های استانی کارخانجات را به 
اختصاص امکانــات و تجهیزات خود 
به ساخت ماسک و انواع پوشش های 
محافظ دعوت نمــوده و کمک های 
مالی، از جمله یارانه حقوق و دستمزد 
را برای اســتخدام مجدد کارکنان و 
تامین تجهیزات مورد نیاز در اختیار 

کارخانجات قرار دادند. 
 Big یکی از این شرکت ها، آبجوسازی
Rig Brewery است که با استفاده از 
یارانه دستمزد، کارکنان تعلیق شده را 

به کار دعوت کرده است. 
تــرودو گفت: مــا هم ماننــد همه 
کشورهای جهان مجبور بودیم میلیون 
ها پوشــش محافظ را به کشور وارد 
کنیم. اما حاال به خودکفایی نزدیک 
شده ایم و می توانیم تولیدات خود را 

در اختیار جهانیان قرار بدهیم.  
تامین پوشــش محافظ برای مصرف 
داخلی در صــورت آغاز مــوج دوم 
پاندمــی ضروری اســت. هم اکنون 
چین بزرگترین تامین کننده پوشش 
محافظــه )PPE( در جهان اســت. 
بــا آغاز پاندمی از چین، بســیاری از 
کشورهای جهان، از جمله کانادا برای 
کمک انساندوســتانه به آن کشــور، 
میلیون ها ماسک و پوشش محافظ 
را به چین ارســال کردند. اما پس از 
شــیوع ویروس به ســایر کشورهای 
جهان، همان کشورها با کمبود شدید 

روبرو شده و مجبور شدند کاالی مورد 
نیاز خود را از چین خریداری کنند.

مشکل اینجاست که چین در تحویل 
اجناس سفارش شده تعلل می کند. 
برای مثــال کانــادا ۱2۱,۹ میلیون 
ماســک N95 و ۳40,8  میلیــون 
ماسک جراحی را سفارش داده ولی به 
ترتیب فقط ۱2,۹ میلیون و ۱۱0,۹ 

میلیون ماسک دریافت کرده است.

آسیب بیشتر مادران از همه گیری کووید-۱۹
مداد- نتایج یک پژوهش جدید که توســط محققان دانشگاه بریتیش 
کلمبیا به انجام رسیده نشان می دهد همه گیری کووید-۱۹ تاثیر بیشتری 
بر مادران )نســبت به پدران( داشته است. بر اساس این مطالعه، شکاف 
جنسیتی مذکور از ابتدای همه گیری روندی صعودی را طی کرده است.

در ایــن تحقیق آمده که تاثیر همه گیری و محدودیت های آن بر پدران 
و مادران بچه های مدرســه ای به ترتیب 0/8 و 7/۳ بود. این شکاف برای 
پدران و مادران بچه های پیش دبســتانی اندکی کمتر )به ترتیب ۱/0 و 
2/5( ارزیابی شده است. نگهداری از فرزند، عامل اصلی ایجاد این شکاف 
است. بسته شدن مدارس سبب شد والدین به دنبال جایگزینی برای آن 
باشند که حجم زیادی از این وظیفه بر دوش مادران افتاد. همچنین در 
خانوارهای کم درآمد که زنان در آن معموال حوزه های خرده فروشــی و 
رســتوران فعالیت دارند، تاثیر همه گیری بر مادران بسیار بیشتر بود که 

دلیلش نیز تعطیلی گسترده این مشاغل و بیکار شدن آنها بوده است.
مطالعه مذکور نشان داد همان طور که برخی از گروه ها )نظیر سالمندان( 
بیشــتر در برابر کووید-۱۹ آســیب پذیرند، همه گیری بر روی برخی از 

گروه های اجتماعی، تاثیر اقتصادی و اجتماعی بیشتری به همراه دارد.
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  آقا/خانم محترم
محترمــا باطــالع میرســاند کــه بــا توجــه بــه مذاکــرات تلفنــى 
قبلــى بــا شــما و نیــز نتجه حاصلــه ا زنشــر آگهــى بنیــاد کانادا 
و ایــران در مجــالت  در رابطــه بــا مبلــغ بیســت هــزار دالر  
جمــع آورى شــده  بــراى بازمانــدگان قربانیــان پــرواز شــماره 
پــى.اس 752  اوکرایــن  تــا کنــون  تعــدادى از خانــواده 
ــور  ــغ مذک ــت مبل ــراى دریاف ــود را ب ــى خ ــدگان آمادگ بازمان
اعــالم  نمــوده انــد.  بنیــاد کانــادا و ایــران بــا در نظــر گرفتــن 
ــى  ــم  قبل ــردم تصمی ــى م ــع آورى اهدای ــى جم ــدف اصل ه
خــود را کــه مى خواســت  مبلغــى را کــه بازمانــدگان مایــل بــه 
گرفتــن نیســتند صــرف کمــک هزینــه تحصیلى  دانشــجویان 
کنــد  تغیــر داده  و کل مبلــغ جمع آورى شــده را بطور مســاوى 
بیــن بازماندگانــى کــه بــراى دریافــت اعــالم امادگــى کرده اند  
ــراى نهایــى نمــودن ایــن کارخواهشــمند  ــد.  ب تقســیم نماین
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.

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.

آیــا مایلیــد از پــول جمــع آورى شــده مبلغــى 
ــر ......................................... ــا خی ــد ی ــت کنی دریاف
 نام   ........................................................................

 نــام خانوادگــى .....................................................

.......................................................... منــزل  آدرس 

.................................................................................
شماره تلفن ............................................................

ایمیل .......................................................................

امضا 

Name:.........................................

Date: ...........................................

Address:.......................................

.....................................................

Phone:..........................................

E-Mail:..........................................

Signature:

Email: info@cif-bc.com     
Address: PO Box 91231,West Vancouver BC V7V 3N6

تغییر مسیر
 استعداد های جهانی از آمریکا 

به کانادا
پرژن میرور- » کانادا معرکه است «. 
این کلمــات را مدیر اجرایی کمپانی 
شاپیفای )Shopify(، توبیاس لوتکی 
در پســت توییتــری خــود درباره 
استعدادهای جهان که در حال حاضر 
از ورود به آمریکا منع شــده اند ابراز 

کرده است.
توبیاس لوتکی خود یک مهاجر آلمانی 
در کانادا است و کمپانی چند ملیتی 
تجارت الکترونیک شاپیفای که دفتر 
مرکزی آن در حوالــی اتاوا پایتخت 
کانادا قرار دارد را به یک شرکت چند 

میلیارد دالری تبدیل کرده است.
پــس از اینکه دونالــد ترامپ رییس 
جمهور آمریکا فرمــان اجرایی منع 
ورود کارگــران خارجی بــه آمریکا 
تا پایان ســال 2020 را امضاء کرد، 
توبیــاس لوتکی در توییتر نوشــت: 
»اگر این فرمان بر روی برنامه شــما 
تاثیرگذار بوده، به فکر آمدن به کانادا 
باشــید. شــاپیفای در سراسر جهان 
در حال اســتخدام است و ما تجارب 
زیادی در نقل مکان و جابجایی افراد 

داریم.«
از زمان شــروع برنامــه مهاجرتی » 
جریان استعداد جهانی« دولت فدرال 
کانادا در سال 20۱7، بیش از 40 هزار 
تن از افراد با اســتعداد در رشته هایی 
همچون مهندســی نرم افزار، طراحی 
وب، مهندســی کامپیوتر، رسانه های 
دیجیتــال و طراحی مهندســی از 
طریق این برنامه مهاجرتی وارد کانادا 

شده اند.
این برنامه مهاجرتی به افراد متخصص 
در رشته های مختلف اجازه می دهد تا 
با دریافت اجازه کار در کانادا در طول 
چند هفته پس از دریافت تاییدیه » 
ارزیابی تاثیرگــذاری بر بازار کار« که 

مدت زمان دریافــت آن دو هفته به 
طول می انجامد، وارد کانادا شــده و 

مشغول به کار شوند.
افرادی که قصد دارند از کشــورهای 
مختلف جهان و از طریق این برنامه 
مهاجرتــی به کانادا بیاینــد باید در 
کانادا کارفرمایــی را پیدا کنند تا بر 
اســاس تحصیالت و تخصص آنها به 
آنها پیشــنهاد کار بدهد و کارفرمای 
کانادایــی نیــز بایســتی تقاضانامه 
»ارزیابــی تاثیرگذاری بر بازار کار« را 
بــرای فرد متقاضی به اداره کار کانادا 

تحویل دهد.
در حالت معمول کارفرمایان کانادایی 
برای اســتخدام افــراد خارجی باید 
برای شغل مورد نظر آگهی بدهند و 
به دولت فــدرال ثابت کنند که برای 

شغل مورد نظر خود قادر به استخدام 
از داخل کانادا نبوده اند. اما کارفرمایانی 
که قصد استخدام استعدادهای جهانی 
را از طریق برنامه مهاجرتی »جریان 
اســتعداد جهانی« دارند از این قانون 

مستثنی هستند.
پس از متوقف شدن ورود این دسته 
از افــراد متخصص بــه آمریکا، این 

برنامه مهاجرتی کانادا مورد استقبال 
متقاضیان کار در صنعت تکنولوژی 
و دیگر شغل های تخصصی از سراسر 

جهان قرار گرفته است.
بر خــالف سیاســت های مهاجرتی 
آمریــکا، بــه رغــم محدودیت های 
مســافرتی وضع شــده پس از همه 
گیری ویروس کرونا در کانادا، برنامه 

مهاجرتی جذب افراد با اســتعداد از 
سراسر جهان همچنان فعال است و 
متقاضیان می توانند درخواست خود را 

به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنند.
دو روش در برنامه مهاجرتی » جریان 
اســتعداد جهانی« وجود دارند. گروه 
الف و گــروه ب. هر دو گروه بندی به 
کانادایی کمک می کنند  کارفرمایان 

موج بیماری در آمریکا  و دلتنگی کانادایی های ساکن آمریکا برای وطن
ایران جــوان- به گزارش هافینگتون 
پســت، با افزایــش مــوارد ابتال به 
کووید-۱۹ در آمریکا، کانادایی های 
ساکن این کشور این روزها بیشتر به 
وطن خود فکر می کنند. بسیاری از 
این افراد در مصاحبه با کندین پرس 
گفتند سرعت بازگشایی ایالت های 
آمریکا با وجود وضعیت قرمز تعجب 

برانگیز است. 
گریس گونزالس، اهل تورنتو و ساکن 
بوستون می گوید: بهترین کاری که 
می توانیم انجام بدهیم این است که 
مراقب ســالمت خودمان باشیم که 
البته بسیار سخت و طاقت فرسا است.

تگــزاس با بیــش از 5 هــزار بیمار 
کووید-۱۹ بســتری در بیمارستان، 
دومیــن ایالتی اســت کــه پس از 

بازگشایی گسترده و نسنجیده، مجبور 
به بازگرداندن محدودیت ها از جمله 
تعطیلی مجدد بارها و رســتوران ها 

شد. 
در هوســتون، شــهر محــل اقامت 
گونزالــس، تهدید ویــروس در روز 
جمعه به باالترین حد خود رسید. او 
می گوید: وقتی فهمیدم قرار اســت 
در تگزاس بازگشایی آغاز شود شوکه 
شــدم. چون نمودار آمار مبتالیان به 

هیچ عنوان صاف نشده بود.
 او می گوید: بسیاری از مردم طوری 
رفتار می کنند که انگار همه چیز به 
روال عادی برگشته است. طرز تفکر 
اینجــا به این شــکل اســت که اگر 
احساس بیماری می کنی یا جزو افراد 
آسیب پذیر هستی، در خانه بمان، اما 

تا استعدادهای متخصص را از سراسر 
جهان استخدام کنند.

تحت رده بندی الف، کارفرمایان باید 
از طرف ســازمان ها و شــرکت های 
ارجاع دهنــده تاییــد شــده وزارت 
شــوند.  معرفی  کانــادا  مهاجــرت 
ســازمان های ارجــاع دهنــده باید 
ثابت کنند کــه کارفرما داخل خاک 
کانادا فعال اســت و بر روی نوآوری و 
تکنولوژی تمرکز دارد و برای رشد و 
پیشــرفت منافع شرکت خود نیاز به 

استخدام متخصص خارجی دارد.
بــه عالوه این موارد، فرصت شــغلی 
مــورد نظــر باید منحصر بــه فرد و 
تخصصی باشد. به این معنی که فرد 

متقاضی باید:
دارای حداقــل حقوق پیشــنهادی 
ساالنه 80 هزار دالر یا بیشتر از طرف 

کارفرما
دارای دانش پیشرفته در صنعت مورد 

نظر
دارای مدارک تحصیلی عالی مرتبط با 

زمینه کاری کارفرما
و دارای حداقل 5 سال سابقه کاری در 

رشته مورد نظر باشد.
در رده بندی ب، کارفرما باید در یکی 
از دوازده فرصت شــغلی موجود در 
فهرست زیر که دارای کد مرتبط در 
رده بندی شــغلی ملی هستند اقدام 
به استخدام افراد متخصص خارجی 
بنماید: مدیر سیستم های کامپیوتری 
و اطالعــات، مهنــدس کامپیوتــر، 
ریاضیدان و متخصص آمار ، مشاوران 
اطالعات،  تحلیلگران سیستم های  و 
تحلیلگران پایــگاه داده ها و مدیران 
داده هــا، مهندســان و طراحان نرم 
افزار ، برنامه نویس کامپیوتر و توسعه 
دهندگان رسانه های تعاملی، توسعه 
دهندگان و طراحان وب ، تکنســین 
شبکه کامپیوتر، تکنسین های آزمایش 
سیستم های اطالعات ، تهیه کننده، 
مدیر فنی، مدیــر پروژه های هنری، 
مدیر پروژه های بازی های ویدیویی و 
جلوه های تصویری، طراحی رسانه های 

دیجیتال .
دســتمزد پرداختی در شغل های باال 
برای افراد متخصص خارجی باید برابر 
یا بیشتر از باالترین میزان دستمزد در 

رده شغلی مورد نظر باشد.
پــس از اعالم سیاســت های جدید 
از  بســیاری  آمریــکا،  مهاجرتــی 
کارفرمایان و افراد متخصص، کانادا را 
به عنوان یک گزینه مطلوب تر در نظر 

می گیرند.
از دیگــر مزایای این برنامه مهاجرتی 
برای افراد متخصص، هموار شدن راه 
دریافت اقامت دایم کانادا خواهد بود. 
اگر این گروه از افــراد که از طرق » 
جریان اســتعداد جهانی« وارد کانادا 
می شــوند، دارای صالحیت پذیرش 
در برنامه ورود فوری کانادا نیز باشند، 
می توانند اقامت دایم کانادا را ظرف 6 

ماه یا کمتر دریافت کنند.

اگر سالم هستی، دلیلی ندارد در خانه 
بمانی.

چریــل اپلبوم اهل انتاریو و ســاکن 
فلوریدا نیز به مســاله منفعت فردی 
در برابر مصلحت جمعی اشــاره می 
کند. در فلوریدا آمار ابتالی جوانان به 
کووید-۱۹ روز به روز در حال افزایش 
است. این ایالت روز شنبه با شناسایی 
۹ هــزار و 500 مــورد ابتــال رکورد 

جدیدی را ثبت کرد.
اپلبــوم که متولد وینــدزور و بزرگ 
شده تورنتو است، 20 سال است که 
با همسر کانادایی خود در منطقه تمپا 
زندگی می کنــد. او می گوید: من و 
همسرم هر دو مســن هستیم و در 
گروه آسیب پذیر قرار داریم بنابراین 
همه توصیه های بهداشتی را جدی 
می گیریم، فاصله گذاری را رعایت می 
کنیم، و از ماسک استفاده می کنیم. 
اما در فروشگاه های خوار و بار بسیاری 
از مردم کامال آزادانه بدون رعایت هیچ 
یک از توصیه ها رفتار می کنند و این 
واقعا ناهنجار است. او تصدیق می کند 
که این شرایط باعث شده این روزها 
بیشــتر به کانادا فکر کند: راستش را 
بخواهید، کوویــد-۱۹ در کنار اوضاع 
سیاسی آمریکا باعث شده به بازگشت 

به کشورمان جدی تر فکر کنیم.
البته همــه کانادایی های آمریکا هم 

این طور فکر نمی کنند. 
کن مون از جنوب انتاریو معتقد است 
هر دو سوی مرز دچار افراط و تفریط 
شــده اند. او که در ماه فوریه به نوع 
خفیف کووید-۱۹ مبتال شده بود، می 

گوید بعضی ها فکر می کنند باید خود 
را در خانه مخفی کنیم و هیچ کاری 

انجام ندهیم. 
او فکر می کند افزایش آمار مبتالیان 
فقط به دلیل افزایش تست ها است 
و می گوید: اســتفاده از ماسک تنها 
تغییری است که در زندگی من ایجاد 
شــده است. مون بیشــتر از اینکه از 
بازگشایی تگزاس تعجب کند، از روش 
قرنطینه کامل که مردم کانادا ماه ها 
است در پیش گرفته اند تعجب کرده 
و می گوید من این کار را درک نمی 

کنم. 
در آمریــکا نیز وضعیــت بیماری در 

سراسر کشور یکسان نیست.
امی ویلیامز، اهل میسی ساگا و ساکن 
شهر کوچکی در نزدیکی مرز آریزونا 
و مکزیک اســت. او می گوید آریزونا 
و انتاریــو تقریبا به فاصله دو یا ســه 
روز اســتان را تعطیل کردند و تقریبا 
همزمان با هم شــروع به بازگشایی 
کردند. بنابراین من انتظار داشتم آمار 
ابتال تقریبا یکسان باشد. اما امروز در 
حالــی در آریزونا ۳858 مورد جدید 
شناسایی شده که در انتاریو، با تقریبا 
2 برابــر جمعیت، تنهــا ۱78 مورد 

جدید گزارش شده است. 
ویلیامــز که مادر دو فرزند اســت از 
بازگشایی مدارس در آگوست نگران 
است و می گوید: نمی دانم چه طور 
باید به لحاظ فیزیکی و فکری خود را 
برای بازگشایی آماده کنیم. اصال نمی 

توانم تصور کنم چه طور خواهد شد!
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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. 
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- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 
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دينوروز را با ما شروع کن   

GGRREEAATT  SSPPAACCEESS  LLAANNDDSSCCAAPPIINNGG  LLTTDD 

       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

کرونا، برتری های کانادا  بر ایاالت متحده  را آشکار کرد
بحــران کوویــد-۱۹ تقریبــا همه 
کشــورهای دنیــا را غافل گیر کرد. 
واکنشی که کشورهای مختلف به این 
بحران نشــان دادند تقریبا با واکنش 
سایر کشــورها متفاوت بود. در این 
میان، پیامدهای این پدیده بر ایاالت 
متحده که در نگاه بســیاری از مردم 
سراسر دنیا، یک کشور آسیب ناپذیر 
جلــوه می کــرد، تردیدهایــی را در 

درستی این نگاه شکل داد.
جمله معروفی است که می گوید »اگر 
ایاالت متحده عطسه کند، کانادا سرما 
می خورد« که آسیب پذیری بیش از 
حد کانادا از وضعیت ناخوشایند آمریکا 
را نشان می دهد. اما نگاهی اجمالی به 
وضعیت اقتصــادی و اجتماعی چند 
ماه اخیر، درســتی این گفته را نیز با 
تردید روبرو کرده اســت. به کالمی 
دیگر، همه گیری سبب شده برخی از 
مزایایی که شاید تا همین اواخر از دید 
کانادایی ها مغفول مانده بود، روشن تر 

شود.
دان پپتیــس )تحلیلگــر اقتصادی 
سی بی ســی( به تازگی در مطلبی به 
بررســی مزیت های کانادا نسبت به 
همسایه جنوبی پرداخته که ترجمه 

آزاد آن را می خوانیم:
مدتی پیش تصاویر تکان دهنده یک 
زوج اهل سن لوئیس ایالت میسوری 
در حالی که تفنگ شــان را به سمت 
طرفداران جنبش »زندگی ســیاهان 
اهمیت دارد« که از سمت خانه شان 
عبور می کردند هدف گرفته بودند، در 
توئیتر منتشر شد. انتشار این تصاویر، 
یک بار دیگر تفاوت های میان ایاالت 

متحده و کانادا را نشان داد.
اما شــاید امروز، یکی از آن روزهایی 
باشد که ما کانادایی ها بتوانیم کمی 
از فروتنی ذاتی مان دست برداریم! با 
وجود اینکه کانادا باید برای مشــکل 
نژادپرستی ســاختاری  و نیز شکاف 
میــان فقیر و غنــی در جامعه و نیز 
ده ها مشــکل دیگر فکــری کند، اما 
اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور یک 
سری مزیت ها دارد که می توان به آنها 

افتخار کرد.

فروتن ولی کاردرست

دانلد ترامپ بارها در سخنان خود به 
بزرگی آمریکا و متفــاوت بودن این 
کشــور اشــاره کرده که البته بیشتر 
به نوعــی خودبزرگ پنداری شــبیه 
اســت. اما جالب اینجاست که شاید 
به عنوان کانادایی هایی که از چنین 
روحیه ای برخوردار نیســتیم، همین 
روحیه فروتنی عمال یک مزیت بزرگ 

برایمان باشد.
هفته های  رویدادهــای  بــه  نگاهی 

اخیر  نشــان می دهد که عدم وجود 
ثروتمندانی تفنگ به دســت در کانادا 
)نظیر آنچه در ایالت میسوری شاهد 
بودیــم( تنها تفاوت ما با آمریکایی ها 

نیست.
اصلی ترین تفاوت میــان اقتصاد دو 
کشــور با بحران کووید-۱۹ مشهود 
شــد. با وجود اینکــه واکنش دولت 
کانــادا به ایــن ماجرا اندکــی ُکند 
بود و بازگشــایی تقریبــا زودهنگام 
فعالیت های مختلف نیز آسیب هایی 
به همراه داشــته است، اما رویکردی 
که ایاالت متحده در قبال کووید-۱۹ 
در پیش گرفت، به معنای واقعی یک 
اســتثناء در ســطح جهانی بود. این 
کشور با بیشــترین تعداد موارد ابتال 
و نیز بیشترین آمار مرگ ومیر، هنوز 
باید هزیه های ســنگین راهبرد اولیه 
خود )یعنی بازنگه داشتن فعالیت های 
اقتصادی به قیمت گسترش بیماری( 

را بپردازد.
با وجود اینکه ایاالت متحده شــاهد 
فاجعــه ای در نیویورک بــود، هیچ 
درســی از ایــن وضعیــت نگرفت و 
جنوبی  ایالت های  بیمارســتان های 
اکنــون مملــو از بیمــاران کرونایی 

هستند.

نظام سامت کانادا

یکی از پزشــکان متخصص اورژانس 
در آریزونــا به خبرنگار فایننشــال 
تایمز گفته برخی بیمارســتان ها در 
این استان بیمارانی که با آمبوالنس 
به واحــد اورژانس وارد می شــوند را 
پذیرش نمی کننــد و دلیش نیز پر 

شدن ظرفیت بیمارستان هاست.
اما در کانادا شــاهد این هستیم که 
چهره های  محافظه کارتریــن  حتی 

سیاسی کشور نیز با به خطر افتادن 
جان افراد آسیب پذیر به خاطر تداوم 
فعالیت های معمول اقتصادی مخالف 

هستند.
دومین مزیت کانادا نیز، نظام سالمت 
کشور اســت. نظام بهداشت و درمان 
کانادا مشکالت متعددی دارد. با این 
وجود، در ایاالت متحده شاهد هستیم 
بسیاری از مردم به خاطر هزینه های 
سنگین نظام سالمت این کشور، قید 

مراجعه به مراکز درمانی را می زنند.
کارشناســان بر این باورند که نظام 
بهداشــت و درمــان کشــور برای 
دهک های پائین جامعه از نظر توزیع 
درآمد، بســیار مطلوب است. در واقع 
وضعیت این دهک ها در مقایســه با 
همتایان خود در ایــاالت متحده به 

مراتب بهتر است.
خالصه اینکه به نظر می رسد موضوع 
اهمیــت دولــت کانادا به ســالمت 
شهروندان، از جمله مواردی بوده که 
تاکنون توجه خاصی به آن نمی شده 
و با گذشــت چند ماه از همه گیری، 
تفاوت هــای آن با همســایه جنوبی 

بیشتر به چشم آمده است.

توزیع ثروت

دولت کانادا و کانادایی ها، سال هاست 
که روی مردم سرمایه گذاری می کنند. 
آموزش فرزندان تازه مهاجران و ارائه 
یارانه های بیشتر برای آموزش پس از 
دوره متوســطه از جمله این اقدامات 
است. البته این اقدامات محض رضای 
خدا نیســت! بی تردیــد وجود تعداد 
تحصیل کرده  شهروندان  از  بیشتری 
سبب می شود اقتصاد بهتری در آینده 
داشته باشیم، هر چند که جمعیت مان 

کمتر از همسایه جنوبی باشد.

چنین اقدامات و سرمایه گذاری هایی 
همچنین به ما کمک می کند جلوی 
بروز شکاف شدید اقتصادی و نژادی 
که ممکن اســت حتی بــه چندپاره 
شــدن ایاالت متحــده بیانجامد هم 

جلوگیری کنیم.
البته مزیت های اقتصادی کانادا صرفا 
به خاطر این تصمیمات نیست. کانادا 
منابع روزمینــی و زیرزمینی زیادی 
دارد و در نتیجه، از ثروت زیادی برای 
توزیع در میان شــهروندان برخوردار 

است.
تردیــدی نیســت که همچنــان با 
مشــکالت زیــادی در کانــادا روبرو 
هســتیم که باید حل شوند. اما یکی 
از مهم ترین مزایایی که داریم، همین 
همســایه جنوبی اســت که به طور 
پیوســته به ما یادآوری می کند باید 
نسبت به تداوم سیاست های درستی 
که داشته ایم پافشاری کرده و مراقب 
باشیم که دســتاوردهایمان را بر باد 

سپهر صادقی )مداد(ندهیم.

در صورت عدم حمایت دولت،
ممکن است 70 درصد از کسب و کارهای 
گردشگری آلبرتا برای همیشه تعطیل شوند

ایرونیا- جدیدتریــن گزارش انجمن 
صنعت گردشــگری آلبرتا می گوید 
پاندمی صنعت سفر این استان را نابود 
کرده و هفته ها و ماه های آینده به نظر 

تیره می رسند.
پاندمــی کووید-۱۹ موجب شــده 
مقصدهــای مســافرتی محبوبــی 
چون بنف و جســپر امــواج معمول 
بازدیدکنندگان خود را از دست بدهند 
و مســافران بین المللی هم به خاطر 
محدودیت های مرزی بیرون مانده اند.

آلیدا ویســباک رییس هیات مدیره 
انجمــن گفت بــا وجــود اینکه هر 
دو مقصــد درهــای خــود را برای 
بازدیدکننــدگان داخلــی دوباره باز 
کرده اند، انتظار می رود بدون کمکی از 
ســوی دولت و تعدادی از سازمان ها، 
مسیر ســخت پیش رو ادامه داشته 

باشد.
او گفت: »ما با اســتفاده از مدلینگ 
پیش بینی هایــی انجــام داده اند که 
نشــان می دهند تا 60 یا 70 درصد 
از کسب و کارهای کوچک و متوسط  
مان ممکن است در صورت عدم تغییر 
شرایط بسته شوند. بعضی ها از همین 
حاال بسته شــده اند چون نمی توانند 

زنده بمانند.«
با استناد به گفته شهردار بنف، پارک 
ملی شــهر انتظار دارد شاهد سودی 
معادل ۳0 تا 40 درصد سال گذشته 
باشد. بیش از نیمی از بازدیدکنندگانی 
که ساالنه به این پارک ملی می روند از 

خارج کانادا هستند.
شهر کوهســتانی جسپر که در غرب 
ادمونتــون واقع شــده هــم به طور 
اثرات مخرب  تاثیر  مشــابهی تحت 
کووید-۱۹ قرار گرفته اســت. در ماه 
آوریل، جنا مک گرث عضو شــورای 
شهر به سی بی سی نیوز گفت کاهش 
در درجات گردشگری این شهر برای 

»نابودکننده«  محلی  کسب و کارهای 
بوده است.

گزارش جدیــد از انجمــن صنعت 
گردشگری آلبرتا در تالش برای نجات 
استان  بنگاه های گردشــگری  دادن 
خواســتار انجام 40 حرکت از سوی 
اســتان، شهرداری ها، ســازمان های 
گردشــگری آلبرتا و سازمان سالمت 

آلبرتا شده است.
ویســباک گفت صنعت گردشگری 
آلبرتا نیازمند حمایت مالی مداومی 
است که حتی باید فراتر از تعهدهای 

انگیزشی دولت فدرال برود. 
او گفت: »حوزه های بســیاری وجود 
دارد که مــا در آن ها فرصت داریم و 

باید به آن فرصت ها نگاه کنیم«.
ویسباک اضافه کرد: »تا به حال درباره 
متنوع سازی اقتصادمان صحبت هایی 
کرده ایم. حاال زمانی جدی برای نگاه 
کردن به اقتصاد بازدیدی ماســت و 
اینکه ببینیم این مسئله چقدر اهمیت 
دارد، آن هــم نه فقط بــرای بازیابی 

اقتصادی، بلکه برای آینده مان.«
با اســتناد به آمارهای فراهم شــده 
توسط انجمن، صنعت گردشگری در 
آلبرتا بیش از 2۳ هزار کسب و کار دارد 
که به طور تقریبی 72500 شغل تمام 

iroonia.ca .وقت تولید می کنند
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افزایش نسبی فروش مسکن 
در ونکوور بزرگ همراه با ثبات قیمت

ایرونیا- میزان فروش خانه در منطقه 
ونکــوور بزرگ در حال بازگشــت به 
درجات عادی تر است و این در حالی 
است که قیمت ها هنوز نسبتا ثابت 
هستند. میزان فروش در ماه آوریل به 
پایین ترین سطح خود در چهار دهه 

اخیر رسیده بود.
انجمن امالک ونکوور بزرگ می گوید 
فروش امالک مسکونی در ماه گذشته 
به 244۳ واحد رســید که نمایانگر 
افزایشــی 64,5 درصدی نســبت به 
ماه و رشــدی ۱7,6 درصدی نسبت 
به ماه مشــابه سال قبل بود. این رقم 
هنوز 2۱,۹ درصد پایین تر از میانگین 

فروش ۱0 ساله برای ماه ژوئن بود.
کولت گربر رییس هیات مدیره انجمن 
گفت مشــاوران امالک و مشــتریان 
آن ها دارند بیشتر به نمایش خانه ها از 
راه دور و استفاده از تورهای ویدیویی 
و بازبینی نقشــه ساختمان ها عادت 
می کنند و خریداران و فروشــندگان 
ســعی دارند خودشــان را در میان 
پروتکل های  بــا  کووید-۱۹  پاندمی 

سالمت عادت بدهند.
گربــر در یک بیانیه خبــری گفت: 
»بخش خیلی بیشتری از تراکنش های 
امالک امــروز دارد به صورت مجازی 

انجام می شوند.«
او اضافه کرد: »طی ســه ماه گذشته، 
خریداران و فروشندگان خانه نسبت 
بــه اعمــال قوانیــن فاصله گذاری 
اجتماعی و دیگر پروتکل های ایمنی 

راحت تر شده اند.«

سازمان وام مســکن و مسکن کانادا 
در ماه مه گزارشــی منتشــر کرد و 
گفت تعداد خانه هــای جدیدی که 
در سراسر کانادا ســاخته و فروخته 
می شــوند حداقــل تا ســال 2022 
پایین تر از درجات پیش از کووید-۱۹ 
باقی خواهد ماند و قیمت ها هم تا دو 
سال دیگر به ســطوح قبلی خود باز 

نمی گردند.
انجمن امالک ونکــوور بزرگ گفت 
واحدهای ثبت شــده جدید در ژوئن 
نسبت با یک سال قبل 2۱,8 درصد 
بیشتر شــدند و تعداد آن ها نمایانگر 
جهشی 57,۱ درصدی نسبت به مه 

بود. 
درصد فروش به امالک ثبت شــده 
فعال 2۱,4 درصد بود که کامال خارج 
از گستره ای بود که تحلیل گران از آن 
به عنوان ســیگنالی مبنی بر این یاد 
می کنند که احتماال فشار رو به پایین 

بر قیمت ها وارد خواهد شد.
قیمت هــا طی چند مــاه اخیر ثابت 
بوده انــد و قیمت معیار کمپوزیت در 
ماه ژوئن ۱,0۳ میلیون دالر بود. این 
رقم نمایانگر کاهشــی 0,۳ درصدی 
نسبت به مه اما افزایشی ۳,5 درصدی 

نسبت به ژوئن 20۱۹ بود.
در آوریــل، فروش خانــه در منطقه 
ونکوور بزرگ به خاطر اثرات پاندمی 
کووید-۱۹ بــه پایین ترین درجه در 
نزدیک به 40 ســال اخیر رســید و 
متخصصان گفتند می توان در نهایت 

انتظار کاهش قیمت ها را داشت.

وضعیت کاری مهاجران در بازار کار کانادا
هفته- بازار کار کانــادا خواهان ورود 
مهاجرین متخصص بیش از گذشته 
اســت. مهاجران در بــازار کار کانادا 
در بســیاری از مواقع، دارای فعالیت 
بیشــتری نســبت به هــم پایه گان 
کانادایی خود می باشــند. تحقیقاتی 
در زمینه عملکرد مهاجران جدید در 
بازار کار کانادا طی سال های 2006-
20۱۹ انجام شــده که بر اساس این 
تحقیقات، مهاجــران جدید به طور 
میانگین از خود کانادایی ها جوان تر و 

تحصیل کرده تر هستند.
 Kimberly Wong اقتصاددانی به نام
به مقایسه نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، 
نرخ اشــتغال و دستمزد ساعتی سه 
گروه پرداخته اســت. این سه گروه 
عبارت انــد از: مهاجرانی که کمتر از 
پنج سال است که به کانادا مهاجرت 
کرده اند؛ مهاجرانی که بین پنج تا ۱0 
ســال در کانادا هستند و شهروندان 

متولد کانادا.
داده هــای بدســت آمده از مطالعــه 
 Statistics گزارشات اداره آمار کانادا
Canada در مــورد نیروی کار فعال 
در این کشــور بین سال های 2006 

تــا 20۱۹ کــه جمع آوری شــده و 
توســط مرکز مطالعه استانداردهای 

زندگی منتشر شــده است، حاکی از 
واقعیت های شگفت انگیزی است.

بر اســاس این گزارش بــا اینکه نرخ 
مشــارکت و اشــتغال مهاجران باال 
بوده است اما بین نرخ های بیکاری و 
دستمزد ساعتی شکاف زیادی وجود 
دارد. مهاجران پــس از پایان دوره ی 
۱۳ ساله نســبت به خود کانادایی ها 
نرخ مشــارکت و اشــتغال باالتری 
دارند. در ســال 20۱۹ نرخ مشارکت 
مهاجرانــی کــه پنج ســال قبل به 
کانادا مهاجرت کرده اند 4.5٪ از نرخ 
مشارکت متولدین کانادا بیشتر بوده 
است و نرخ مهاجرانی که حدودا ۱0 
سال قبل به کانادا مهاجرت کرده اند 
۱0 درصد از متولدین کانادا بیشــتر 
گزارش شده است. از مهم ترین دالیل 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
فارغ التحصیــالن  بــودن  باالتــر   -
دانشگاهی در بین مهاجران نسبت به 

متولدین کانادا.
- بازار کار اواخر دهه 20۱0 بســیار 
پررونق تر بوده است و نتیجتاْ مهاجران 
شــانس اشــتغال باالتری نسبت به 

متولدین کانادا داشته اند.
- برنامه هــای فدرالی همانند برنامه 
مهاجرت استانی نیروی کار مهاجر را 
هدف گرفته اند و همین موجب بهبود 
عملکرد مهاجــران در بازار کار کانادا 

شده است.
- حمایت های دولتــی به مهاجرین 
تــازه وارد هماننــد آمــوزش زبان و 
مختلف  حرفه ای  دوره های  گذراندن 
فعالیت های  جهت کســب مجــوز 
تخصصــی این مهاجریــن در کانادا 
موجب جذب و خوگیری آنها با بازار 

کار گردیده است.
- شرایط به رسمیت شناختن مدارک 
تحصیلــی و ســوابق کاری خارجی 

سهولت سازی شده است.
- بهبــود در زمینه اطالعات بازار کار 
موجب شــده تا مهاجران بهتر برای 

بازار کار کانادا خود را آماده کنند
 با وجود این دســتمزد مهاجران به 
میزان برابر با دستمزد متولدین کانادا 

نیست.
از مهمتریــن دالیــل ایــن اختالف 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- چالش هایی که مهاجران در کانادا با 
آنها مواجه اند: تبعیض، موانع زبانی و 
محدود بودن ارتباطات اجتماعی باعث 
شده تا دســتمزد و حقوق مهاجران 

کمتر از نرخ اشتغال آنها رشد کند.
- عدم تناســب مهاجران با شغل ها، 

سه چهارم بریتیش کلمبیایی ها خواهان ممنوعیت
 فروش مسکن به سرمایه گذاران خارجی هستند

نظرســنجی جدید شرکت  ایرونیا- 
ریسرچ به این نتیجه رسیده که بیش 
از سه چهارم از بریتیش کلمبیایی ها 
حامی اجرایی کردن قوانینی هستند 
که باعث می شــود خارجی ها اجازه 
نداشته باشند در کانادا صاحب ملک 

شوند. 
در نظرســنجی آنالینی کــه از یک 
نمونه استانی گرفته شد، 78 درصد 
از بریتیش کلمبیایی ها حامی قوانینی 
مشــابه با قوانینی بودند که در حال 
حاضر در نیوزیلند اجرا می شود. ۱5 
درصد مخالف چنین حرکتی بودند و 

7 درصد گفتند نظری ندارند.
نیوزیلند قوانینی اجرایی کرده که به 
خارجی ها اجازه نمی دهد در کشــور 
صاحب ملک بشوند. استثناهایی برای 
خارجی هایی وجود دارد که وضعیت 
سکونت در نیوزیلند دارند و همچنین 
شهروندانی اهل استرالیا و سنگاپور که 
دلیل آن توافق هــای تجاری موجود 

است.
ماریو کانسکو رییس شرکت ریسرچ 
می گوید: »ایده جلوگیری از صاحب 
ملــک شــدن خارجی هــا در کانادا 
در میــان تمــام گروه هــای آماری 
در بریتیش کلمبیا محبوب اســت. 
گروه هایی که بیشترین حمایت را از 
این تغییر کردند ساکنان ونکوور آیلند 
)88 درصــد( و افــراد بین ۳5 تا 54 

سال )همچنین 88 درصد( بودند.«
حمایت عمومی برای سیاســت های 
خــاص در ارتبــاط با مســکن که 
توســط دولت فعلی بریتیش کلمبیا 
اجرا شــده اند در سراسر استان هنوز 

باالست. 
تقریبا چهار نفــر از هر پنج بریتیش 

کلمبیایــی )7۹ درصــد( با تصمیم 
اتخاذ شــده مبنی بر اعمال مالیات 
خریداران خارجی ۱5 تا 20 درصدی 
و همچنین گســترش دادن مالیات 
خریداران خارجی به مناطق واقع در 

خارج از مترو ونکوور موافق هستند.
درصدهای مشابه و باالیی از بریتیش 
کلمبیایی ها همچنین با اعمال »مالیات 
سفته بازی« در مناطق شهری خاص 
موافق هستند. هدف اصلی این مالیات 
مالــکان خارجی و داخلی خواهد بود 
که مالیات بر درآمد بســیار کمی در 

استان پرداخت می کنند. 
درصد زیادی )77 درصد( همچنین 
موافــق اعمال مالیات بــرای افرادی 
هستند که مالک امالک دوم و چندم 
هستند که دیگر اجاره نمی روند. آن ها 
همچنین از معرفی شدن یک مالیات 
0,2 درصدی بر ارزش خانه های بین 
۳ تا 4 میلیون دالر و یک مالیات 0,4 

درصدی برای خانه های با ارزش بیش 
از 4 میلیون دالر هستند.

بیــش از هفت نفر از هر ۱0 بریتیش 
کلمبیایــی )72 درصــد( با تصمیم 
مبنی بر افزایش مالیات انتقال ملک 
از ۳ درصد به 5 درصد برای خانه هایی 
که ارزش شــان بیــش از ۳ میلیون 
دالر اســت، موافق هستند. مالیات 5 
درصدی فقط برای خانه هایی اعمال 
می شــود که ارزش شــان بیش از ۳ 

میلیون دالر است.
در سراسر استان، 57 درصد از بریتیش 
کلمبیایی ها فکر می کنند اعمال دولت 
اســتانی فعلی »اثرگذار« خواهد بود 
و می تواند قیمت مســکن را مقرون 
به صرفه تر کند. این رقم افزایشــی 8 
درصدی نسبت به ماه دسامبر 20۱۹ 
داشته که شرکت ریسرچ آخرین بار 

تحقیقات مشابهی انجام داده بود.
iroonia.ca

مهاجــران  از  بســیاری  اشــتغال 
درشغل هایی غیر مرتبط با تحصیالت 
دانشگاهی شــان؛ کــه در این زمینه 
بهبودهایی باید انجام شود و علت عدم 
افزایش دستمزد ســاعتی مهاجران 

تحصیل کرده کانادا هم همین است.
کانادا همواره تا ســال های زیادی در 
آینده نیاز به کارگران ماهر و نیمه ماهر 
در کانــادا دارد و انتظــار می رود این 
شــکاف اختالفات روز بــروز کم تر و 

کم تر گردد.

برنامه دولتی عفو جرائم
 مربوط به ماری جوانا شکست خورده 

و ناکارآمد است

ایران جوان- آمار منتشر شده، صحت این ادعای حامیان محکومین ماری 
جوانا را ثابت می کند. تا به امروز تنها 2۳8 درخواســت تعلیق ثبت سوء 

سابقه کیفری تایید شده است. 
هنگامی که لیبرال ها برنامه عفو مجرمینی که تنها به دلیل همراه داشتن 
ماری جوانا محکم شــده بودند را اعالم کرد، دولت فدرال تعداد واجدین 

شرایط بخشودگی را حدود 250 هزار نفر تخمین زد. 
آمار به روز شــده از ســوی Parole Board of Canada یا هیئت عفو 
کانادا، نشــان می دهد که از ۳ آوریل به این سو، 4۳6 درخواست دریافت 
شده است.  از این تعداد، با 2۳8 درخواست تعلیق ثبت سوء سابقه کیفری 
موافقت شده است. ۱78 درخواست غیرمجاز یا ناقص تلقی شده؛ 2 مورد 
پیگیری نشده و ۱8 درخواست برای پردازش پذیرفته نشدند.  تا ۳ آوریل، 
زمان متوســط پردازش و بررسی درخواســت ها 6,5 روز بود. اما پاندمی 

کووید-۱۹ باعث تاخیر شده است.
یولیا پســکاروس پوپا، ســخنگوی PBC گفت: در حال حاضر ظرفیت 
محدودی برای پردازش درخواســت های تعلیق ثبت سوء سابقه کیفری 
وجود دارد که منجر به تاخیر در روند رســیدگی خواهد شد. با توجه به 
شــرایط فعلی نمی توان زمان بررسی و پردازش درخواست های آینده را 
تخمین زد.  وی در پاســخ به ســوالی درباره در دسترس بودن داده های 
تفکیک شده، افزود: داده های مبتنی بر نژاد متقاضیان تعلیق به طور خاص 

جمع آوری نمی شود. 
آناماریا انناخور، دبیر کمپین حامیان عفــو جرائم مربوط به ماری جوانا، 
محدود بودن تعداد درخواست های تایید شده را نشان دهنده عدم موفقیت 
برنامه دولت می داند.  وی در گفتگو با خبرنگار هافینگتون پست افزود: باال 
بودن تعداد درخواست های رد شده نشان می دهد که مردم از معیارهای 
واجد شــرایط بودن آگاهی ندارند.  افرادی که خواهان تعلیق سوءسابقه 
کیفری جرم همراه داشتن ماری جوانا هستند بایستی برای تکمیل مراحل 
درخواست مدارک مربوط به خود را از پلیس و دادگاه جمع آوری نمایند.  
وی افزود: وظیفه اصالح سوابق به عهده دولت است. نیازی به درخواست 
نیست. این امر، کار را برای متقاضیان آسان تر می کرد.  نتیجه درخواست 
موفقیت آمیز این است که سابقه محکومیت را در یک فایل جداگانه که از 
طریق سیستم سیستم اطالعات مرکزی پلیس کانادا – بانک اطالعاتی در 
دسترس پلیس کانادا و ماموران مرزی آمریکا -قابل دسترسی نیست، قرار 

می دهد. عفو، سابقه ارتکاب جرم را پاک نمی کند. 
کمپین حامیان عفو مجرمین ماری جوانا، خواهان پاک شدن کامل و دائم 
سابقه محکومیت از کلیه بانک های اطالعاتی برای محکومیت های سبک 
از جمله همراه داشتن ماری جوانا می باشد.  انناخور که وکیل دعاوی نیز 
می باشد، گفت: محکومیت های صادر شده در دوران قبل از قانونی شدن 
ماری جوانا، مانعی بزرگ برای بازگشت محکومین به جامعه می باشد. برای 
مثال این سوابق مانع ورود آنها به مشاغل مورد عالقه شان می باشد. می 

دانیم که غالبا افراد دارای سوء سابقه از اقشار به حاشیه رانده می باشند.
دولت فدرال، پس از قانونی شدن ماری جوانا در سال 20۱8، نسخه اصالح 
شده برنامه برای تسریع روند رسیدگی به درخواست های تعلیق را رونمایی 
کرد. این برنامه جدید از جون 20۱۹ به اجرا گذاشته شد. دولت همچنین 
هزینه 6۳۱ دالری درخواســت عفو و همچنین زمان انتظار 5 تا ۱0 سال 

را حذف نمود.
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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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کارشناسان: کارمندانی که به دنبال دورکاری دائمی هستند 
باید انتظار تغییر حقوق خود را داشته باشند

ایران جوان- به گزارش گلوب اند میل، 
وقتی در اواخر ماه می مارک زاکربرگ 
جلسه ای را به صورت ویدیو کنفرانس 
با 48 هزار کارمند فیس بوک برگزار 
کرد که هر یک از شهر خود در جلسه 
شرکت می کردند، پیام روشنی برای 
همه آنها داشــت: اگر می خواهید به 
دور کاری ادامه بدهید، منتظر تغییر 

دستمزدتان باشید.
او در حالی که اعالم می کرد کارمندان 
می توانند دورکاری خــود را دائمی 
کنند، گفت: اگر در شهری زندگی می 
کنید که هزینــه های زندگی خیلی 
پایین تر و نیروی کار ارزان تر است، 
طبیعتا دستمزدها هم در شهر شما 

کمتر است.
آقای زاکربرگ به کارمندان کانادایی و 
آمریکایی تا اول ژانویه 202۱ فرصت 
داد تصمیم خود را به شــرکت اطالع 
دهنــد تا درباره مالیات و حســاب و 
اقدامات مناســب صورت  کتاب آن 
گیــرد و از طریــق شــبکه مجازی 
خصوصی، حضور کارمند  در محلی 

که ادعا کرده است، تایید شود.
این اقدام فیس بوک بخشی از واقعیتی 
است که کارمندان  و کارکنان کانادایی 
هم باید با آن رو به رو شــوند چرا که 
بســیاری از کارفرمایــان در جهت 
کووید-۱۹  گســترش  از  جلوگیری 
بحث دائمی کردن دورکاری را مورد 

توجه قرار داده اند.
این تغییر به این معناست که بسیاری 
از شــرکت ها باید در حقوق و مزایا 
تجدید نظر کــرده و البته با چالش 
های سیســتم جدید دست و پنجه 

نرم کنند.
برخی شــرکت هــای تکنولوژیکی 
 Oper و Shopify کانــادا از جملــه
Text نیــز مانند فیس بــوک اعالم 
کرده اند بــه زودی امکان دورکاری 
دائمی برای تعداد بیشتری از کارکنان 
فراهم خواهد شد. هرچند هر دو این 
شرکت ها از مصاحبه با کندین پرس 
خودداری کرده اند، اما ریچارد لوبالن، 
استاد حقوق دانشگاه یورک می گوید 
از تغییر دستمزد کسانی که از محل 
دیگری به کار مشغول شوند، تعجبی 
نمی کند. او می گوید: تغییر دستمزد 
غیرقابل اجتناب است چون ساختار 
هزینه و مخارج کار تغییر می کند. اگر 
شرکت ها درست محاسبه کنند، نه 
شرکت و نه کارکنان هیچ یک نباید 
احســاس کنند این تغییر ناعادالنه 

است.
با این حال، تخمین حقوق جدید برای 
کارکنانی که قصد دارند دورکاری خود 
را دائمی کنند، کار آسانی نیست، به 
ویژه با توجه به پاندمی که بســیاری 
از شرکت ها را وادار به تعدیل نیرو و 

حتی تعطیلی کرده است. 
شرکت ها باید سبک سنگین کنند 
کــه با چه دســتمزدی مــی توانند 
استعدادهای شــرکت خود را حفظ 
کنند و چه تغییراتی در هزینه های 
شرکت ایجاد می شــود. برای مثال 
ممکن است مبلغی که برای اجاره می 
پرداخته اند قابل کاهش باشد چون 
حاال یک دفتر کوچک تر برایشــان 
کافی خواهد بود امــا از طرف دیگر 
باید بودجه ای را برای تهیه وســایل 
مورد نیاز کارکنان در خانه هایشان در 

اختیار آنها بگذارند. 
کمپانــی هایی مانند گیــت لب در 
کاری  سیستم  که  سانفرانسیســکو 
آنها از ســال ها پیش دورکاری بوده 
می توانند الگوی خوبی در محاســبه 

دســتمزدها برای شــرکت هایی که 
قصد رو آوردن به این سیستم را دارند 

باشند.
این شرکت ماشــین حسابی را برای 
محاســبه حقوق طراحی کرده که با 
در نظر گرفتن پســت و سابقه کاری 
فرد و ترکیب آن با شاخص دستمزد و 
اجاره بهای محلی، میزان حقوق افراد 

را مشخص می کند.
یعنی هر کارمند می تواند با مراجعه 
به سایت گیت لب و وارد کردن شغل، 
ســابقه کاری و محــل زندگی خود 

میزان حقوق خود را ببیند.
برای مثال یک مهندس نرم افزار بدون 
سابقه کاری، ساکن وایت هورس، که 
میانگین اجاره یک خانه دو خوابه در 
آن ۱6۹5 دالر است می تواند ساالنه 
حــدود 50۹۳6 دالر درآمد داشــته 
باشــد. همین فرد اگــر در ایکالیت 
زندگی کند که متوسط اجاره خانه در 
آن 2678 دالر اســت، دستمزدش تا 

68۹۱۳ دالر باال می رود.

پروفسور لوبالن هشدار می دهد که 
متداول شــدن دورکاری بازار رقابت 
را برای شــرکت هــا از جهت جذب 
بهترین اســتعدادها، و برای کارکنان 
از ایــن جهت که هزاران نفر شــبیه 
آنها از سراســر دنیا امکان استخدام 
در شــرکت را خواهند داشت، بسیار 

رقابتی می کند.
به عالوه شــرکت هایی کــه امکان 
دورکاری در آنهــا مهیا نیســت هم 
ممکن است کم کم از دور رقابت کنار 

گذاشته شوند.
شــرکت گیت لــب بــه روش خود 
مفتخر اســت و می گوید این روش 
کامال شفاف اســت و جلوی هرگونه 
تبعیض نژادی، جنسیتی یا جسمی 

را می گیرد.
یکی از موسســان گیت لب، ســید 
ســیجبراندیج، می گوید این ماشین 
حســاب توانســته بخش زیادی از 
بحث هایی را که حین اســتخدام با 
متقاضیان داشــتیم کم کنــد، و در 

ضمن به کارمندان امکان می دهد که 
بدانند اگر به شهر دیگری نقل مکان 
کنند، حقوق آنها چه تغییری خواهد 

کرد.
گیت لــب می گوید: هرچند عده ای 
پرداخت های متفــاوت به افرادی با 
تخصص و ســابقه کاری یکســان را 
به خاطر تفــاوت در محلی که از آن 
کار را انجــام می دهند، ناعادالنه می 
دانند، اما شرکت ما با این نظر موافق 
نیســت، چرا که هر کارمندی باید با 
ســایر کارمندانی که در همان شهر 
و منطقه مشــغول به کاری مشــابه 
هستند مقایســه شود. گیت لب می 
گوید: هرچند ممکن است به خاطر 
این سیســتم پرداخت، تعــدادی از 
افراد نخبه را از دست بدهیم، اما این 
سیاست شرکت است و نمی توان در 
آن استثنا قائل شــد. عدالت در بین 

اعضای تیم قابل چانه زنی نیست. اندرو شی یر بدون ماسک در فرودگاه 
تورنتو دیده شد!

اندرو شی یر رئیس حزب محافظه کار 
و همچنین بریان پالیســتر نخست 
وزیر مانیتوبا روز سه شنبه هفتم ژوئیه 
بدون ماســک در فرودگاه پیرسون 
تورنتو دیده شدند. نزدن ماسک نقض 
مقررات بهداشتی پیشگیرانه ای است 
که همه مســافران و پرسنل فرودگاه 

باید رعایت کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
روز سه شنبه هفتم ژوئیه تصاویری در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد که 
اندرو شــی یر را در حالی که ماسکی 
به صورت ندارد با بریان پالیستر که او 
هم ماسک نزده است، در کنار عده ای 
دیگر که منتظر سوار شدن به هواپیما 

هستند، در حال گفت وگو است.
سخنگوی حزب محافظه کار تایید کرد 
که این عکس ها روز سه شنبه گرفته 

شده اند.
اندرو شی یر و برایان پالیستر در حالی 
بدون ماســک در فرودگاه پیرسون 
دیده شــده اند که در وبســایت این 
فرودگاه به صراحت اعالم شده است 

که همه مسافران و کارکنان فرودگاه 
باید همواره از ماسک یا محافظ صورت 
استفاده کنند. این دستورالعمل از اول 
ژوئن به منظور مهار شــیوع ویروس 
کرونا در فرودگاه به اجرا گذاشته شده 
است. رعایت این تدبیر در پایانه های 
مســافربری و دیگر فضاهای عمومی 

خارجی فرودگاه الزامی است.
کلسی چیاسون مدیر موقت ارتباطات 
اندرو شییر اعالم کرد: »شییر در سفر 
امروز خود به اتاوا از ماســک استفاده 
کرده بود اما بــرای یک گفت وگوی 
تلفنــی آن را از صورتش برداشــت. 
ظاهرا قبل از این که شــییر ماسک 
خود را دوباره بزنــد، این عکس از او 

گرفته شده است.«
در تصاویر منتشر شده از گفت وگوی 

تلفنی شییر چیزی مشخص نیست.
اما بریان پالیستر اعالم کرد: »من برای 
گفت وگو با دوستان در فرودگاه تورنتو 
ماســک خودم را برداشــتم. این کار 

اشتباه بود و دیگر نخواهد شد.«

اعتراضات خیابانی در تورنتو 
علیه استفاده اجباری از ماسک

ایــران جــوان- به گــزارش بالگتو، 
چهارشنبه  اولین روز اجباری شدن 
اســتفاده از ماســک در فضاهــای 
سرپوشیده در تورنتو بود و در نتیجه، 
گروه های مخالف این قانون تصمیم به 
نشان دادن اعتراض خود گرفتند. این 
افراد در تقاطع یانگ و بلور و همچنین 
تقاطع یانگ و دانداس تجمع کرده و 
مخالفت خود را با اجبار به پوشاندن 
جلوی بینی و دهان برای جلوگیری 
از انتقــال بیمــاری به دیگــران در 
دوران پاندمی اعالم کردند. بعضی از 
معترضان در تقاطع بلور و یانگ کارت 
هایی درست کرده و بین مردم توزیع 
می کردند که آنها در دسته افراد معاف 
از قانون- کودکان زیر دو سال و افراد 

دارای شرایط خاص- نشان می داد.
در بین معترضان یانگ و دانداس نیز 
افرادی مانند کریسساکوچیا– مردی 
که بدون ماسک به زور وارد فروشگاه 
النگوس شــده بود و در این حال  از 
خود فیلــم گرفته و منتشــر کرده 
بود- و همچنین لتیشیا مونتانا– زنی 
که اخیرا به دلیل امتناع از پوشــیدن 

ماسک از بیمارســتان سنت جوزف 
اخراج شد– دیده می شدند.

هر دو این افراد همراه با ده ها نفر دیگر 
سوار مترو شدند و ضمن بی اعتنایی به 
قانون فاصله گذاری، شعارهایی مانند 
ماسک خود را بردارید و قانون جدید 
نمی خواهیم سر می دادند. بسیاری 
از این افراد عضو گروه های مخالف با 
قوانین دوران پاندمی مانند آغوش به 
جای ماسک و مادران مخالف فاصله 
گــذاری بودند. این گروه ها معتقدند 
افراد باید در اســتفاده از ماسک )و به 
دنبال آن منتقل کــردن بیماری به 
دیگران( آزاد باشند. ساکوچیا گفت: 
آنچه مهم است آزادی است. اگر شما 
دوست دارید ماسک بزنید یا واکسن 
تزریق کنید، انجامش بدهید. اما نمی 
توانید ما را وادار به انجام کاری کنید 

که دوست نداریم.
در حالی کــه جهان بــه اعتراضات 
آمریکایی ها علیه استفاده از ماسک 
می خندید، به نظر می رسد کانادا هم 

وضعیت چندان بهتری ندارد.

قطع همکاری 
دو شرکت دلیوری غذا  با یک رستوران حامی فلسطین

ایــران جــوان- به گــزارش بالگتو، 
 Foodbenders داستان رســتوران
ایــن هفته نیز با قطــع همکاری دو 
 Ritual و Uber شرکت بزرگ توزیع
ادامه پیدا کرد. درحالی که هیچ یک از 
این شرکت ها درباره لغو ناگهانی قرار 
داد خود با این رستوران اظهار نظری 
نکرده اند، می تــوان آن را مربوط به 
دومین حرکت جنجالی این رستوران 
ظرف یک ماه گذشته در انتشار آنچه 
جامعه بهودیان، محتوای یهود ستیزانه 

خوانده است، دانست.
این رســتوران در ماه ژوئــن نیز در 
میان اعتراضاتــی که طی آن فعاالن 
اجتماعی خواستار قطع بودجه پلیس 
تورنتو شــده بودند، در ورودی خود 
پرچمــی با این پیام نصــب کرد: نه 
عدالتی هست و نه صلحی، لعنت به 

پلیس.
هنوز ایــن حرکت فراموش نشــده 
بــود که این بــار این رســتوران در 
صفحــه اینســتاگرام خود آشــکارا 
علیه صهیونیسم موضع گیری کرد. 
تصویر پســت های این رستوران با 
هشتگ ورود صهیونیست ها ممنوع و 
فلسطین را آزاد کنید، به سرعت در 

شبکه های اجتماعی پخش شد. 
B’nai Brith و مرکز امور یهودیان از 
گروه هایــی بودند که با متهم کردن 

این رســتوران به یهودی ستیزی و 
حمایت از تروریســم فورا خواســتار 

واکنش اعضای خود علیه آن شدند. 
صهیونیســم اصطالحی است که به 
اعتقاد به برقراری حکومت یهودیان 
در سرزمین موعود گفته می شود اما 
طبق نظرسنجی دانشگاه های یورک 
و تورنتو در سال 20۱8، در کانادا برای 

اشاره به مردم یهود به کار می رود.
در پی انتشــار این پســت ها، گروه 
های حامــی یهودیــان در تماس با 
مقامات شــهر و شرکت های بزرگی 
 Ritual و Uber٬ Doordash مانند
خواستار ابراز انزجار آنها از این رفتار 
شــدند. البته این کمپین موثر واقع 
شــد: این رســتوران امــروز تصویر 
 Uber لغــو قراردادهای دو شــرکت
و Ritual  را در اینســتاگرام خــود 
منتشــر کرد. در حالی که گروه های 
حامی یهودیان از ایــن پیروزی ابراز 
خشــنودی کردند گروه های حامی 

فلســطینیان ضمن ابراز حمایت از 
Foodbenders، استفاده از خدمات 
Uber  و  Ritual را بایکــوت کــرده 
و قطع همکاری با این رســتوران را 
به دلیل حمایت از فلســطین تاسف 

برانگیز خواندند.
Foodbenders نیز در یک پســت 
اینستاگرامی طوالنی خاطرنشان کرد 
با آغوش باز پذیرای یهودیان است و 
منظور از صهیونیسم، مردم یهود نبوده 
است. پست های اینستاگرام صاحب 
رستوران نشان می دهد او همچنان 
پیام های تهدیدآمیز دریافت می کند 
و همچنین، به رســتوران او آسیب 
زده می شــود. او گفــت: من هرگز 
نمی خواهم در نفرت پراکنی شرکت 
کنم. یهودیان زیادی پیش من آمده 
اند و حمایت خود را از نظر من نشان 
داده انــد. حاال از آنها می خواهم این 
حمایت را علنی کنند زیرا من شایسته 

این بی مهری ها نیستم.
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حمید زرگرزاده

درخواست ویزای موقت
 باید به صورت آنالین ثبت شود

ایرانیــان کانادا- به علت پاندمی ویروس کرونا، دولت کانادا درخواســت ویزای 
ساکنان موقت را تنها در صورتی که به صورت آنالین ثبت شده باشند خواهد 
پذیرفت. این روند  بین از اول جوالی تا ۳0 ســپتامبر برای افرادی که از خارج 
کانادا برای مجوز کار، مجوز تحصیل و ویزای موقت اقدام میکنند موثر خواهد 
بود. با این حال، وزارت مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا شرایط ویژه ای 
را برای افرادی که به علت معلولیت نمیتوانند درخواستشان را به صورت آنالین 

تکمیل نمایند فراهم خواهد کرد.
در طی مدت زمان اجرایی بودن این قانون، اگر متقاضی دچار معلولیت نباشد، 
وزارت مهاجرت درخواســت کتبی را نخواهد پذیرفت، و مبالغ پرداختی فرد را 

بازخواهد گرداند.
این اقدام  بخشی از سیاست های کلی وزارت مهاجرت برای رسیدگی به تقاضاها، 
با وجود کاهش ظرفیت کاری این مجموعه است. در حال حاضر، دارندگان مجوز 
کار در صورتی که دلیل اجباری داشــته باشند میتوانند به کانادا بیایند. موارد 
اســتثنا دیگری هم وجود دارد، مثال اگر فرد برای آمدن پیش یکی از اعضای 

درجه یک خانواده اش قصد آمدن به کانادا را داشته باشد.
دارندگان مجوز تحصیل اگر تا قبل از ۱8 مارس یک مجوز معتبر نداشــته اند، 
مجاز به آمدن به کانادا نیستند. اما با توجه به این قانون جدید به نظر میرسد که 
کانادا قصد دارد امکان ورود دارندگان مجوز تحصیل به کانادا را برای ترم پاییز 

میسر سازد.

دولت کانادا به سالمندان واجد شرایط،  
500 دالر کمک خرج  پرداخت می کند

ایران جوان- به گزارش سی.تی.وی سالمندان واجد شرایط در کانادا باالخره یک 
نوبت مساعده 500 دالری را دریافت خواهند کرد. این پرداخت در چهارچوب 
کمک های مالی دولت فدرال برای جبران افزایش هزینه های زندگی ناشی از 
پاندمی کووید-۱۹ انجام می شود. جاستین ترودو، اواسط ماه مه قول پرداخت 

این مساعده را داد. 
بسیاری از سالمندان کانادایی بی صبرانه منتظر دریافت این 500 دالر بودند، 
زیرا در شرایط پاندمی مجبورند بابت تحویل خوار و بار و داروهای نسخه ای به 

درب منازل شان هزینه بیشتری را متقبل بشوند. 
ســالمندانی که واجد شــرایط دریافت Old Age Security می باشند ۳00 
دالر دریافت کرده و همچنین 200 دالر به ســالمندان واجد شرایط دریافت 

Guaranteed Income Supplement پرداخت خواهد شد. 
بر اســاس برآورد دولت فدرال، هم اکنون 6,7 میلیون ســالمند واجد شرایط 
OAS و 2,2 میلیون ســالمند واجد شــرایط دریافت GIS می باشند. هزینه 

پرداخت مساعده برای دولت 2,5 میلیارد دالر برآورد شده است. 
این مبلغ بصورت مســتقیم به افراد واجد شــرایط پرداخت می شود و نیازی 
به تکمیل فرم درخواست نیست. سالمندان ساکن کانادا این مبلغ را بصورت 
مستقیم در حساب بانکی خود یا بصورت چک دریافت خواهند کرد. سالمندان 
ساکن خارج از کانادا  به دلیل مختل شدن کار پست بین الملل، اندکی با تاخیر 

آن را در حساب بانکی یا بصورت چک دریافت خواهند کرد.

سود بیشتر کانادا از نفتای جدید یا قدیم؟ 
ارزیابی هــای دولت فــدرال کانادا از 
توافق نامه تجارت آزاد جدید آمریکای 
شمالی حاکی از آن است که اجرای 
این توافق نامه تا سال 2025 نزدیک 
بــه 6 میلیــارد و 800 میلیون دالر 
تولید ناخالص داخلی کانادا را افزایش 
خواهــد داد درحالی کــه اگر به جای 
انعقاد این توافق نامه سناریو متفاوتی 
رقم می خورد و دونالد ترامپ آن گونه 
که تهدید کرده بود آلنای قدیمی را 
پاره می کرد و تعرفه های جدیدی بر 
صادرات فــوالد، آلومینیوم و خودرو 
کانــادا وضع می کرد، اوضــاع کاماًل 
متفاوتی بــرای اقتصاد کانــادا رقم 

می خورد.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
ارزیابی دولت فدرال کانادا از توافق نامه 
جدید تجارت آزاد آمریکای شمالی که 
از مدت ها پیش بسیاری از کارشناسان 
و محافل اقتصادی منتظر آن بودند، 
حاکی از آن اســت که نتایج اجرای 
توافق نامه جدید تجــارت آزاد میان 
کانادا، آمریکا و مکزیک، در مقایسه با 
آثاری که می توانست عدم انعقاد این 
توافق نامه و اعمال تعرفه های گمرکی 
جدیــد برای کانادا به دنبال داشــته 
باشــد، اقتصاد کانــادا را در وضعیت 

بهتری قرار خواهد داد.
بااین وجود گزارشی که موسسه سی. 
دی. هــاو C.D. Howe هفته پیش 
منتشــر کرد، با ارزیابی دولت فدرال 
کانادا از نفتای جدید متفاوت اســت. 
سی. دی. هاو که یک اندیشکده است 
اعالم کرد بررسی های کارشناسان این 
موسسه نشان می دهد که اگر نفتای 
قدیمی همچنــان به قوت خود باقی 
بود و مفاد آن توسط سه کشور رعایت 
می شد، میزان تولید ناخالص داخلی 
سه کشور آمریکای شمالی باالتر از آن 
چیزی می شد که انتظار می رود تحت 
تأثیر اجرای نفتای جدید حاصل شود.
دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا 

مذاکــره مجــدد دربــاره توافق نامه 
تجارت آزاد قاره ای را به همســایگان 
خود کانــادا و مکزیک تحمیل کرد. 
ترامــپ نفتــای قدیمــی را یکی از 
تاریخ  تجاری  توافق نامه های  بدترین 
آمریکا توصیــف کرده و تهدید کرده 
بــود که اگر به منظور ایجاد شــرایط 
بهتر برای اقتصاد آمریکا، دو کشــور 
همسایه حاضر به مذاکره مجدد درباره 
توافق نامه تجارت آزاد قدیمی نشوند، 

این سند را پاره خواهد کرد.
آمریکا و مکزیک هــر دو توافق نامه 
جدید تجارت آزاد آمریکای شــمالی 
را تصویب کرده اند اما کارهای مربوط 
به تصویب این سند در پارلمان کانادا 

ادامه دارد.
 کریســتیا فریلند وزیر امور خارجه 
کانادا تأکید کرده اســت با توجه به 
اینکه اتاوا و واشنگتن اختالفات خود 
را درزمینه تعرفه های گمرکی بر فوالد 
و آلومینیوم حل کرده اند، دولت فدرال 
کانادا قول می دهد که برای تصویب 
هر چه ســریع تر نفتای جدید همه 

تالش خود را به کار گیرد.
درواقع بــا انعقــاد توافق نامه جدید 
تجــارت آزاد، جنــگ تعرفه ها میان 
آمریــکا و کانــادا که از یک ســال 
پیش آغازشــده بود، به پایان رسید. 

مالیات های بیســت و پنج درصدی 
بــر واردات فــوالد و ده درصــدی بر 
آلومینیوم که آمریکا وضع کرده بود، 
برداشته شد و در جبهه مقابل نیز اتاوا 
تدابیر تالفی جویانه ای را که بر همین 
محصوالت اعمال کرده بود، لغو کرد. 
اتاوا این تعرفه های گمرکی سنگین را 
غیرقانونی می دانست و با لغو آنها قول 
داد که به پیگردهای قضایی خود بر 
ضد آمریکا در سازمان تجارت جهانی 

پایان دهد.
بااین حال به اذعان کریستیا فریلند، با 
لغو تعرفه هایــی که آمریکا بر واردات 
فوالد و آلومینیــوم کانادا وضع کرده 
بود، خطــر حمایت گرایــی از بین 
نخواهد رفت. به گفته فریلند، حمایت 
گرایی آمریکا همچنان خطری است 
که نظام تجارت منطقه ای و جهانی را 
تهدید می کند و ساده لوحانه است اگر 
تصور کنیم که ازاین پس از چرخش ها 
و تغییــر رفتارهای ناگهانــی دونالد 

ترامپ در امان خواهیم بود.
کانادا  نخســت وزیر  ترودو  جاستین 
نیز در پاســخ به اینکه آیــا اتاوا در 
مســیر انعقاد نفتای جدید امتیازاتی 
بــه آمریکایی ها داده اســت، انعقاد 
توافق نامه جدید تجارت آزاد آمریکای 
شــمالی را »خبری خوب« توصیف 
کــرد و گفت ما در طــول مذاکرات 
مواضع محکم خــود را حفظ کردیم 
چراکــه مطالبات مــا درواقع همان 
خواســته های شــهروندان کانادایی 

به ویژه کارگران بود.

دستاوردهای اقتصادی کوچک با آثار 
سیاسی بزرگ

دستاوردها و نتایجی که برای انعقاد 
توافق نامه تجارت آزاد جدید آمریکای 
شــمالی پیش بینی می شــود بسیار 
ناچیــز و درواقع چیــزی معادل 25 
صدم درصد تولیــد ناخالص داخلی 

است.
بااین حال یک کارشناس امور تجاری 
معتقد اســت که توجه زیادی که بر 
روی منافع اقتصــادی نفتای جدید 
شــده، جنبه سیاســی مهــم آن را 

تحت الشعاع قرار داده است.
الورنــس هرمن، وکیــل متخصص 
در امــور تجارت جهانی مســتقر در 
تورنتو در گفتگو با رادیو کانادا گفت: 
»آنچــه ارزیابی های اقتصادی نمایان 
نمی سازد، اهمیت و ارزش ژئوپلیتیک 
باالیی اســت که می تواند چارچوب 
محکــم توافق نامه تجارت آزاد جدید 
برای کانادا داشــته باشد چراکه این 
ســند تجاری، چارچــوب، قواعد و 
مقررات مشخصی را که کانادا می تواند 
روابــط تجاری خود بــا آمریکا را در 
سال های آینده بر اساس آنها استوار 

سازد، مشخص کرده است.«
در طــول مذاکرات بــا آمریکا برای 
انعقــاد توافق نامه جدید تجارت آزاد، 
دولت فدرال کانــادا نه تنها بر حفظ 
دسترسی کانادا به بازار آمریکا اصرار 
می ورزید بلکه بر ضرورت حمایت از 
نظام تجاری بین المللی که به واسطه 
سیاســت های حمایت گرایانه دونالد 
ترامپ به مخاطره افتاده است، تأکید 

می کرد.
الورنــس هرمــن تصریــح کــرد: 
جدید  توافق نامــه  »دســتاوردهای 
تجارت آزاد آمریکای شــمالی بیشتر 
از آن چیزی است که صرفاً مدل های 
اقتصادی نشان می دهند. ارزیابی های 
جعبه ســیاه نفتا شــاید در عرصه 
اقتصادی به آمار و ارقامی منتج شوند 
که نجومی نباشد و خیلی جلب توجه 
نکند اما دســتاوردهای سیاســی و 
راهبردی این سند برای کانادا اهمیت 
فراوانی خواهد داشــت. ارزیابی این 
دستاوردها در مباحث صرفاً اقتصادی 

امکان پذیر نیست.«

منبع: رادیو کانادا
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در طی یــک مصاحبه ای در ســال 
گذشــته، من ایــن قرارداد را افشــا 
کرده بودم )۱(. قرارد داد 25 ســاله 
با چین یک قرارداد استعماری و یک 
ترکمنچای دوم است. رژیم اسالمی 
منافع خارجیــان را به منافع ملی و 
میهنی ترجیح میدهد، خاک ایران را 
به قیمت ناچیز میفروشد و منافع ملی 
ما را فدای منافع دینی و ایدئولوژیک 
خود میکند. رژیم دزد ســاالر، برای 
تحقق ماجراجویی های منطقه ای، با 
ارسال پول و جوانان میهن به سوریه 
و عراق و یمن و لبنان و کشــورهای 
دیگر، و باز گذاشــتن دست باندهای 
فاسد و تبهکار، خزانه کشور را خالی 
کرده و اکنون دســت گدایی بسوی 

بیگانگان دراز کرده است.
باندها و جناح های در قدرت نه برای 
مردم بلکــه برای منافع شــخصی، 
گروهی و ایدئولوژیک خودشان تالش 
میکنند. موضــوع قــرارداد با چین 
حیاتی تر از آن است که به دستمایه 
درگیری هــای جناحــی و انتخاباتی 
آینــده در میان تشــنگان قدرت در 

ایران بدل شود.
با طرح این قرارداد و اقدامات دیگری 
از این دست، جمهوری اسالمی در نظر 
دارد بــا تاراج منابع ملی ایران، چین، 
که یکی از اعضای شورای امنیت در 
سازمان ملل اســت، را به خود جلب 
کند تا در تنش های بیهوده با ایاالت 
متحده و از »حق وتوی« این کشــور 
به نفع خود بهره ببرد. اینگونه میهن 
ما بازیچه ماجراجویی های جمهوری 

اسالمی در منطقه و جهان میشود.

باید در برابر تاراج منابع ملی با شجاعت 
و شهامت بیایستیم و از میهن تاریخی 
و ایرانیت گرانبهای خود دفاع کنیم. 
این قرارداد استعماری باید همبستگی 

ملی ما را عمیق تر بکند.
فعاالن مدنــی، گروه های اجتماعی، 
کارگران، دانشــجویان، زنان، جوانان، 
سربازان در گوشــه و کنار ایران باید 
فریاد اعتراض ســرکرده و به وضوح 
مخالفــت خــود را با این قــرار داد 

استعماری اعالم بکنند.
همــه دلســوزان وطــن، گروه های 
فرهنگی، هنری، سیاسی و فرهنگی 
خارج کشور از هر رده و در هر مقام و 
با هر گرایش فکری و سیاسی در یک 
همبستگی ملی و میهنی باید هرچه 
سریع تر صدای ملت ایران را به گوش 
جهانیان برســانند و اعالم کنند که 
ملت شریف ایران این ننگ و حقارت 

استعماری را نمی پذیرد.
باید از هم اکنون کشور چین بداند که 
رژیــم حاکم در ایران در تزلزل کامل 
قرار دارد و از هیچ پشتیبانی جدی از 
سوی مردم برخوردار نیست و دیر یا 
زود مردم شــریف وطن به حیات آن 
خاتمه خواهنــد داد. در صورت روی 
کارآمدن یک رژیم دمکراتیک و ملی، 
این قرار داد اســتعماری و همه دیگر 
تعهدات ننگ آور از این دست بتوسط 
نمایندگان واقعی و در مجلسی ملی 
منقضی خواهند شــد. ایران آینده با 
همه کشورها روابط دوستی و تجاری 

متقابل و عادالنه برقرار خواهد کرد.

ادامه از صفحه ۲

عطا هودشتیان )گویا(

 قرارداد جمهوری اسالمی...

متن کامل گزارش »اویل پرایس« 
درباره قرارداد 25ساله

»ایران فروشی« فراتر از
 تفاهم نامه و قرارداد!

وبســایت تخصصــی حــوزه نفت و 
انرژی »اویل پرایس« در گزارشی به 
قلم ســیمون واتکینز در روز 6 ژوییه 
2020 جزییــات تکان دهنــده ای از 
»برنامه 25 ساله همکاری های جامع 
ایران و چین« را به نقل از یک »منبع 
آگاه« در ایران منتشر کرده است. در 
روزهای گذشته بخش های پراکنده ای 
رســانه های  در  گــزارش  ایــن  از 
فارسی زبان منتشر شده است. کیهان 
لندن متن کامل آن را به فارســی در 

دسترس همگان قرار می دهد.
به نظر می رسد متن ۱8صفحه ای که 
به نام »وزارت امور خارجه« با عنوان 
»ویرایش نهایی برنامه همکاری های 
جامع )25ســاله( ایران و چین« به 
تاریخ »خرداد ۱۳۹۹« ظاهرا به بیرون 
»درز« پیدا کرده و از روز سه شــنبه 
با پیــام و ایمیل بــه روزنامه نگاران 
و رســانه های فارســی زبان فرستاده 

می شــود، با هدف خنثی کردن این 
گزارش نگران کننده ی »اویل پرایس« 
باشــد؛ چرا که در »ویرایش نهایی« 
وزارت خارجه از جزئیــات قرارداد و 
آمار و ارقام و برنامه های افشاشده در 
گــزارش »اویل پرایس« هیچ خبری 
نیســت و یک تفاهم نامه کلی بدون 

هرگونه جزئیات است!
بر اســاس این گزارش در قرارداد 25 
ســاله میان ایران و چین امتیازهایی 
باورنکردنــی در حوزه های نفت، گاز، 
پتروشــیمی، حمل و نقــل و حتی 
صنایع نظامی ایران به مدت ربع قرن 

به چین واگذار می شود.
در محورهــای نظامی ایــن قرارداد 
بخشــی از پایگاه های همدان ]نوژه[، 
بندرعباس، چابهار و آبادان در اختیار 
چین و روسیه قرار داده می شود و این 
دو کشــور تجهیزات پیشرفته جنگ 
الکترونیک و سامانه های دفاع موشکی 

خود را در ایران مستقر می کنند.
همچنین در ازای آموزش ساالنه ۱۱0 
افســر ارشد سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی در چین و روســیه، ۱۱0 
مستشــار از چین و روسیه در ایران 

مستقر خواهند شد.
در ابتــدای ایــن گــزارش آمده که 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران اوت گذشته 
)ابتــدای شــهریور ۱۳۹8( در دیدار 
بــا وانگ یی همتــای چینی خود از 
ارائه یک نقشــه راه برای مشــارکت 
استراتژیک جامع 25 ساله میان ایران 
و چین خبر داد کــه توافق اولیه آن 
در ســال 20۱6 میان دو کشور امضا 
شــده بود. در آن زمان این توافقنامه 
بطور عمومی منتشر نشد اما همزمان 
بخشــی از آن توسط »اویل پرایس« 

منتشر شد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری 
دولت های نهم و دهم هفته گذشته 
در نشستی در اســتان گیالن برای 
نخستین بار درباره این قرارداد و ابعاد 
پنهانش اظهار نظر کرد و گفت: »هر 
قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر 
گرفتن خواســت و اراده ملت ایران با 
طرف هــای خارجی منعقد شــود و 
برخالف منافع کشــور و ملت باشد، 
معتبر نیســت و ملت ایران آن را به 

رسمیت نخواهد شناخت.«
این گزارش تکان دهنده و نگران کننده، 
در ادامه به نقل از منابع ارشد مرتبط با 
وزارت نفت ایران نوشته که محورهای 
پنهانی قرارداد 25 ساله، تنها در حوزه 
تجاری نیست بلکه چین بخش هایی 
در زمینه نظامی و امنیتی نیز در آن 
گنجانده که پیامدهایی گسترده برای 

امنیت جهانی دارد.

با  تصاحب نفت و گاز و پتروشیمی 
تخفیف ویژه و امتیاز به شرکت های 

چینی

»اویل پرایس« بــار دیگر محورهای 
تجاری و عمرانی این قرارداد را مرور 
کــرده و با ارائه جزییاتــی درباره آن 
نوشته که یکی از محورهای پنهانی 
این قــرارداد، ســرمایه گذاری 280 
میلیــارد دالری چین برای توســعه 
بخش های نفت، گاز و پتروشــیمی 
ایران است که این مبلغ در پنج سال 
نخســت پس از آغاز این قرارداد 25 
ساله پرداخت خواهد شد و آنطور که 
تا کنون مشخص شده، در چهار دوره 
پنج ساله بعدی نیز مبالغ دیگری بر 
اســاس توافق طرفین، تعیین و برای 
سرمایه گذاری در این حوزه ها پرداخت 

خواهد شد.
بر اساس این گزارش بخش دیگری از 
قرارداد به سرمایه گذاری ۱20 میلیارد 
دالری برای ارتقای زیرســاخت های 

حمــل و نقــل طی یــک دوره پنج 
ساله اســت و مانند قرارداد نفت، گاز 
و پتروشــیمی در صورت موافقت هر 
دو طرف، در هر دوره پنج ساله بعدی 

افزایش می یابد.
در مقابل، یکــی از امتیازهایی که به 
چین داده خواهد شــد اینســت که 
شرکت های چینی گزینه و اولویت اول 
برای پیمانکاری همه پروژه های نفتی، 
گازی و پتروشیمی جدید، نیمه کاره و 
یا متوقف شده در ایران در طول ربع 

قرن این قرارداد خواهد بود.
این موضوع شــهریور ســال گذشته 
از سوی فریال مســتوفی عضو اتاق 
بازرگانی تهران مورد اشاره قرار گرفته 
بود. فریال مستوفی قرارداد 25 ساله 
ایران و چین را قراردادی خوانده بود 
که »چیزی کم از یک فاجعه ندارد« 
و گفته بود جزییاتی از این قرارداد را 
از »برخی شرکت های چینی« شنیده 
اســت که با توجه به آن شرکت های 
چینی قادر خواهند بود بدون رعایت 
تشــریفات مناقصه در ایران فعالیت 

کنند.
وبســایت »اویل پرایــس« در ادامه 
به تخفیف های نفتــی به چین طی 
25 سال بر اســاس این قرارداد خبر 
داده و نوشــته که چین قادر خواهد 
بود هرگونــه محصوالت نفتی، گازی 
و پتروشــیمی را بــا حداقل تخفیف 
تضمینــی ۱2 درصد بــه میانگین 
قیمت متوسط    6 ماهه آن محصول 

خریداری کند.
اما ایــن تنها تخفیــف تضمینی و 
حداقلی برای محصــوالت نفت، گاز 
و پتروشیمی ایران به چین طی ربع 
قرن نخواهد بود و در کنار این تخفیف 
یک تخفیف 6 تــا 8 درصدی نیز به 
مشمول  احتمالی«  »زیان های  بهانه 

حال این کشور خواهد شد.
پول  می توانــد  چیــن  همچنیــن 
محصوالتــی را که با اینهمه تخفیف 
خریــداری می کند را دو ســال پس 
از تحویــل گرفتن محصول پرداخت 
کنــد؛ ارز پرداختی به ایران نیز قطعا 
ارزهای قوی چون دالر نخواهد بود و 
با انتخاب چین ارزهای ضعیفی مانند 
ارزهایــی که در ازای تجارت با آفریقا 
یا کشورهای اســتقالل یافته پس از 
فروپاشی شوروری ]مانند ازبکستان، 
قزاقستان، قرقیزستان و …[ استفاده 
می شود به ایران پرداخت خواهد شد.

در این گــزارش تأکید شــده که با 
توجه به نــرخ تبدیل ارزهای ضعیف 
دریافتــی از چین، بــه ارزهای قوی 
که ایران می تواند از بانک های غربی 
دوســت خود دریافت کند، تخفیفی 
8 تا ۱2 درصدی دیگر نیز مشــمول 
چین خواهد شــد. این بــه معنای 
اینست که چین در مجموع از تخفیف 
۳2 درصــدی برای خرید نفت، گاز و 

محصوالت پتروشیمی از جمله بنزین 
و مواد معدنی، طی 25 ســال آینده 

برخوردار خواهد شد.

بهره کشی از نیروی کار ایرانی برای 
اهداف تجاری چین با غرب!

بر اساس گزارش »اویل پرایس«، یکی 
از بخش های مهم پنهانی قرارداد 25 
ساله این است که چین بطور یکپارچه 
در بنای زیرســاخت های اصلی ایران 
درگیر خواهد شد که با پروژه کلیدی- 
ژئوپلیتیک »یــک کمربند، یک راه« 
)OBOR( در همسویی کامل خواهد 

بود.
بــر اســاس ایــن قــرارداد، چین با 
بهره کشی از نیروی ارزان کار در ایران 
]به دلیل اختالف ارزش ریال با دیگر 
ارزهــا، حداقل حقوق کارگر در ایران 
در حال حاضر رقمی حدود 50 دالر 
است[ کارخانه هایی خواهد ساخت تا 
محصوالت چینــی را در ایران تولید 
کند و از طریق پروژه »یک کمربند، 

یک راه« به غرب بفرستد.

تأمین منابع مالی، طراحی، ســاخت 
و نظارت بــر پروژه ها با کمپانی های 
ســازنده بزرگ چینی خواهد بود و 
این کارخانه ها مشابه آنچه را در چین 
وجود دارد در ایران پیاده خواهند کرد.

سیمون واتکینز در ادامه این گزارش 
آورده که تابستان گذشته و همزمان 
با امضــای تفاهم نامه ایــن قرارداد 
25 ســاله میان دو کشــور، اسحاق 
جهانگیری معاون اول حسن روحانی 
از قــرارداد احداث قطــار برقی ۹00 
کیلومتری با چین در مسیر تهران- 
مشهد خبر داده بود. در این گزارش 
به نقل از جهانگیری آمده که چنین 
برنامه هایــی برای ایجــاد خط قطار 
پر ســرعت تهران- قــم- اصفهان و 
گســترش این شبکه ارتقاء یافته و تا 
شمال غربی از طریق تبریز نیز در نظر 

گرفته شده است.
»اویل پرایس« تأکید کرده که چند 
مرکــز مهــم مرتبط با نفــت، گاز و 
پتروشیمی در تبریز واقع شده است. 
همچنین نقطه شروع خط لوله انتقال 
گاز تبریز- آنــکارا، نقطه محوری از 
2۳00 کیلومتری جاده ابریشم جدید 
اســت که چین از طریق این مسیر 
کــه از مبداء ارومچی مرکز اســتان 
ســین  کیانگ غربی آغاز می شود، به 
قزاقستان، قرقیزســتان، ازبکستان و 
ترکمنســتان و به ایران و ســپس از 

طریق ترکیه به اروپا متصل می شود.

پایگاه های نظامــی ایران در اختیار 
چین و روسیه!

مهمتریــن بخــش گــزارش »اویل 

پرایــس« اما به امتیازات ویژه نظامی 
و امنیتی این قرارداد مربوط است که 
برای نخستین بار جزییاتی از آن فاش 
شده است؛ امتیازهایی که نه تنها به 
تسلط چین و روسیه بر زیرساخت های 
نظامی ایران منجر می شــود بلکه در 
مناســبات ژئوپلیتیک  خاورمیانه و 
امنیت جهانی نیز تغییراتی مهم ایجاد 

خواهد کرد.
نویســنده این گزارش می نویسد این 
بخشی که به تازگی به قرارداد افزود 
شده کل توازن قدرت ژئوپلیتیک در 

خاورمیانه را تغییر خواهد داد.
ســیمون واتکینز در گزارش خود در 
توضیح این موضــوع به نقل از »یک 
منبــع« در وزارت نفــت جمهوری 
اسالمی نوشته است که هفته گذشته، 
رهبر جمهوری اســالمی با گسترش 
ابعــاد قرارداد فعلــی موافقت کرد و 
محورهای نظامی که از ســوی یک 
مقام ارشــد سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی و نهادهای امنیتی پیشنهاد 
شــده بود، به قرارداد افزوده شد. این 
محورها، همــکاری کامل نظامی در 
حوزه هوایــی و دریایی میان ایران و 
چین خواهد بود که روسیه نیز در این 
میان نقشی کلیدی بازی خواهد کرد.

این منبع آگاه ایرانــی افزوده که در 
این باره نشستی نیز در هفته دوم اوت 
]یک ماه دیگر[ میان گروهی متشکل 
از مقامات جمهوری اسالمی و همتایان 
چینی و روسی آنها ترتیب داده شده 
است. در این نشست قرار است درباره 
نظامی  محورهای همکاری  جزییات 

این سه کشور گفتگو  شود.
این منبــع ایرانی افزوده که اگر همه  
چیز بر اســاس برنامه پیش رود، از ۹ 
نوامبر ]نیمه مهرماه ۹۹[ بمب افکن ها، 
لجستیک  هواپیماهای  و  جنگنده ها 
چین و روسیه دسترسی نامحدودی 
به پایگاه های هوایــی ایران خواهند 

داشت.
این روند با ساخت هدفمند تاسیساتی 
با کاربرد دوگانه در کنار فرودگاه های 
واقع در همدان، بندرعباس، چابهار و 

آبادان آغاز خواهد شد.
 Tu-22M3 توپولوف روسی دوربرد«
نوع اصالح شده توســط چین با برد 
6800 کیلومتــر )24۱0 کیلومتر با 
بار سالح متداول(«، »بمب افکن های 
جنگنده سوخوی ۳4 مافوق صوت با 
بُرد متوسط« و »سوخوی 57 جدید 
تک سرنشــین رادارگریــز« از جمله 
تسهیالت نظامی هستند که در این 
پایگاه های هوایی مستقر خواهند شد.

در این گزارش همچنیــن یادآوری 
شده که در اوت سال 20۱6، روسیه 
از پایگاه هوایی همدان برای حمله به 
اهدافی در سوریه با استفاده از هر دو 
بمب افکن توپولوف دوربرد 22M۳ و 
ســوخوی ۳4 مافوق صوت استفاده 

کرده بود.
همچنین در ادامه گزارش فاش شده 
که کشتی های نظامی چین و روسیه 
هــم می توانند از تســهیالت دارای 
کاربری دوگانه که به  تازگی در بندر 
مهم چابهار، بندر بوشهر و بندرعباس 
توســط کمپانی های چینی ساخته 

شده، استفاده کنند.
بخش دیگری از ادوات نظامی که بر 
این اساس در ایران مستقر می شوند 
ســامانه دفاعی ضدموشــک روسی 
S-400، بــرای مقابلــه با حمالت 
احتمالی آمریکا یا اسرائیل، و همچنین 
سامانه های کراسوخا 2 و 4 هستند که 
پیشتر در سوریه و در مقابله با رادارها 
در حمالت، شناسایی و هواپیماهای 
بدون سرنشین، کارآیی خود را نشان 

داده بودند.
توانایــی اخالل در  کراســوخای-2 
»سیستم هشــدار و کنترل هوابرد« 
)یا آواکس( تا 250 کیلومتر، و سایر 

 سوم بهمن ۱۳9۴ شــی جین پینگ رئیس  جمهوری خلق چین طی 
ســفر به ایران، در روندی نامعمول، با علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسامی دیدار کرد. در این سفر تفاهم نامه ای با عنوان »مشارکت جامع 
استراتژیک چین و ایران« به امضا رسید. چندی پیش برخی رسانه ها 
جزییاتی از مفاد این قرارداد را که مقامات جمهوری اسامی گفته بودند 

دارای بخش های مختلفی از نظامی تا نفت و گاز است، منتشر کردند.
 اکنون دولت حسن روحانی سندی را تصویب کرده که برخی جزییات 
آن نشان می دهد حکومت ایران امتیازات ویژه ای را به مدت ۲۵ سال 
به دولت کمونیست چین بخشیده است!  این امتیازات، از تخفیف های 
کان در حوزه نفت و گاز تا تعیین نوع و شــیوه ی ارز پرداختی توسط 
چین، بیانگر مراتب نوکری خالصانه ی رژیم ایران پس از روســیه ی 
پوتین در برابر چین کمونیست است که با عنوان »نگاه به شرق« توجیه 
می شود تا شاید از انزوای بین المللی و فشار تحریم های ایاالت متحده 

علیه جمهوری اسامی کاسته شود.
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اطاعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي 
و اجتماعي و فرهنگی

میتاپ ایرانیان ونکوور

گروه اینترنتی میتاپ ایرانیان ونکوور با هدف ایجاد 
محیطی برای دوستی و آشنایی با یکدیگر برنامه های زیر را برگزار می کند.

باشگاه کتابخوانی )بوک کالب( هر یکشنبه بعد از ظهر 
تجربه استارت آپ من – آشنایی با تجربیات یکی از کارآفرینهای ایرانی 

ونکوور - چهارشنبه بعد از ظهر هر دو هفته یکبار
شبی با موالنا – دوشنبه بعد از ظهر بصورت ماهیانه

برنامه های طبیعت گردی و پیاده روی هر هفته و چندین برنامه متنوع دیگر
برای اطالع از جدول کامل و دقیق برنامه ها به سایت گروه به آدرس 

 www.meetup.com/vancouver-iranians
و یا صفحه اینستاگرام گروه با نام Vancouver.iranians مراجعه فرمایید

مشتاق حضور گرمتان هستیم.

مدیریت امالک مسکونی و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

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

فروزان یزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شما
بازاریابی و تبلیغات امالک شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

برای لیست امالک موجود برای اجاره به 
وب سایت زیر مراجعه کنید

Tel: 604-281-1828
www.88westrealty.com

1370 Marine Drive,
 North Vancouver

خدمات خرید، فروش،
 اجاره و مدیریت اماک

مسکونی و تجاری

تدریس رایگان کاس های تقویتی تابستانی

کالسهای 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 عالقمند دانش اموزان تقاضا میشودهرچه زودتر 
از طریق ایمیل دراین کالسهای 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

بنیاد کانادا و ایران

 برگزار میکند  : برنامه  دلشد کا ن دراپلیکیشن زوم شامل برنامه های 
موسیقی کمانجه توسط استاد فرجپوری و پیا نوتوسط ساناز ستوده 
و آواز توسط استاد نزاکتی و تار توسط علی مهین پور و دف توسط

 سهیل علی پور اجرا خواهد شد.این برنامه  جمعه ازساعت  8-6 بعد از ظهر 
در تاریخ دهم جوالی با حضور شعرا و هنرمندان شهر همراه با 
 شعر و موسیقی و مشاعره و آواز خوانی و قصه گویي می باشد.

از دوستان و اعضاء عالقه مند تقاضا میکنیم که تمایل خود را به حضور در 
این جلسات و یا اجرای برنامه مخصوص خود را اعالم فرمایند تا لینک برنامه 
برای انها ارسال شود، شرکت در این برنامه ازاد و رایگان است و محدودیت 

خاصی ندارد. امید دیدارمجازی شما را داریم 
برای اطالعات و ثبت نام با شماره تلفن و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید :

admin@cif-bc.com :تلفن: ۱۹77-800-604   ایمیل

منبع: کیهان لندن

گزارش رویترز از 
»روز به روز فقیرتر شدن« مردم ایران

رادیو فــردا- خبرگــزاری رویترز در 
گزارشــی میدانی که روز سه شــنبه 
۱7 تیر از وضعیت معیشتی مردم در 
ایران منتشر کرده به بررسی تأثیرات 
بحران سقوط ارزش پول ملی بر وضع 
اقتصادی ایرانیان پرداخته است. این 

گزارش را در زیر می خوانیم:
»مریم حســینی، معلم بازنشسته و 
مســن ایرانی در آخرین تالش های 
خود برای رســاندن هزینه شــهریه 
دانشــگاه به دخترش در خارج، همه 
پس انداز خود را از بانک بیرون کشید 

و با آن دالر خرید.
اما آن هم کافی نبود. دخترش که سه 
سال از درس دانشگاهش باقی مانده 
ناچار شد برنامه های آینده خود را کنار 

گذاشته و به ایران برگردد.
داستان بی پول شدن خانواده حسینی 
داستان هرروزه بسیاری از خانواده های 
ایرانی اســت که بــرای تأمین مالی 
فرزندانشــان از پس انداز خود زده و 

برای آنها دالر می فرستند.
خانم حسینی می گوید: دخترم مجبور 
اســت آرزوی تحصیل در خارج را به 
خاک بســپرد و برگردد. من دیگر از 

پس هزینه ها بر نمی آیم.
دلیل بی پول شــدن خانم حسینی 
ســقوط شــدید ارزش ریال ایران به 
پایین ترین نرخ خود نســبت به دالر 

آمریکاست.
این ســقوط ارزش نه تنها زندگی در 
ایران را بسیار گران تر کرده بلکه سرپا 
نگه داشتن اقتصاد کشور را در مسیر 
ایاالت  فلج کننده  تحریم های  تندباد 
متحده و ویروس جدید کرونا به امری 

بسیار دشوار تبدیل کرده است.«

برداشت از ذخایر، تا کی؟

خبرگزاری رویترز اشــاره می کند که 
هر دالر در ایران در رکوردی تاریخی 
از مرز 20 هزار تومان گذشته و پس از 
آن نیز به طور خزنده در حال افزایش 

است.
این خبرگزاری ادامه می دهد: »سقوط 
ارزش ریال ایران در هفته های اخیر، 
بانک مرکزی را مجبور کرد تا صدها 
میلیون دالر بــرای تثبیت ریال وارد 

بازار کند.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی 
ایــران، این مداخلــه را »معقوالنه و 

هدفمند« توصیف کرده است.
آقای همتی می گوید که بانک مرکزی 
ذخایر خارجی کافی دارد اما به میزان 

این ذخایر اشاره ای نکرده است.
اقتصاددانان هــم می گویند که برای 
رویارویی با کســری بودجه ناشی از 
بحران اقتصــادی، ایران ناچار خواهد 
بود از آن ذخایر برداشت کند، اما این 
به نوبه خود توان ایران برای مهار تورم 

را ضعیف می سازد.
گاربیس ایرادیان، اقتصاددان ارشــد 
مؤسســه بین المللی مالی، می گوید 
که ذخایر خارجی ایران برای تزریق 
به بازار محدود اســت و با این کار نیز 
نخواهد توانســت کاهش ارزش پول 
کشــور را مهار کند، به ویژه با وجود 
تحریم های ایاالت متحــده و انزوای 

ایران در جامعه جهانی.«
رویتــرز ادامه می دهد کــه »از زمان 
خروج ایاالت متحده از توافق هسته ای 
با ایران، واحد پول ایران 70 درصد از 

ارزش خود را از دست داده است.
دولت ایران برای جبران این وضعیت 
چند نرخ مختلف برای تبدیل ارز در 
نظر گرفته تا به ویژه از فشــار مالی بر 

رادارهای هوابرد مانند موشــک های 
هدایت شونده را دارا است، در حالیکه 
کراسوخای-4 به عنوان یک سیستم 
اخالل رادار چند کاره، عالوه بر مقابله 
با آواکس، توان اخالل در سیســتم 
رادار زمینی را نیز دارد، و اینکه هر دو 

سیستم کامال سیار هستند.
بر اساس این قرارداد 25 ساله، بخشی 
از همکاری ســه جانبه نظامی میان 
ایــران و چین و روســیه، در تبادل 
نیروهای نظامی اســت. قرار اســت 
ساالنه ۱۱0 افسر ارشد سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی برای آموزش به پکن و 
مسکو بروند و در مقابل ۱۱0 مستشار 
چینی و روسی برای آموزش در ایران 

مستقر می شوند.
همچنین بــه گفته این مقــام آگاه 
ایرانی، یکی از سیستم های جاسوسی 
هوایی روسیه در چابهار مستقر است 
و قادر خواهد بود بطور کامل پدافند 
هوایی امارات و عربستان سعودی را 
غیرفعــال کند بطوری که آنها درباره 
حمله موشــک یا هواپیماهای بدون 
سرنشین از ایران تنها حدود دو دقیقه 

فرصت هشدار داشته باشند.
سیمون واتکینز همچنین به سخنان 
هفته گذشــته ژانگ جونگ نماینده 
دائم چین در سازمان ملل متحد در 
نشست شــورای امنیت این سازمان 
اشــاره کرده اســت. ژانــگ جونگ 
بــا غیرقانونی خوانــدن تحریم های 
یکجانبه ایاالت متحده علیه جمهوری 
اسالمی، خواســتار پایان یافتن این 

تحریم ها شده بود.
نماینده دائم چین در ســازمان ملل 
همچنین با بیان اینکه »علت اصلی 
بحران کنونی خروج آمریکا از توافق 
هســته ای ایران در ماه مه 20۱8 و 
اعمال مجدد تحریم های یکجانبه علیه 
ایران است« گفته بود که کشورش با 
تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل 

علیه ایران مخالف است.
در گزارش »اویل پرایــس« ارزیابی 
شــده که حمایت چین از جمهوری 
اســالمی و رویارویی چین و روسیه 
با ایــاالت متحــده بر ســر تمدید 
تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت 
علیه جمهوری اسالمی ایران ریشه در 
همین قرارداد 25 ساله همکاری های 
نظامی، امنیتی و اقتصادی میان تهران 
و پکن دارد چرا که چین و روســیه، 
دو پنجــم از کل آرای اعضای دائمی 
شــورای امنیت را در کنــار ایاالت 
متحــده، انگلیس و فرانســه دارند و 
به خوبــی خواهند توانســت حامی 
جمهوری اسالمی در شورای امنیت 

سازمان ملل متحد باشند.
همچنین دلیل دیگری که جمهوری 
اسالمی با اینهمه نفوذ چین و روسیه 
در ایران موافقت کرده، اینســت که 
چین تضمین کرده که به خرید نفت، 
گاز و تولیــدات معدنی ایــران ادامه 

خواهد داد.

این  نویســنده  واتکینز  *ســیمون 
گزارش تاجر بازار ارز و گزارشــگر و 
نویسنده ی مسائل امور مالی و دارای 
کتاب هــای پرفــروش در این عرصه 
است. او مدیر بخش فروش و معامالت 
تجاری بازار بورس از جمله در بانک 
مونتــرال و همچنین مدیر نشــریه 
هفتگی و نویســنده اصلی »بیزنس 
مونیتور اینترنشــنال« بوده اســت. 
واتکینز برای بسیاری از نشریات مهم 
اقتصادی در زمینه ی نفت و گاز و ارز 
و بورس گزارش تهیه کرده و به عنوان 
مشاور با بسیاری از صندوق های مهم 
مالی از جمله در لندن و مسکو و دوبی 
همکاری کرده است. وی پنج کتاب 
درباره تجارت و بازارهای مالی منتشر 

کرده است.

واردکنندگان بکاهد.
امــا در بــازار آزاد، پــس از آخرین 
مداخالت از سوی بانک مرکزی هم، 
ریال همچنان به ســقوط خود ادامه 

داده است.
یکی از دالیل تازه  تریــن افت ارزش 
تومان، تنش بین جمهوری اسالمی 
و آژانس بین المللی انرژی هســته ای 
در مورد مســئله اجازه بازرسی از دو 
سایت مشکوک هسته ای ایران است. 
دلیل دیگر نیز به آسیب های اقتصادی 

ناشی از ویروس کرونا برمی گردد.«

یک دگرگونی عمیق؟

رویترز می نویسد که این سقوط های 
پی درپــی در ارزش پــول می تواند 

نشانگر یک دگرگونی عمیق تر باشد.
این خبرگزاری ادامه می دهد: »نیلس 
ِدهوخ، اقتصاددان در آترادیوس، یک 
شرکت بیمه اعتبار تجاری، می گوید 
که یک عامل اساســی تر در اقتصاد 
ایران، تغییــر الگو از وجــود ذخایر 
اضافی سنتی به حالت کسری بودجه 
در ســال 2020 اســت که به خاطر 
کاهش شدید درآمدهای نفتی پدید 

آمده است.
او می گوید که برآورد می شــود بانک 
مرکزی ایران هنوز ذخایر کافی برای 
پشــتیبانی از ریال را داشــته باشد 
اما با ادامــه یافتن کمک آنها به رفع 
کسری های بودجه، این ذخایر نیز در 

حال ته کشیدن است.
ایران که در آوریل 20۱8 هنوز بیش 
از دو و نیم میلیون بشکه در روز نفت 
صادر می کرد بــه خاطر تحریم های 
آمریکا تخمیناً اکنون بین ۱00 هزار 
تا 200 هزار بشــکه بیشتر نمی تواند 

صادر کند.
صنــدوق بین المللی پــول تخمین 
می زند که ایران در حدود 20 میلیارد 
دالر از ذخایر مالی خود را امســال و 
۱6 میلیارد دالر دیگر را ســال آینده 

برداشت خواهد کرد.«

روز به روز فقیرتر

رویترز می نویســد: »برآورد می شود 
که کســری بودجه دولــت ایران تا 
مارس 202۱ به ۱0 میلیارد دالر بالغ 
شــود. این برآوردی است که مسعود 
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
در گفت وگو با رســانه ها اعالم کرده 

است.
او اضافه کرده است که افزایش کسری 
بودجه و تأمین پولی، تورم را بیشــتر 
خواهد کرد، قــدرت ریال را پایین تر 
خواهد آورد و قدرت خرید مردم نیز 

افت خواهد داشت.
به گفته تاجری در تهران به نام سروش 
که نخواســته نام خانوادگی اش فاش 
شود، دولت ایران از مردم خواسته تا از 
تومان فرار نکنند و ارز خارجی نخرند 
و بیشــتر صرافی های مرکز شهر نیز 
از فروش دالر به مشتریان خودداری 

می کنند.
او توضیح داد کــه وقتی قیمت دالر 
نسبت به تومان باال رفت مردم برای 
خرید دالر به صرافی ها هجوم آوردند 

اما االن وضع آرام تر شده است.«
رویتــرز اضافه می کند کــه »اکنون 
در ایران تعداد کســانی که از سختی 
اقتصــادی در امــان می مانند کمتر 
شده است. از نخبگان تجاری گرفته 
تا کارگران معمولی اکنون همه تأثیر 

سقوط ارزش پول را حس می کنند.
با افزایش مالیــات، کاهش یارانه ها، 
محدودیت دسترســی بــه بازارهای 
خارجی به خاطر تحریم و دشــواری 
دست یافتن به ارز الزم برای بازرگانی، 
هرروزه کســب و کارهای بیشــتری 
از برخورد با مشــکالت عدیده خبر 

می دهند.
از مبل سازی های شهر  صاحب یکی 
رشت، در شــمال ایران، می گوید که 
بحــران ارز و تحریم های تجاری ما را 
فلج کرده اســت. در زمینه ماده خام 

هم االن کمبود داریم.
قیمــت کاالهای اساســی مثل نان، 
گوشــت و برنج روز به روز بیشــتر 
می شود. گوشــت با قیمت ۱0 دالر 
در هر کیلو االن برای بســیاری دیگر 
قابل پرداخت نیســت. رسانه ها مرتباً 
در مورد اخــراج کارگران یا اعتصاب 
حقوقی  ماه هاســت  کــه  کارگرانی 
دریافت نکرده اند گزارش می دهند، از 
جمله در کارخانه هایی که صاحب آنها 

دولت است.
رضا محمودزاده، از کارمندان دولت، 
می گوید: زندگی بسیار گران شده و 
حقوق ها دیگر کفاف نمی دهد. ما هر 

روز داریم فقیرتر می شویم.
با برآوردی که صندوق بین المللی پول 
از تورم ایران کرده یعنی برآورد ۳4.2 
درصدی تورم برای سال جاری، بیشتر 
ایرانیان باید خود را برای افزایش بازهم 

بیشتر قیمت ها آماده کنند.
در همین حال حاکمان مذهبی ایران 
قصد دارند از ســر بــرآوردن دوباره 
ناآرامی ها به شــکل خیــزش نوامبر 
20۱۹ جلوگیری کنند؛ ناآرامی هایی 
که به خاطر سختی اقتصادی شروع 
شد اما شکل سیاسی به خود گرفت 
و طی آن معترضان خواهان برکناری 

مقام های ارشد حکومتی شدند.«
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فروردین : شــما می خواهید کارها و فعالیت های تــازه ای را آغاز نمایید 
اما برای این کارها جرات و جسارت الزم را ندارید. بهتر است بدانید تمام 
افرادی که موفق شــده اند آنها نیز مثل شما روزی جرات شروع و استارت 
کارهای را نداشتند صحبت هایی را که در قلب خود دارید و فقط مختص به 

شما می شوند ، بهتر است آن ها را با دیگران در میان نگذارید.

اردیبهشت :  شما در تصمیــم گیری های مهم زندگی خود نقشی زیادی 
ندارید یا این تصمیمات برای شما گرفته می شود یا این که خودتان تمایلی 
ندارید برای آینده تان برنامه ریزی کنید. این قدر بی انگیزه به کارهایتان ادامه 
ندهید. برای ادامه زندگی تان باید انگیزه داشــته باشید تا موفق شوید. بهتر 

است کمی مثبت به زندگی خود نگاه کنید.
 

خرداد : شما در این روزها استرس های فراوانی را احساس می کنید به همین 
دلیل نمی توانید کارهایتان را انجام دهید و بســیاری از کارهای شما ناتمام 
بر روی زمین مانده اند. مهم این است که در تمام تصمیماتی که می گیرید 
موفق شوید مهم این است که شما تمام تالش خود را برای پیشبرد کارهایتان 

انجام داده اید.

تیر: اگرچه برنامه های بلند مدت تان در ماه گذشــته متمرکزتر شده بودند، 
شــما در حالیکه به هدفتان نزدیک می شوید، کم کم از دست این برنامه ها 
خالص می شوید. شما حاال در مسیر دیگری قرار گرفته اید، پس در مورد 
حــوزه کاری خود بازنگری کنیــد و در مقصد نهایی خود تغییراتی ایجاد 
کنید. اگر تصمیم جدیدتان با تصمیم قبلی کامال متفاوت بود نگران نشوید. 

 
مرداد : یک نیروی مثبت تازه ای وارد زندگی شــما شده است، به همین 
دلیل شما نشاط سابق خود را باز یافته اید.شما کارها و فعالیت هایی که انجام 
می دهید کامال درســت و بر اساس منطق می باشد،  توصیه می کنیم که راه 
خود را بدون تغییر ادامه بدهید. به حرف های اطرافیان تان کمتر اهمیت بدهید 

و آن چه که خود صالح می دانید انجام دهید.

شهریور :  شما خیلــی اصرار دارید که فعالیت های یکنواخت روزمره تان 
را تغییر بدهید، حتی اگر بدانید این کار بهترین کار مورد عالقه تان نیست. 
البته هیچ کس دیگری نمی تواند برایتان تصمیم بگیرد، شما فقط باید نسبت 
به نصیحت ها و پیشنهادات گوش شنوا داشته باشید. البته فقط به کسانی که 

قصد کمک کردن بهتان را دارند اعتماد کنید.

مهر : شما نسبت به قبل شجاع تر شده اید، برای اینکه تصمیم گرفته اید که 
آدم متفاوتی باشید. شما در مورد چیزهایی که یگران ممکن است بگویند یا 
فکر کنند نگران نیستید؛ قضاوتهای یک نفر دیگر باعث عقب نشینی کردن 
شما نمی شود. پس به سمت جلو حرکت کرده و برای یک مدت از قوانینی 

که قبالً برای خودتان تعیین کرده بودید تبعیت نکنید.

آبان :شــما قدرت خوبی برای تغییر آینده تان دارید و به راحتی می توانید 
از اتفاقاتــی که پیش می اید به بهترین نحو ممکن به نفع خودتان اســتفاده 
کنیــد حتی اگر این کارها فعالیت های روزمره تان باشد.شــما بیش از حد 
درکارهایتان محتاط هســتید بهتر است این محتاط بودن را کاهش دهید تا 

منافع بیشتری را به دست بیاورید.

آذر : به جای اینکه نگران ســر وسامان دادن ذهن تان باشید؛سعی کنید از 
خالقیت خود برای ابراز وجود در برابر دیگران اســتفاده کنید. اغلب بسیار 
سخت است که بخواهید بوسیله پاســخ دادن به تمام پرسش های دیگران 
اعتماد به نفس خودتان را محک بزنید. به هر حال اگر با خود صادق باشید 

موفق تر خواهید شد. 

دی :  شــما هنگامی که صحبت هایتــان را با دیگــران دارید برای نتیجه 
و تاثیرات آن نگران هســتید به همین دلیل در بیشــتر مواقع سکوت احتیار 
می کنید. بهتر اســت تا این حد به موضوعات بد بین نباشــید زیرا با بد بینی 
که دارید بســیاری از شانس های خود را از دست خواهید داد. با قاعده های 

زندگی هم گام شوید.

بهمن : هم اکنون شما چنان شخصیت قوی و اعتماد به نفس فوق العاده ای 
دارید که حتی اگر با مانع هم مواجه شوید اصالً از شکست نمی ترسید. شما 
وقت ندارید که با فکر کردن به ناراحتی های پیشین خودتان را اذیت کنید. 
هم اکنون شما باید کارهایی که قبالً نیمه کاره انجام داده اید و کارهایی که 

برای آینده در برنامه تان دارید را سر و سامان بدهید.

اسفند : شــما ایده ای شگفت آور به همراه برنامه کاری بزرگی برای اجرا 
کردن آن دارید. اما می دانید که برای به حقیقت پیوستن رویایتان نیاز به یک 
استراتژی متفاوت دارید. متأسفانه ممکن است شما تا زمانی که انرژی خیلی 
زیادی را برای این ایده خود تلف کرده اید اشــتباه خود را نپذیرید. اکنون 

انعطاف پذیری می تواند برای شما حکم اسلحه ای نهانی را داشته باشد.
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عک

شب های جگری تهران 
چرا بساط جگرکی درشب های تهران رونق گرفته است؟

ترانه بنی یعقوب
روزنامه نگار

چـــرا این همه بســـاط جگرکـــی در تهران 
زیاد شـــده؟ البد شما هم متوجه شده اید 
این روزهـــا در تهران چقـــدر جگرفروش 
و مشـــتری جگـــر داریم. کافی اســـت نیم 
ساعتی توی شهر چرخ بزنید و به مغازه ها 
دقـــت کنید. حتماً شـــما هم مثـــل من از 
وجـــود این همـــه جگر فروشـــی تعجب 
خواهیـــد کـــرد. نـــه فقط مغـــازه کـــه اگر 
نصف شب ها گشتی در خیابان بزنید هم 
از وجود این همه بساطی جگری شگفت 
زده خواهید شـــد و از خودتان می پرســـید 

راستی این همه جگر؟ چرا؟
 بیاییـــد داســـتان جگر را باهـــم دنبال 
کنیم از بســـاط جگرکی های شبانه برویم 
به جگرکی های سطح شهر و بعد اتحادیه 
دل و جگـــر و قلوه تا بفهمیـــم دلیل این 
همه عالقه تهرانی ها به جگرخوری و راه 
انداختن کار و کاســـبی با جگر از کجا آمده 
و اصاًل چه شد که یکهو این همه جگرکی، 
جگرسرا و جگرفروشی در سطح شهر زیاد 

شد.
در اتوبانـــی در شـــرق تهران هســـتم. 
ســـاعت از یـــک نیمـــه شـــب گذشـــته. از 
ترافیکی که کنار اتوبان درســـت شده هم 
راحـــت می توانـــی بفهمی کجاها بســـاط 
جگرکی برپاســـت. پســـر جوان یک گوشه 
کناراتوبـــان بســـاطش را برپا کـــرده. یک 
منقل بزرگ جلویش گذاشته و تند و تند 
جگرهـــا را باد می زنـــد. یخچالش را کمی 
آن ســـوتر گذاشـــته. عالوه بر چنـــد میز و 
صندلی قرمز رنگ، روی زمین روفرشـــی 
پهن کرده تا مشتری هایش حسابی راحت 
باشند. می گوید شهریار دکه جگرفروشی 
داشـــته اما نتوانســـته اجـــاره اش را بدهد: 
»یعنی می دانی خرج و دخل مان به هم 
نمی خـــورد اینجا هـــم شـــهرداری اذیت 
می کنـــد اما بـــاز برایـــم بیشـــتر می ماند. 

جگرها را می دهم ســـیخی 2 هزار و 500، 
کمتـــر از مغازه. همه اش هم گوســـفندی 

است حرف ندارد. بیا مزه کن؟«
تکه جگر را در دهان مزه مزه می کنم. 
می گوید: »نگاه نکن این همه جگرکی در 
شهر هست. همه شان یکی یکی تعطیل 
می شوند. همین روبه رویی ما مغازه اش 
را گرفتـــه 280 میلیون ماهـــی 10 میلیون؛ 
مگر چقـــدر درآمد دارد که این همه کرایه 
بدهـــد؟« از دوازده شـــب تا چهـــار و پنج 
صبح بساطش برپاست. می گوید بیشتر 
مشتری هایش پسرهای مجرد هستند اما 
کم کم خانواده ها هم این شب ها سری به 

بساطش می زنند.
 پســـر جوان برای خودش و دوســـتش 
13ســـیخ جگر و7 ســـیخ خوش گوشـــت 
سفارش داده. مشـــتری پر و پا قرص این 
بســـاط و دیگر جگرکی های شـــهر تهران 
اســـت: »یک شب اینجا ،یک شب میدان 
امام حســـین، یک شب پارک وی هستم.

هرجا بساط هست ما هم هستیم.« به پسر 
صاحب بســـاط ســـفارش می کند خوش 
گوشت ها را حسابی کبابی کند. همین طور 
که به ماشـــینش تکیه زده می گوید: »من 
و رفیقـــم هرشـــب کارمان اســـت. تفریح 
دیگری که نداریم.« می پرسم هر شب 20 
ســـیخ؟ می گوید: »بلکه هم بیشتر. گاهی 

بیشتر سفارش می دهم.«
یک زوج هم روی روفرشی زانو زده اند 
و جگر لقمه می گیرند: »ما برای نخستین 
بار است جگر می گیریم از این بساطی ها. 
راستش می ترسیدیم  تر و تمیز نباشند اما 
یخچال و این ها را که دیدیم دل را زدیم به 
دریا.« زن اضافه می کند: »راستش خیلی 
گشـــنه بودیم وهر رســـتورانی هم رفتیم 
بسته بود. همه اغذیه فروشی های تهران 
بعد از ساعت 12 شب تعطیلند، می ماند 

همین جگرکی هـــا. البته واقعـــاً حوصله 
سوســـیس و کالبـــاس را هـــم نداشـــتیم 

باالخره اینها سالم ترند.«
زیر پل پارک وی و میدان امام حسین 
هم چند جا بســـاط  جگر برپاست. نازنین 
37 ساله یکی از مشتری های پر و پاقرص 
بساطی هاست: »نه اینکه عالقه خاص به 
جگر داشـــته باشم اما چون تهران زندگی 
شـــبانه ندارد به نظـــرم همین جگرکی ها 
 یک جوری به شهر جان داده اند. باور کنید
 خیلـــی از ما که شـــغل مان نیمه های روز 
شـــروع می شـــود دوســـت داریـــم زندگی 
شبانه پایتخت را تجربه کنیم. برای همین 
بارها از جنوب شـــهر رفته ایم پارک وی و 

این ور و آن ور جگرخوری.«
 اما بشنوید از درد دل جگر فروشی های 
پایتخت. علی ستوده 40 سال است زیر پل 
سید خندان جگر فروشـــی دارد: »تعداد 
جگرفروشی ها خیلی زیاد شده چون این 
روزها راه اندازی کسب و کارهای پردرآمد 
ســـخت اســـت. جگرکی نیاز به ســـرمایه 
زیادی ندارد. مغازه داشـــته باشـــی کاری 
ندارد راه انداختنش. اما این طور نیست که 
همه موفق باشند همین خیابان خواجه 
عبداهلل را برویـــد می فهمید چند تا جگر 
فروشی بعد از چند ماه کار تعطیل شده. 
ماهی 12 -10 میلیون، کرایه کمی نیست. 
مگر چقدر درآمد داریم؟ نگهداری جگر 
هم کار سختی اســـت و توی تابستان هم 
ســـخت تر. جگر هم گران شـــده؛ کیلویی 
75 هزار تومان. یعنی کســـی بیاید چهار 
سیخ جگر بخورد باید 16- 15 هزار تومان 
بدهد.« جگرها را ســـیخی سه هزار تومان 
می دهد. گالیه می کند که مثل قبل دیگر 
مشـــتری ندارد و بعد از 40 ســـال جگرکی 

این روزها مجبور شده غذا هم بدهد.
 محمـــد نزدیکی های میـــدان انقالب 

جگرکـــی دارد: »جگـــر یک غـــذای کامل 
اســـت و این روزها مردم فهمیده اند این 
آت و آشـــغال های فســـت فـــودی فایده 
ندارد و جگر می خورنـــد. جگرکی هم که 
ســـرمایه ای نمی خواهـــد. امـــا فکر نکنی 
مـــا هم کارمـــان ســـکه اســـت، کاًل درآمد 
مردم کم شـــده. روزی 5 – 4 کیلو نهایت 
بفروشـــیم، قبـــاًل تـــا روزی 25 کیلـــو هم 
می فروختیم. این بساطی ها هم که کلی 
کار ما را از ســـکه انداخته اند به نفع شـــان 
اســـت دیگـــر. امـــا مطمئـــن بـــاش ایـــن 

بساطی ها گوسفندی نمی دهند.«
امیررضا شیرازی، بازرس اتحادیه دل 
و جگـــر و قلوه تهران هم در گفت و گو با ما 
نکات تازه ای را درباره جگر و جگرفروشی 
می گوید. جالب است بدانید این اتحادیه 
60 ســـال قدمت دارد و درحال حاضر در 
تهران بیش از هزارعضـــو دارد که به قول 
شیرازی نیمی از آنها مجوز کسب دارند و 

بقیه هم در دست اقدام هستند.
او می گویـــد: »قارچـــی رشـــد کـــردن 
جگرکی هـــا دلیـــل اصلی اش این اســـت 
که جگرکـــی راه انداختن ســـرمایه زیادی 
نمی خواهـــد و می شـــود با یک ســـرمایه 
اندک و چند تا سیخ و منقل جگرکی برپا 
کـــرد. اما خیلی از همیـــن جگرکی ها بعد 
از گذشت شـــش ماه و یک سال پشیمان 
می شوند و جمع می کنند چون جگر گران 
است. ما بیشـــترین تعطیلی را در بخش 
جنوب شهر تهران داریم. در جنوب شهر 
به خاطر گرانی مردم توانایی جگر خوردن 
ندارند، اما قشر شـــمال شهرنشین چون 
متمولند و درآمد بیشتری دارند جگرکی ها 
هم کار و بارشان بیشترمی گیرد. ما هرماه 
گزارش تعطیلی جگرکی های زیادی را در 
جنوب شهر داریم به جز میدان بهمن که 

یک جوری بورس این کار شده.«

شیرازی تأکید می کند دغدغه اصلی 
این روزهای جگرکی ها از جمله خودش 
کـــه در چند نقطه از شـــهر جگرکی دارد، 
افزایش جگرکی های بســـاط گستر است: 
»بساطی ها لطمه شدیدی به این صنف 
زده اند. جگرکی هایی که معلوم نیســـت 
از کجـــا آمده انـــد. ایـــن بســـاطی ها اصاًل 
بهداشـــت مناســـب ندارند و ما از مردم 
می خواهیـــم از آنهـــا جگـــر نخرنـــد. در 
خیابان آب نیست و جگرهم در معرض 
هوای آزاد زود فاسد می شود. این مسأله 
باعث می شود دید مردم نسبت به جگر 
عوض شـــود. ما بارهـــا با شـــهرداری در 
این باره مکاتبـــه کرده ایم، امـــا آنها هم 
می  گویند چون سطح بیکاری در جامعه 
باالست خیلی نمی توانیم به آنها سخت 

بگیریم.«

با همه اینها تأکید می کند اســـتقبال 
تهرانی ها این روزها از جگر بیشـــتر شده 
بویـــژه در شـــمال شـــهر. او دربـــاره نرخ 
مصـــوب و قانونـــی جگـــر هـــم برایمان 
می گویـــد: »30 درصد تهرانی این روزها 
جگر می خورند،70 درصد باقیمانده هم 
نه اینکه دلشـــان نخواهد بلکه به خاطر 
قیمتـــش نمی توانند اســـتفاده کنند. در 
جنـــوب شـــهرآدم هایی داریـــم که یک 
ســـیخ و دو ســـیخ می خرند و خانوادگی 
می خورنـــد. می دانیـــد مـــردم مضرات 
فســـت فـــود را فهمیده انـــد و از طرفـــی 
می داننـــد جگر آهـــن زیـــادی دارد. االن 
نرخ یک سیخ جگر گوسفندی با 25 گرم 
وزن 3هزارتومان اســـت.« اما دلیل این 
همه اســـتقبال مردم از جگر گوسفندی 
چیســـت؟ او می گوید: »جگر گوسفندی 

طبع گرم دارد و هرکســـی می تواند میل 
کنـــد و دل درد نگیـــرد اما جگر گوســـاله 
طبعش ســـرد است و مشکالت گوارشی 

ایجاد می کند.«
 او در پاسخ به اینکه تهرانی ها ماهانه 
چقـــدر جگـــر مصـــرف می کننـــد، تأکید 
می کنـــد: »آمار دقیقی نمی تـــوان داد اما 
هرچه کشـــتار در تهران اســـت بـــه اضافه 
جگر کشـــتارهای شهرســـتان ها در تهران 
مصرف می شود. اما چون قصابی ها سراغ 
کشـــتارگاه های خصوصـــی هـــم می روند 
در یک روز ممکن اســـت از 50 کشتار، 50 
دست جگر به دست بیاید یا از 200 کشتار، 
200 دســـت جگر. بنابراین نمی توان آمار 
دقیقی داد اما آنچه مسلم است در تهران 
کمبود جگـــر داریم بویژه در فصل ســـرد 
کمبود بیشـــتر هم می شود چون مصرف 

جگر در پاییز و زمستان بیشتر می شود.«
 وزن متعادلی که شـــیرازی از آن برای 
سیرشـــدن با جگر نام می بـــرد 100 تا 125 
گرم است یعنی معادل 5- 4 سیخ جگر 

برای هر نفر.
برمی گردم به بســـاط جگرکی شبانه، 
آتش منقـــل بزرگ همچنان برپاســـت و 
مشـــتری پشـــت مشـــتری از راه می رسد. 
انگار کســـی اهمیت نمی دهـــد در گرمای 
40 درجـــه ممکـــن اســـت جگـــر فاســـد 
نصیبش شـــود. ســـیخ های جگر آنقدرها 
تپل نیســـت. چند زن و مـــرد راحت روی 
روفرشـــی نشســـته اند و جگر می خورند. 
صاحب بســـاط تنـــد و تند جگرهـــا را باد 
می زنـــد و از اینکه این همه مشـــتری دارد 
راضی به نظر می رسد. شبانه های تهران 

دیگر با بساط جگر عجین شده.
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

   در اتوبانی در شــرق تهران هســتم. ســاعت از يک نیمه شب 
گذشــته. از ترافیکــی که کنار اتوبان درســت شــده هــم راحت 
می توانی بفهمی کجاها بساط جگرکی برپاست. پسر جوان يک 
گوشــه کناراتوبان بســاطش را برپا کرده. يک منقل بزرگ جلويش گذاشته و تند و تند 
جگرها را باد می زند. يخچالش را کمی آن ســوتر گذاشته. عالوه بر چند میز و صندلی 

قرمز رنگ، روی زمین روفرشی پهن کرده تا مشتری هايش حسابی راحت باشند

   زير پل پارک وی و میدان امام حســین هم چند جا بساط  جگر برپاست. نازنین 
37 ســاله يکی از مشتری های پر و پاقرص بساطی هاست: »نه اينکه عالقه خاص 
به جگر داشته باشم اما چون تهران زندگی شبانه ندارد به نظرم همین جگرکی ها 
يک جوری به شــهر جان داده اند. باور کنید خیلی از ما که شغل مان نیمه های روز 
شروع می شــود دوست داريم زندگی شــبانه پايتخت را تجربه کنیم. برای همین 

بارها از جنوب شهر رفته ايم پارک وی و اين ور و آن ور جگر خوری
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شب های جگری تهران 
چرا بساط جگرکی درشب های تهران رونق گرفته است؟

ترانه بنی یعقوب
روزنامه نگار

چـــرا این همه بســـاط جگرکـــی در تهران 
زیاد شـــده؟ البد شما هم متوجه شده اید 
این روزهـــا در تهران چقـــدر جگرفروش 
و مشـــتری جگـــر داریم. کافی اســـت نیم 
ساعتی توی شهر چرخ بزنید و به مغازه ها 
دقـــت کنید. حتماً شـــما هم مثـــل من از 
وجـــود این همـــه جگر فروشـــی تعجب 
خواهیـــد کـــرد. نـــه فقط مغـــازه کـــه اگر 
نصف شب ها گشتی در خیابان بزنید هم 
از وجود این همه بساطی جگری شگفت 
زده خواهید شـــد و از خودتان می پرســـید 

راستی این همه جگر؟ چرا؟
 بیاییـــد داســـتان جگر را باهـــم دنبال 
کنیم از بســـاط جگرکی های شبانه برویم 
به جگرکی های سطح شهر و بعد اتحادیه 
دل و جگـــر و قلوه تا بفهمیـــم دلیل این 
همه عالقه تهرانی ها به جگرخوری و راه 
انداختن کار و کاســـبی با جگر از کجا آمده 
و اصاًل چه شد که یکهو این همه جگرکی، 
جگرسرا و جگرفروشی در سطح شهر زیاد 

شد.
در اتوبانـــی در شـــرق تهران هســـتم. 
ســـاعت از یـــک نیمـــه شـــب گذشـــته. از 
ترافیکی که کنار اتوبان درســـت شده هم 
راحـــت می توانـــی بفهمی کجاها بســـاط 
جگرکی برپاســـت. پســـر جوان یک گوشه 
کناراتوبـــان بســـاطش را برپا کـــرده. یک 
منقل بزرگ جلویش گذاشته و تند و تند 
جگرهـــا را باد می زنـــد. یخچالش را کمی 
آن ســـوتر گذاشـــته. عالوه بر چنـــد میز و 
صندلی قرمز رنگ، روی زمین روفرشـــی 
پهن کرده تا مشتری هایش حسابی راحت 
باشند. می گوید شهریار دکه جگرفروشی 
داشـــته اما نتوانســـته اجـــاره اش را بدهد: 
»یعنی می دانی خرج و دخل مان به هم 
نمی خـــورد اینجا هـــم شـــهرداری اذیت 
می کنـــد اما بـــاز برایـــم بیشـــتر می ماند. 

جگرها را می دهم ســـیخی 2 هزار و 500، 
کمتـــر از مغازه. همه اش هم گوســـفندی 

است حرف ندارد. بیا مزه کن؟«
تکه جگر را در دهان مزه مزه می کنم. 
می گوید: »نگاه نکن این همه جگرکی در 
شهر هست. همه شان یکی یکی تعطیل 
می شوند. همین روبه رویی ما مغازه اش 
را گرفتـــه 280 میلیون ماهـــی 10 میلیون؛ 
مگر چقـــدر درآمد دارد که این همه کرایه 
بدهـــد؟« از دوازده شـــب تا چهـــار و پنج 
صبح بساطش برپاست. می گوید بیشتر 
مشتری هایش پسرهای مجرد هستند اما 
کم کم خانواده ها هم این شب ها سری به 

بساطش می زنند.
 پســـر جوان برای خودش و دوســـتش 
13ســـیخ جگر و7 ســـیخ خوش گوشـــت 
سفارش داده. مشـــتری پر و پا قرص این 
بســـاط و دیگر جگرکی های شـــهر تهران 
اســـت: »یک شب اینجا ،یک شب میدان 
امام حســـین، یک شب پارک وی هستم.

هرجا بساط هست ما هم هستیم.« به پسر 
صاحب بســـاط ســـفارش می کند خوش 
گوشت ها را حسابی کبابی کند. همین طور 
که به ماشـــینش تکیه زده می گوید: »من 
و رفیقـــم هرشـــب کارمان اســـت. تفریح 
دیگری که نداریم.« می پرسم هر شب 20 
ســـیخ؟ می گوید: »بلکه هم بیشتر. گاهی 

بیشتر سفارش می دهم.«
یک زوج هم روی روفرشی زانو زده اند 
و جگر لقمه می گیرند: »ما برای نخستین 
بار است جگر می گیریم از این بساطی ها. 
راستش می ترسیدیم  تر و تمیز نباشند اما 
یخچال و این ها را که دیدیم دل را زدیم به 
دریا.« زن اضافه می کند: »راستش خیلی 
گشـــنه بودیم وهر رســـتورانی هم رفتیم 
بسته بود. همه اغذیه فروشی های تهران 
بعد از ساعت 12 شب تعطیلند، می ماند 

همین جگرکی هـــا. البته واقعـــاً حوصله 
سوســـیس و کالبـــاس را هـــم نداشـــتیم 

باالخره اینها سالم ترند.«
زیر پل پارک وی و میدان امام حسین 
هم چند جا بســـاط  جگر برپاست. نازنین 
37 ساله یکی از مشتری های پر و پاقرص 
بساطی هاست: »نه اینکه عالقه خاص به 
جگر داشـــته باشم اما چون تهران زندگی 
شـــبانه ندارد به نظـــرم همین جگرکی ها 
 یک جوری به شهر جان داده اند. باور کنید
 خیلـــی از ما که شـــغل مان نیمه های روز 
شـــروع می شـــود دوســـت داریـــم زندگی 
شبانه پایتخت را تجربه کنیم. برای همین 
بارها از جنوب شـــهر رفته ایم پارک وی و 

این ور و آن ور جگرخوری.«
 اما بشنوید از درد دل جگر فروشی های 
پایتخت. علی ستوده 40 سال است زیر پل 
سید خندان جگر فروشـــی دارد: »تعداد 
جگرفروشی ها خیلی زیاد شده چون این 
روزها راه اندازی کسب و کارهای پردرآمد 
ســـخت اســـت. جگرکی نیاز به ســـرمایه 
زیادی ندارد. مغازه داشـــته باشـــی کاری 
ندارد راه انداختنش. اما این طور نیست که 
همه موفق باشند همین خیابان خواجه 
عبداهلل را برویـــد می فهمید چند تا جگر 
فروشی بعد از چند ماه کار تعطیل شده. 
ماهی 12 -10 میلیون، کرایه کمی نیست. 
مگر چقدر درآمد داریم؟ نگهداری جگر 
هم کار سختی اســـت و توی تابستان هم 
ســـخت تر. جگر هم گران شـــده؛ کیلویی 
75 هزار تومان. یعنی کســـی بیاید چهار 
سیخ جگر بخورد باید 16- 15 هزار تومان 
بدهد.« جگرها را ســـیخی سه هزار تومان 
می دهد. گالیه می کند که مثل قبل دیگر 
مشـــتری ندارد و بعد از 40 ســـال جگرکی 

این روزها مجبور شده غذا هم بدهد.
 محمـــد نزدیکی های میـــدان انقالب 

جگرکـــی دارد: »جگـــر یک غـــذای کامل 
اســـت و این روزها مردم فهمیده اند این 
آت و آشـــغال های فســـت فـــودی فایده 
ندارد و جگر می خورنـــد. جگرکی هم که 
ســـرمایه ای نمی خواهـــد. امـــا فکر نکنی 
مـــا هم کارمـــان ســـکه اســـت، کاًل درآمد 
مردم کم شـــده. روزی 5 – 4 کیلو نهایت 
بفروشـــیم، قبـــاًل تـــا روزی 25 کیلـــو هم 
می فروختیم. این بساطی ها هم که کلی 
کار ما را از ســـکه انداخته اند به نفع شـــان 
اســـت دیگـــر. امـــا مطمئـــن بـــاش ایـــن 

بساطی ها گوسفندی نمی دهند.«
امیررضا شیرازی، بازرس اتحادیه دل 
و جگـــر و قلوه تهران هم در گفت و گو با ما 
نکات تازه ای را درباره جگر و جگرفروشی 
می گوید. جالب است بدانید این اتحادیه 
60 ســـال قدمت دارد و درحال حاضر در 
تهران بیش از هزارعضـــو دارد که به قول 
شیرازی نیمی از آنها مجوز کسب دارند و 

بقیه هم در دست اقدام هستند.
او می گویـــد: »قارچـــی رشـــد کـــردن 
جگرکی هـــا دلیـــل اصلی اش این اســـت 
که جگرکـــی راه انداختن ســـرمایه زیادی 
نمی خواهـــد و می شـــود با یک ســـرمایه 
اندک و چند تا سیخ و منقل جگرکی برپا 
کـــرد. اما خیلی از همیـــن جگرکی ها بعد 
از گذشت شـــش ماه و یک سال پشیمان 
می شوند و جمع می کنند چون جگر گران 
است. ما بیشـــترین تعطیلی را در بخش 
جنوب شهر تهران داریم. در جنوب شهر 
به خاطر گرانی مردم توانایی جگر خوردن 
ندارند، اما قشر شـــمال شهرنشین چون 
متمولند و درآمد بیشتری دارند جگرکی ها 
هم کار و بارشان بیشترمی گیرد. ما هرماه 
گزارش تعطیلی جگرکی های زیادی را در 
جنوب شهر داریم به جز میدان بهمن که 

یک جوری بورس این کار شده.«

شیرازی تأکید می کند دغدغه اصلی 
این روزهای جگرکی ها از جمله خودش 
کـــه در چند نقطه از شـــهر جگرکی دارد، 
افزایش جگرکی های بســـاط گستر است: 
»بساطی ها لطمه شدیدی به این صنف 
زده اند. جگرکی هایی که معلوم نیســـت 
از کجـــا آمده انـــد. ایـــن بســـاطی ها اصاًل 
بهداشـــت مناســـب ندارند و ما از مردم 
می خواهیـــم از آنهـــا جگـــر نخرنـــد. در 
خیابان آب نیست و جگرهم در معرض 
هوای آزاد زود فاسد می شود. این مسأله 
باعث می شود دید مردم نسبت به جگر 
عوض شـــود. ما بارهـــا با شـــهرداری در 
این باره مکاتبـــه کرده ایم، امـــا آنها هم 
می  گویند چون سطح بیکاری در جامعه 
باالست خیلی نمی توانیم به آنها سخت 

بگیریم.«

با همه اینها تأکید می کند اســـتقبال 
تهرانی ها این روزها از جگر بیشـــتر شده 
بویـــژه در شـــمال شـــهر. او دربـــاره نرخ 
مصـــوب و قانونـــی جگـــر هـــم برایمان 
می گویـــد: »30 درصد تهرانی این روزها 
جگر می خورند،70 درصد باقیمانده هم 
نه اینکه دلشـــان نخواهد بلکه به خاطر 
قیمتـــش نمی توانند اســـتفاده کنند. در 
جنـــوب شـــهرآدم هایی داریـــم که یک 
ســـیخ و دو ســـیخ می خرند و خانوادگی 
می خورنـــد. می دانیـــد مـــردم مضرات 
فســـت فـــود را فهمیده انـــد و از طرفـــی 
می داننـــد جگر آهـــن زیـــادی دارد. االن 
نرخ یک سیخ جگر گوسفندی با 25 گرم 
وزن 3هزارتومان اســـت.« اما دلیل این 
همه اســـتقبال مردم از جگر گوسفندی 
چیســـت؟ او می گوید: »جگر گوسفندی 

طبع گرم دارد و هرکســـی می تواند میل 
کنـــد و دل درد نگیـــرد اما جگر گوســـاله 
طبعش ســـرد است و مشکالت گوارشی 

ایجاد می کند.«
 او در پاسخ به اینکه تهرانی ها ماهانه 
چقـــدر جگـــر مصـــرف می کننـــد، تأکید 
می کنـــد: »آمار دقیقی نمی تـــوان داد اما 
هرچه کشـــتار در تهران اســـت بـــه اضافه 
جگر کشـــتارهای شهرســـتان ها در تهران 
مصرف می شود. اما چون قصابی ها سراغ 
کشـــتارگاه های خصوصـــی هـــم می روند 
در یک روز ممکن اســـت از 50 کشتار، 50 
دست جگر به دست بیاید یا از 200 کشتار، 
200 دســـت جگر. بنابراین نمی توان آمار 
دقیقی داد اما آنچه مسلم است در تهران 
کمبود جگـــر داریم بویژه در فصل ســـرد 
کمبود بیشـــتر هم می شود چون مصرف 

جگر در پاییز و زمستان بیشتر می شود.«
 وزن متعادلی که شـــیرازی از آن برای 
سیرشـــدن با جگر نام می بـــرد 100 تا 125 
گرم است یعنی معادل 5- 4 سیخ جگر 

برای هر نفر.
برمی گردم به بســـاط جگرکی شبانه، 
آتش منقـــل بزرگ همچنان برپاســـت و 
مشـــتری پشـــت مشـــتری از راه می رسد. 
انگار کســـی اهمیت نمی دهـــد در گرمای 
40 درجـــه ممکـــن اســـت جگـــر فاســـد 
نصیبش شـــود. ســـیخ های جگر آنقدرها 
تپل نیســـت. چند زن و مـــرد راحت روی 
روفرشـــی نشســـته اند و جگر می خورند. 
صاحب بســـاط تنـــد و تند جگرهـــا را باد 
می زنـــد و از اینکه این همه مشـــتری دارد 
راضی به نظر می رسد. شبانه های تهران 

دیگر با بساط جگر عجین شده.
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

   در اتوبانی در شــرق تهران هســتم. ســاعت از يک نیمه شب 
گذشــته. از ترافیکــی که کنار اتوبان درســت شــده هــم راحت 
می توانی بفهمی کجاها بساط جگرکی برپاست. پسر جوان يک 
گوشــه کناراتوبان بســاطش را برپا کرده. يک منقل بزرگ جلويش گذاشته و تند و تند 
جگرها را باد می زند. يخچالش را کمی آن ســوتر گذاشته. عالوه بر چند میز و صندلی 

قرمز رنگ، روی زمین روفرشی پهن کرده تا مشتری هايش حسابی راحت باشند

   زير پل پارک وی و میدان امام حســین هم چند جا بساط  جگر برپاست. نازنین 
37 ســاله يکی از مشتری های پر و پاقرص بساطی هاست: »نه اينکه عالقه خاص 
به جگر داشته باشم اما چون تهران زندگی شبانه ندارد به نظرم همین جگرکی ها 
يک جوری به شــهر جان داده اند. باور کنید خیلی از ما که شغل مان نیمه های روز 
شروع می شــود دوست داريم زندگی شــبانه پايتخت را تجربه کنیم. برای همین 

بارها از جنوب شهر رفته ايم پارک وی و اين ور و آن ور جگر خوری
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ویزاردومنرتا5
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افصرکاودگل8
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لیناورسنارگتا10
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ناشوایسغابروپک1

شتفمدازمهارزو2

اراکینانغود3

نکهاچهوکریبکو4

گیجرشیاهارمک5

انراکهاشماهوا6

ناسغوبنندزسن7

رقففهنارای8

یندمالوبقتقر9

وجزابتارارایو10

زیرعاتمبیراز11

بیسوموباهدیدن12

افرثناسککاب13

شافکیلدکیقاور14

یرنههمانپساشرگ15

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

   افقي:
1 - چرخه تولید- هافبک اســـتقالل تهـــران که در جام جهانی 

2018 روسیه خوش درخشید
2-  سوغاتی از کشمیر- شاعر عهد قاجار- تلخی

3-  سرگشته و بی حال- میرا- قباحت
4-  مغناطیس- سختی و فزونی- مرد اول

5-  پرحرفی- همان بس است- حرف هجدهم ابجد- سبد بزرگ میوه
6-  دفتر حساب- چسب نجاری- راه شاعرانه

7-  اهل شوخی نیست!- سرپرست یک مؤسسه دینی- شکوه
8-  از ملزومات خطاطی- ناحیه ای در مغز- دو برابر

9-  بن درخت- شهر استان گیالن- عددی ترتیبی
10-  موبند- آشکار- پوشیده

11-  از ادیان بزرگ جهان- حرف عطف- الهه خورشید- بلی در مکالمه
12-  پول خرد اسپانیا- الی آخر- درمان

13-  اصل و نسب- از دستگاه های ارتباط از دور – دربدر
14-  پخش صوت جیبی- سالمندان- جسم معدنی چکش خوار

15-  استاد زبان و ادبیات فارسی و ادیب معاصر- شهر ساحلی استرالیا

 عمودي:
1-  ییالق تهـــران- دارنده- یکی از 

آثار مشهور ادبی جهان اثر مولیر
2- ردیاب- رکاب و تسمه- سرب 

سیاه
3-  رب النوع- سرزمین- مؤسس 

سلسله ایلخانیان
4-  الهـــه عشـــق- واحد پـــول در 

تهران- برخی جدول ها دارند
در  باســـتانی  مجموعـــه ای    -5
روستای زنگی آباد واقع در شمال 
شهرســـتان مرودشـــت- اصـــل و 

آغاز- رمق
6-  رنجوری- دوستان خاموش- 

شیرینی پیچی
7-  نـــام تجارتـــی در بازکن برقی 

ساختمان- مخمصه- ضد
8-  ظرف- کشور اروپایی- سگال

9- اســـم مصـــدر از دیدن- پســـر 
مازنی- مردمان امین

10- زاپـــاس خودرو- نوعی آچار- 
به وسیله

11-  رئیس جیمز بانـــد- خوراک 
اندک- دربی

چشمداشـــت-  اضافـــی-    -12
فلسفه الهی

13-  نام کمال ادیب ترکیه- وجود 
داشـــتن- شـــهر دیدنـــی اســـتان 

آذربایجان شرقی
14-  کافر- درجه و مقام- ساکنان 

محل
بادمجـــان-  بـــا  خوراکـــی    -15
خاصیت گوشی های امروزی- در 

حضور کسی

حل جدول ويژه شماره  6823

   افقي:
1 - نوعی عمل جراحی- نرم افزار کاربردی

2- صدا، نغمه- غذای توپی!- مصیبت ها، گرفتاری ها
3-  محبس- شکوفایی و پیشرفت- سرنوشت

4-  آهنگ هایی که در تمجید حضرت محمد)ص( در عید میالد خوانده می شود- 
اتوبان شرق به غرب تهران- عدد دریاچه!

5-  ضمیر اجتماعی- نت بعد از می- پشه- گفت وگو کردن
6-  روییده بر انگشتان- موادی که در مجرای آب ته نشین شود- حشره ای انگلی

7-  پســـوند ســـاخت صفت- میوه ای شبیه پرتقال- وســـیله ذوب لحیم و اتصال 
قطعات به یکدیگر

8-  بی باک- زنگ بزرگ کلیسا- گرفتگی زبان
9-  پرآوازه- یک نوع بازی زیبا- ساده

10-  کاالی نو درون کارتن- پویشگر- مخفف تاتار
11-  گلی زینتی- خار کتیرا- برگ برنده- گام یک پا

12-  مقابل ناتنی!- مجانی- دوربین نجومی
13-  یاری دهنده- باالی خانه- مادر همه هنرها

14-  بزرگواری- شاعر شیلیایی- جوان
15-  اثـــری تاریخـــی مربـــوط 
بـــه دوره صفـــوی در جنـــوب 
گرمسار – فیلمی از ابوالحسن 

داودی )روی پرده سینما(

 عمودي:
1-  وســـیله نواختن موسیقی- 

قانونگذار- شوق داشتن
2-  هدیه ای بـــه عروس- کرم 

شب تاب- ناتمام
3-  شـــاگرد دکان- ناشناس- 

هنگام عصر
یونانـــی-  حـــرف  اولیـــن    -4

مشکی- حقه، شبهه
5-  بـــدون تغییـــر یـــا تنـــوع- 

صورتگر- یک عامی
انگلیســـی- حرف  6-  ضمیر 

خباز- سبزی خورشت
7-  خدعه و نیرنگ- بی صدا و 
بی حرکت- بازی قهوه خانه ای

از  کنایـــه  برنـــده-  بـــرگ    -8
ماشین قراضه- پول قدیمی

گســـتردگی-  و  وســـعت    -9
داروی استنشاقی- ترن مخفی

10-  شـــهر گالب- بـــرای قطار 
 بوق اســـت- نخســـتین عدد 

دو رقمی
پیشـــکش-  پیکاندار-  تیر    -11
مهاجرت سلول های سرطانی 

از یک بافت به بافت دیگر
12-  ســـبزی پیچ درپیـــچ- زن 
مفـــرح  ورزش  پاکدامـــن- 

زمستانی
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شب های جگری تهران 
چرا بساط جگرکی درشب های تهران رونق گرفته است؟

ترانه بنی یعقوب
روزنامه نگار

چـــرا این همه بســـاط جگرکـــی در تهران 
زیاد شـــده؟ البد شما هم متوجه شده اید 
این روزهـــا در تهران چقـــدر جگرفروش 
و مشـــتری جگـــر داریم. کافی اســـت نیم 
ساعتی توی شهر چرخ بزنید و به مغازه ها 
دقـــت کنید. حتماً شـــما هم مثـــل من از 
وجـــود این همـــه جگر فروشـــی تعجب 
خواهیـــد کـــرد. نـــه فقط مغـــازه کـــه اگر 
نصف شب ها گشتی در خیابان بزنید هم 
از وجود این همه بساطی جگری شگفت 
زده خواهید شـــد و از خودتان می پرســـید 

راستی این همه جگر؟ چرا؟
 بیاییـــد داســـتان جگر را باهـــم دنبال 
کنیم از بســـاط جگرکی های شبانه برویم 
به جگرکی های سطح شهر و بعد اتحادیه 
دل و جگـــر و قلوه تا بفهمیـــم دلیل این 
همه عالقه تهرانی ها به جگرخوری و راه 
انداختن کار و کاســـبی با جگر از کجا آمده 
و اصاًل چه شد که یکهو این همه جگرکی، 
جگرسرا و جگرفروشی در سطح شهر زیاد 

شد.
در اتوبانـــی در شـــرق تهران هســـتم. 
ســـاعت از یـــک نیمـــه شـــب گذشـــته. از 
ترافیکی که کنار اتوبان درســـت شده هم 
راحـــت می توانـــی بفهمی کجاها بســـاط 
جگرکی برپاســـت. پســـر جوان یک گوشه 
کناراتوبـــان بســـاطش را برپا کـــرده. یک 
منقل بزرگ جلویش گذاشته و تند و تند 
جگرهـــا را باد می زنـــد. یخچالش را کمی 
آن ســـوتر گذاشـــته. عالوه بر چنـــد میز و 
صندلی قرمز رنگ، روی زمین روفرشـــی 
پهن کرده تا مشتری هایش حسابی راحت 
باشند. می گوید شهریار دکه جگرفروشی 
داشـــته اما نتوانســـته اجـــاره اش را بدهد: 
»یعنی می دانی خرج و دخل مان به هم 
نمی خـــورد اینجا هـــم شـــهرداری اذیت 
می کنـــد اما بـــاز برایـــم بیشـــتر می ماند. 

جگرها را می دهم ســـیخی 2 هزار و 500، 
کمتـــر از مغازه. همه اش هم گوســـفندی 

است حرف ندارد. بیا مزه کن؟«
تکه جگر را در دهان مزه مزه می کنم. 
می گوید: »نگاه نکن این همه جگرکی در 
شهر هست. همه شان یکی یکی تعطیل 
می شوند. همین روبه رویی ما مغازه اش 
را گرفتـــه 280 میلیون ماهـــی 10 میلیون؛ 
مگر چقـــدر درآمد دارد که این همه کرایه 
بدهـــد؟« از دوازده شـــب تا چهـــار و پنج 
صبح بساطش برپاست. می گوید بیشتر 
مشتری هایش پسرهای مجرد هستند اما 
کم کم خانواده ها هم این شب ها سری به 

بساطش می زنند.
 پســـر جوان برای خودش و دوســـتش 
13ســـیخ جگر و7 ســـیخ خوش گوشـــت 
سفارش داده. مشـــتری پر و پا قرص این 
بســـاط و دیگر جگرکی های شـــهر تهران 
اســـت: »یک شب اینجا ،یک شب میدان 
امام حســـین، یک شب پارک وی هستم.

هرجا بساط هست ما هم هستیم.« به پسر 
صاحب بســـاط ســـفارش می کند خوش 
گوشت ها را حسابی کبابی کند. همین طور 
که به ماشـــینش تکیه زده می گوید: »من 
و رفیقـــم هرشـــب کارمان اســـت. تفریح 
دیگری که نداریم.« می پرسم هر شب 20 
ســـیخ؟ می گوید: »بلکه هم بیشتر. گاهی 

بیشتر سفارش می دهم.«
یک زوج هم روی روفرشی زانو زده اند 
و جگر لقمه می گیرند: »ما برای نخستین 
بار است جگر می گیریم از این بساطی ها. 
راستش می ترسیدیم  تر و تمیز نباشند اما 
یخچال و این ها را که دیدیم دل را زدیم به 
دریا.« زن اضافه می کند: »راستش خیلی 
گشـــنه بودیم وهر رســـتورانی هم رفتیم 
بسته بود. همه اغذیه فروشی های تهران 
بعد از ساعت 12 شب تعطیلند، می ماند 

همین جگرکی هـــا. البته واقعـــاً حوصله 
سوســـیس و کالبـــاس را هـــم نداشـــتیم 

باالخره اینها سالم ترند.«
زیر پل پارک وی و میدان امام حسین 
هم چند جا بســـاط  جگر برپاست. نازنین 
37 ساله یکی از مشتری های پر و پاقرص 
بساطی هاست: »نه اینکه عالقه خاص به 
جگر داشـــته باشم اما چون تهران زندگی 
شـــبانه ندارد به نظـــرم همین جگرکی ها 
 یک جوری به شهر جان داده اند. باور کنید
 خیلـــی از ما که شـــغل مان نیمه های روز 
شـــروع می شـــود دوســـت داریـــم زندگی 
شبانه پایتخت را تجربه کنیم. برای همین 
بارها از جنوب شـــهر رفته ایم پارک وی و 

این ور و آن ور جگرخوری.«
 اما بشنوید از درد دل جگر فروشی های 
پایتخت. علی ستوده 40 سال است زیر پل 
سید خندان جگر فروشـــی دارد: »تعداد 
جگرفروشی ها خیلی زیاد شده چون این 
روزها راه اندازی کسب و کارهای پردرآمد 
ســـخت اســـت. جگرکی نیاز به ســـرمایه 
زیادی ندارد. مغازه داشـــته باشـــی کاری 
ندارد راه انداختنش. اما این طور نیست که 
همه موفق باشند همین خیابان خواجه 
عبداهلل را برویـــد می فهمید چند تا جگر 
فروشی بعد از چند ماه کار تعطیل شده. 
ماهی 12 -10 میلیون، کرایه کمی نیست. 
مگر چقدر درآمد داریم؟ نگهداری جگر 
هم کار سختی اســـت و توی تابستان هم 
ســـخت تر. جگر هم گران شـــده؛ کیلویی 
75 هزار تومان. یعنی کســـی بیاید چهار 
سیخ جگر بخورد باید 16- 15 هزار تومان 
بدهد.« جگرها را ســـیخی سه هزار تومان 
می دهد. گالیه می کند که مثل قبل دیگر 
مشـــتری ندارد و بعد از 40 ســـال جگرکی 

این روزها مجبور شده غذا هم بدهد.
 محمـــد نزدیکی های میـــدان انقالب 

جگرکـــی دارد: »جگـــر یک غـــذای کامل 
اســـت و این روزها مردم فهمیده اند این 
آت و آشـــغال های فســـت فـــودی فایده 
ندارد و جگر می خورنـــد. جگرکی هم که 
ســـرمایه ای نمی خواهـــد. امـــا فکر نکنی 
مـــا هم کارمـــان ســـکه اســـت، کاًل درآمد 
مردم کم شـــده. روزی 5 – 4 کیلو نهایت 
بفروشـــیم، قبـــاًل تـــا روزی 25 کیلـــو هم 
می فروختیم. این بساطی ها هم که کلی 
کار ما را از ســـکه انداخته اند به نفع شـــان 
اســـت دیگـــر. امـــا مطمئـــن بـــاش ایـــن 

بساطی ها گوسفندی نمی دهند.«
امیررضا شیرازی، بازرس اتحادیه دل 
و جگـــر و قلوه تهران هم در گفت و گو با ما 
نکات تازه ای را درباره جگر و جگرفروشی 
می گوید. جالب است بدانید این اتحادیه 
60 ســـال قدمت دارد و درحال حاضر در 
تهران بیش از هزارعضـــو دارد که به قول 
شیرازی نیمی از آنها مجوز کسب دارند و 

بقیه هم در دست اقدام هستند.
او می گویـــد: »قارچـــی رشـــد کـــردن 
جگرکی هـــا دلیـــل اصلی اش این اســـت 
که جگرکـــی راه انداختن ســـرمایه زیادی 
نمی خواهـــد و می شـــود با یک ســـرمایه 
اندک و چند تا سیخ و منقل جگرکی برپا 
کـــرد. اما خیلی از همیـــن جگرکی ها بعد 
از گذشت شـــش ماه و یک سال پشیمان 
می شوند و جمع می کنند چون جگر گران 
است. ما بیشـــترین تعطیلی را در بخش 
جنوب شهر تهران داریم. در جنوب شهر 
به خاطر گرانی مردم توانایی جگر خوردن 
ندارند، اما قشر شـــمال شهرنشین چون 
متمولند و درآمد بیشتری دارند جگرکی ها 
هم کار و بارشان بیشترمی گیرد. ما هرماه 
گزارش تعطیلی جگرکی های زیادی را در 
جنوب شهر داریم به جز میدان بهمن که 

یک جوری بورس این کار شده.«

شیرازی تأکید می کند دغدغه اصلی 
این روزهای جگرکی ها از جمله خودش 
کـــه در چند نقطه از شـــهر جگرکی دارد، 
افزایش جگرکی های بســـاط گستر است: 
»بساطی ها لطمه شدیدی به این صنف 
زده اند. جگرکی هایی که معلوم نیســـت 
از کجـــا آمده انـــد. ایـــن بســـاطی ها اصاًل 
بهداشـــت مناســـب ندارند و ما از مردم 
می خواهیـــم از آنهـــا جگـــر نخرنـــد. در 
خیابان آب نیست و جگرهم در معرض 
هوای آزاد زود فاسد می شود. این مسأله 
باعث می شود دید مردم نسبت به جگر 
عوض شـــود. ما بارهـــا با شـــهرداری در 
این باره مکاتبـــه کرده ایم، امـــا آنها هم 
می  گویند چون سطح بیکاری در جامعه 
باالست خیلی نمی توانیم به آنها سخت 

بگیریم.«

با همه اینها تأکید می کند اســـتقبال 
تهرانی ها این روزها از جگر بیشـــتر شده 
بویـــژه در شـــمال شـــهر. او دربـــاره نرخ 
مصـــوب و قانونـــی جگـــر هـــم برایمان 
می گویـــد: »30 درصد تهرانی این روزها 
جگر می خورند،70 درصد باقیمانده هم 
نه اینکه دلشـــان نخواهد بلکه به خاطر 
قیمتـــش نمی توانند اســـتفاده کنند. در 
جنـــوب شـــهرآدم هایی داریـــم که یک 
ســـیخ و دو ســـیخ می خرند و خانوادگی 
می خورنـــد. می دانیـــد مـــردم مضرات 
فســـت فـــود را فهمیده انـــد و از طرفـــی 
می داننـــد جگر آهـــن زیـــادی دارد. االن 
نرخ یک سیخ جگر گوسفندی با 25 گرم 
وزن 3هزارتومان اســـت.« اما دلیل این 
همه اســـتقبال مردم از جگر گوسفندی 
چیســـت؟ او می گوید: »جگر گوسفندی 

طبع گرم دارد و هرکســـی می تواند میل 
کنـــد و دل درد نگیـــرد اما جگر گوســـاله 
طبعش ســـرد است و مشکالت گوارشی 

ایجاد می کند.«
 او در پاسخ به اینکه تهرانی ها ماهانه 
چقـــدر جگـــر مصـــرف می کننـــد، تأکید 
می کنـــد: »آمار دقیقی نمی تـــوان داد اما 
هرچه کشـــتار در تهران اســـت بـــه اضافه 
جگر کشـــتارهای شهرســـتان ها در تهران 
مصرف می شود. اما چون قصابی ها سراغ 
کشـــتارگاه های خصوصـــی هـــم می روند 
در یک روز ممکن اســـت از 50 کشتار، 50 
دست جگر به دست بیاید یا از 200 کشتار، 
200 دســـت جگر. بنابراین نمی توان آمار 
دقیقی داد اما آنچه مسلم است در تهران 
کمبود جگـــر داریم بویژه در فصل ســـرد 
کمبود بیشـــتر هم می شود چون مصرف 

جگر در پاییز و زمستان بیشتر می شود.«
 وزن متعادلی که شـــیرازی از آن برای 
سیرشـــدن با جگر نام می بـــرد 100 تا 125 
گرم است یعنی معادل 5- 4 سیخ جگر 

برای هر نفر.
برمی گردم به بســـاط جگرکی شبانه، 
آتش منقـــل بزرگ همچنان برپاســـت و 
مشـــتری پشـــت مشـــتری از راه می رسد. 
انگار کســـی اهمیت نمی دهـــد در گرمای 
40 درجـــه ممکـــن اســـت جگـــر فاســـد 
نصیبش شـــود. ســـیخ های جگر آنقدرها 
تپل نیســـت. چند زن و مـــرد راحت روی 
روفرشـــی نشســـته اند و جگر می خورند. 
صاحب بســـاط تنـــد و تند جگرهـــا را باد 
می زنـــد و از اینکه این همه مشـــتری دارد 
راضی به نظر می رسد. شبانه های تهران 

دیگر با بساط جگر عجین شده.
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

   در اتوبانی در شــرق تهران هســتم. ســاعت از يک نیمه شب 
گذشــته. از ترافیکــی که کنار اتوبان درســت شــده هــم راحت 
می توانی بفهمی کجاها بساط جگرکی برپاست. پسر جوان يک 
گوشــه کناراتوبان بســاطش را برپا کرده. يک منقل بزرگ جلويش گذاشته و تند و تند 
جگرها را باد می زند. يخچالش را کمی آن ســوتر گذاشته. عالوه بر چند میز و صندلی 

قرمز رنگ، روی زمین روفرشی پهن کرده تا مشتری هايش حسابی راحت باشند

   زير پل پارک وی و میدان امام حســین هم چند جا بساط  جگر برپاست. نازنین 
37 ســاله يکی از مشتری های پر و پاقرص بساطی هاست: »نه اينکه عالقه خاص 
به جگر داشته باشم اما چون تهران زندگی شبانه ندارد به نظرم همین جگرکی ها 
يک جوری به شــهر جان داده اند. باور کنید خیلی از ما که شغل مان نیمه های روز 
شروع می شــود دوست داريم زندگی شــبانه پايتخت را تجربه کنیم. برای همین 

بارها از جنوب شهر رفته ايم پارک وی و اين ور و آن ور جگر خوری
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - چرخه تولید- هافبک اســـتقالل تهـــران که در جام جهانی 

2018 روسیه خوش درخشید
2-  سوغاتی از کشمیر- شاعر عهد قاجار- تلخی

3-  سرگشته و بی حال- میرا- قباحت
4-  مغناطیس- سختی و فزونی- مرد اول

5-  پرحرفی- همان بس است- حرف هجدهم ابجد- سبد بزرگ میوه
6-  دفتر حساب- چسب نجاری- راه شاعرانه

7-  اهل شوخی نیست!- سرپرست یک مؤسسه دینی- شکوه
8-  از ملزومات خطاطی- ناحیه ای در مغز- دو برابر

9-  بن درخت- شهر استان گیالن- عددی ترتیبی
10-  موبند- آشکار- پوشیده

11-  از ادیان بزرگ جهان- حرف عطف- الهه خورشید- بلی در مکالمه
12-  پول خرد اسپانیا- الی آخر- درمان

13-  اصل و نسب- از دستگاه های ارتباط از دور – دربدر
14-  پخش صوت جیبی- سالمندان- جسم معدنی چکش خوار

15-  استاد زبان و ادبیات فارسی و ادیب معاصر- شهر ساحلی استرالیا

 عمودي:
1-  ییالق تهـــران- دارنده- یکی از 

آثار مشهور ادبی جهان اثر مولیر
2- ردیاب- رکاب و تسمه- سرب 

سیاه
3-  رب النوع- سرزمین- مؤسس 

سلسله ایلخانیان
4-  الهـــه عشـــق- واحد پـــول در 

تهران- برخی جدول ها دارند
در  باســـتانی  مجموعـــه ای    -5
روستای زنگی آباد واقع در شمال 
شهرســـتان مرودشـــت- اصـــل و 

آغاز- رمق
6-  رنجوری- دوستان خاموش- 

شیرینی پیچی
7-  نـــام تجارتـــی در بازکن برقی 

ساختمان- مخمصه- ضد
8-  ظرف- کشور اروپایی- سگال

9- اســـم مصـــدر از دیدن- پســـر 
مازنی- مردمان امین

10- زاپـــاس خودرو- نوعی آچار- 
به وسیله

11-  رئیس جیمز بانـــد- خوراک 
اندک- دربی

چشمداشـــت-  اضافـــی-    -12
فلسفه الهی

13-  نام کمال ادیب ترکیه- وجود 
داشـــتن- شـــهر دیدنـــی اســـتان 

آذربایجان شرقی
14-  کافر- درجه و مقام- ساکنان 

محل
بادمجـــان-  بـــا  خوراکـــی    -15
خاصیت گوشی های امروزی- در 

حضور کسی
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   افقي:
1 - نوعی عمل جراحی- نرم افزار کاربردی

2- صدا، نغمه- غذای توپی!- مصیبت ها، گرفتاری ها
3-  محبس- شکوفایی و پیشرفت- سرنوشت

4-  آهنگ هایی که در تمجید حضرت محمد)ص( در عید میالد خوانده می شود- 
اتوبان شرق به غرب تهران- عدد دریاچه!

5-  ضمیر اجتماعی- نت بعد از می- پشه- گفت وگو کردن
6-  روییده بر انگشتان- موادی که در مجرای آب ته نشین شود- حشره ای انگلی

7-  پســـوند ســـاخت صفت- میوه ای شبیه پرتقال- وســـیله ذوب لحیم و اتصال 
قطعات به یکدیگر

8-  بی باک- زنگ بزرگ کلیسا- گرفتگی زبان
9-  پرآوازه- یک نوع بازی زیبا- ساده

10-  کاالی نو درون کارتن- پویشگر- مخفف تاتار
11-  گلی زینتی- خار کتیرا- برگ برنده- گام یک پا

12-  مقابل ناتنی!- مجانی- دوربین نجومی
13-  یاری دهنده- باالی خانه- مادر همه هنرها

14-  بزرگواری- شاعر شیلیایی- جوان
15-  اثـــری تاریخـــی مربـــوط 
بـــه دوره صفـــوی در جنـــوب 
گرمسار – فیلمی از ابوالحسن 

داودی )روی پرده سینما(

 عمودي:
1-  وســـیله نواختن موسیقی- 

قانونگذار- شوق داشتن
2-  هدیه ای بـــه عروس- کرم 

شب تاب- ناتمام
3-  شـــاگرد دکان- ناشناس- 

هنگام عصر
یونانـــی-  حـــرف  اولیـــن    -4

مشکی- حقه، شبهه
5-  بـــدون تغییـــر یـــا تنـــوع- 

صورتگر- یک عامی
انگلیســـی- حرف  6-  ضمیر 

خباز- سبزی خورشت
7-  خدعه و نیرنگ- بی صدا و 
بی حرکت- بازی قهوه خانه ای

از  کنایـــه  برنـــده-  بـــرگ    -8
ماشین قراضه- پول قدیمی

گســـتردگی-  و  وســـعت    -9
داروی استنشاقی- ترن مخفی

10-  شـــهر گالب- بـــرای قطار 
 بوق اســـت- نخســـتین عدد 

دو رقمی
پیشـــکش-  پیکاندار-  تیر    -11
مهاجرت سلول های سرطانی 

از یک بافت به بافت دیگر
12-  ســـبزی پیچ درپیـــچ- زن 
مفـــرح  ورزش  پاکدامـــن- 

زمستانی
و  کل  زینتـــی-  ســـنگ    -13

سراسر- مابین پیچ و مهره
14-  عاشق- نقیض نو- رایانه 

همراه کوچک
15-  بمـــب پرتابـــی- دیـــدار و 

مالقات- سود حرام
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شب های جگری تهران 
چرا بساط جگرکی درشب های تهران رونق گرفته است؟

ترانه بنی یعقوب
روزنامه نگار

چـــرا این همه بســـاط جگرکـــی در تهران 
زیاد شـــده؟ البد شما هم متوجه شده اید 
این روزهـــا در تهران چقـــدر جگرفروش 
و مشـــتری جگـــر داریم. کافی اســـت نیم 
ساعتی توی شهر چرخ بزنید و به مغازه ها 
دقـــت کنید. حتماً شـــما هم مثـــل من از 
وجـــود این همـــه جگر فروشـــی تعجب 
خواهیـــد کـــرد. نـــه فقط مغـــازه کـــه اگر 
نصف شب ها گشتی در خیابان بزنید هم 
از وجود این همه بساطی جگری شگفت 
زده خواهید شـــد و از خودتان می پرســـید 

راستی این همه جگر؟ چرا؟
 بیاییـــد داســـتان جگر را باهـــم دنبال 
کنیم از بســـاط جگرکی های شبانه برویم 
به جگرکی های سطح شهر و بعد اتحادیه 
دل و جگـــر و قلوه تا بفهمیـــم دلیل این 
همه عالقه تهرانی ها به جگرخوری و راه 
انداختن کار و کاســـبی با جگر از کجا آمده 
و اصاًل چه شد که یکهو این همه جگرکی، 
جگرسرا و جگرفروشی در سطح شهر زیاد 

شد.
در اتوبانـــی در شـــرق تهران هســـتم. 
ســـاعت از یـــک نیمـــه شـــب گذشـــته. از 
ترافیکی که کنار اتوبان درســـت شده هم 
راحـــت می توانـــی بفهمی کجاها بســـاط 
جگرکی برپاســـت. پســـر جوان یک گوشه 
کناراتوبـــان بســـاطش را برپا کـــرده. یک 
منقل بزرگ جلویش گذاشته و تند و تند 
جگرهـــا را باد می زنـــد. یخچالش را کمی 
آن ســـوتر گذاشـــته. عالوه بر چنـــد میز و 
صندلی قرمز رنگ، روی زمین روفرشـــی 
پهن کرده تا مشتری هایش حسابی راحت 
باشند. می گوید شهریار دکه جگرفروشی 
داشـــته اما نتوانســـته اجـــاره اش را بدهد: 
»یعنی می دانی خرج و دخل مان به هم 
نمی خـــورد اینجا هـــم شـــهرداری اذیت 
می کنـــد اما بـــاز برایـــم بیشـــتر می ماند. 

جگرها را می دهم ســـیخی 2 هزار و 500، 
کمتـــر از مغازه. همه اش هم گوســـفندی 

است حرف ندارد. بیا مزه کن؟«
تکه جگر را در دهان مزه مزه می کنم. 
می گوید: »نگاه نکن این همه جگرکی در 
شهر هست. همه شان یکی یکی تعطیل 
می شوند. همین روبه رویی ما مغازه اش 
را گرفتـــه 280 میلیون ماهـــی 10 میلیون؛ 
مگر چقـــدر درآمد دارد که این همه کرایه 
بدهـــد؟« از دوازده شـــب تا چهـــار و پنج 
صبح بساطش برپاست. می گوید بیشتر 
مشتری هایش پسرهای مجرد هستند اما 
کم کم خانواده ها هم این شب ها سری به 

بساطش می زنند.
 پســـر جوان برای خودش و دوســـتش 
13ســـیخ جگر و7 ســـیخ خوش گوشـــت 
سفارش داده. مشـــتری پر و پا قرص این 
بســـاط و دیگر جگرکی های شـــهر تهران 
اســـت: »یک شب اینجا ،یک شب میدان 
امام حســـین، یک شب پارک وی هستم.

هرجا بساط هست ما هم هستیم.« به پسر 
صاحب بســـاط ســـفارش می کند خوش 
گوشت ها را حسابی کبابی کند. همین طور 
که به ماشـــینش تکیه زده می گوید: »من 
و رفیقـــم هرشـــب کارمان اســـت. تفریح 
دیگری که نداریم.« می پرسم هر شب 20 
ســـیخ؟ می گوید: »بلکه هم بیشتر. گاهی 

بیشتر سفارش می دهم.«
یک زوج هم روی روفرشی زانو زده اند 
و جگر لقمه می گیرند: »ما برای نخستین 
بار است جگر می گیریم از این بساطی ها. 
راستش می ترسیدیم  تر و تمیز نباشند اما 
یخچال و این ها را که دیدیم دل را زدیم به 
دریا.« زن اضافه می کند: »راستش خیلی 
گشـــنه بودیم وهر رســـتورانی هم رفتیم 
بسته بود. همه اغذیه فروشی های تهران 
بعد از ساعت 12 شب تعطیلند، می ماند 

همین جگرکی هـــا. البته واقعـــاً حوصله 
سوســـیس و کالبـــاس را هـــم نداشـــتیم 

باالخره اینها سالم ترند.«
زیر پل پارک وی و میدان امام حسین 
هم چند جا بســـاط  جگر برپاست. نازنین 
37 ساله یکی از مشتری های پر و پاقرص 
بساطی هاست: »نه اینکه عالقه خاص به 
جگر داشـــته باشم اما چون تهران زندگی 
شـــبانه ندارد به نظـــرم همین جگرکی ها 
 یک جوری به شهر جان داده اند. باور کنید
 خیلـــی از ما که شـــغل مان نیمه های روز 
شـــروع می شـــود دوســـت داریـــم زندگی 
شبانه پایتخت را تجربه کنیم. برای همین 
بارها از جنوب شـــهر رفته ایم پارک وی و 

این ور و آن ور جگرخوری.«
 اما بشنوید از درد دل جگر فروشی های 
پایتخت. علی ستوده 40 سال است زیر پل 
سید خندان جگر فروشـــی دارد: »تعداد 
جگرفروشی ها خیلی زیاد شده چون این 
روزها راه اندازی کسب و کارهای پردرآمد 
ســـخت اســـت. جگرکی نیاز به ســـرمایه 
زیادی ندارد. مغازه داشـــته باشـــی کاری 
ندارد راه انداختنش. اما این طور نیست که 
همه موفق باشند همین خیابان خواجه 
عبداهلل را برویـــد می فهمید چند تا جگر 
فروشی بعد از چند ماه کار تعطیل شده. 
ماهی 12 -10 میلیون، کرایه کمی نیست. 
مگر چقدر درآمد داریم؟ نگهداری جگر 
هم کار سختی اســـت و توی تابستان هم 
ســـخت تر. جگر هم گران شـــده؛ کیلویی 
75 هزار تومان. یعنی کســـی بیاید چهار 
سیخ جگر بخورد باید 16- 15 هزار تومان 
بدهد.« جگرها را ســـیخی سه هزار تومان 
می دهد. گالیه می کند که مثل قبل دیگر 
مشـــتری ندارد و بعد از 40 ســـال جگرکی 

این روزها مجبور شده غذا هم بدهد.
 محمـــد نزدیکی های میـــدان انقالب 

جگرکـــی دارد: »جگـــر یک غـــذای کامل 
اســـت و این روزها مردم فهمیده اند این 
آت و آشـــغال های فســـت فـــودی فایده 
ندارد و جگر می خورنـــد. جگرکی هم که 
ســـرمایه ای نمی خواهـــد. امـــا فکر نکنی 
مـــا هم کارمـــان ســـکه اســـت، کاًل درآمد 
مردم کم شـــده. روزی 5 – 4 کیلو نهایت 
بفروشـــیم، قبـــاًل تـــا روزی 25 کیلـــو هم 
می فروختیم. این بساطی ها هم که کلی 
کار ما را از ســـکه انداخته اند به نفع شـــان 
اســـت دیگـــر. امـــا مطمئـــن بـــاش ایـــن 

بساطی ها گوسفندی نمی دهند.«
امیررضا شیرازی، بازرس اتحادیه دل 
و جگـــر و قلوه تهران هم در گفت و گو با ما 
نکات تازه ای را درباره جگر و جگرفروشی 
می گوید. جالب است بدانید این اتحادیه 
60 ســـال قدمت دارد و درحال حاضر در 
تهران بیش از هزارعضـــو دارد که به قول 
شیرازی نیمی از آنها مجوز کسب دارند و 

بقیه هم در دست اقدام هستند.
او می گویـــد: »قارچـــی رشـــد کـــردن 
جگرکی هـــا دلیـــل اصلی اش این اســـت 
که جگرکـــی راه انداختن ســـرمایه زیادی 
نمی خواهـــد و می شـــود با یک ســـرمایه 
اندک و چند تا سیخ و منقل جگرکی برپا 
کـــرد. اما خیلی از همیـــن جگرکی ها بعد 
از گذشت شـــش ماه و یک سال پشیمان 
می شوند و جمع می کنند چون جگر گران 
است. ما بیشـــترین تعطیلی را در بخش 
جنوب شهر تهران داریم. در جنوب شهر 
به خاطر گرانی مردم توانایی جگر خوردن 
ندارند، اما قشر شـــمال شهرنشین چون 
متمولند و درآمد بیشتری دارند جگرکی ها 
هم کار و بارشان بیشترمی گیرد. ما هرماه 
گزارش تعطیلی جگرکی های زیادی را در 
جنوب شهر داریم به جز میدان بهمن که 

یک جوری بورس این کار شده.«

شیرازی تأکید می کند دغدغه اصلی 
این روزهای جگرکی ها از جمله خودش 
کـــه در چند نقطه از شـــهر جگرکی دارد، 
افزایش جگرکی های بســـاط گستر است: 
»بساطی ها لطمه شدیدی به این صنف 
زده اند. جگرکی هایی که معلوم نیســـت 
از کجـــا آمده انـــد. ایـــن بســـاطی ها اصاًل 
بهداشـــت مناســـب ندارند و ما از مردم 
می خواهیـــم از آنهـــا جگـــر نخرنـــد. در 
خیابان آب نیست و جگرهم در معرض 
هوای آزاد زود فاسد می شود. این مسأله 
باعث می شود دید مردم نسبت به جگر 
عوض شـــود. ما بارهـــا با شـــهرداری در 
این باره مکاتبـــه کرده ایم، امـــا آنها هم 
می  گویند چون سطح بیکاری در جامعه 
باالست خیلی نمی توانیم به آنها سخت 

بگیریم.«

با همه اینها تأکید می کند اســـتقبال 
تهرانی ها این روزها از جگر بیشـــتر شده 
بویـــژه در شـــمال شـــهر. او دربـــاره نرخ 
مصـــوب و قانونـــی جگـــر هـــم برایمان 
می گویـــد: »30 درصد تهرانی این روزها 
جگر می خورند،70 درصد باقیمانده هم 
نه اینکه دلشـــان نخواهد بلکه به خاطر 
قیمتـــش نمی توانند اســـتفاده کنند. در 
جنـــوب شـــهرآدم هایی داریـــم که یک 
ســـیخ و دو ســـیخ می خرند و خانوادگی 
می خورنـــد. می دانیـــد مـــردم مضرات 
فســـت فـــود را فهمیده انـــد و از طرفـــی 
می داننـــد جگر آهـــن زیـــادی دارد. االن 
نرخ یک سیخ جگر گوسفندی با 25 گرم 
وزن 3هزارتومان اســـت.« اما دلیل این 
همه اســـتقبال مردم از جگر گوسفندی 
چیســـت؟ او می گوید: »جگر گوسفندی 

طبع گرم دارد و هرکســـی می تواند میل 
کنـــد و دل درد نگیـــرد اما جگر گوســـاله 
طبعش ســـرد است و مشکالت گوارشی 

ایجاد می کند.«
 او در پاسخ به اینکه تهرانی ها ماهانه 
چقـــدر جگـــر مصـــرف می کننـــد، تأکید 
می کنـــد: »آمار دقیقی نمی تـــوان داد اما 
هرچه کشـــتار در تهران اســـت بـــه اضافه 
جگر کشـــتارهای شهرســـتان ها در تهران 
مصرف می شود. اما چون قصابی ها سراغ 
کشـــتارگاه های خصوصـــی هـــم می روند 
در یک روز ممکن اســـت از 50 کشتار، 50 
دست جگر به دست بیاید یا از 200 کشتار، 
200 دســـت جگر. بنابراین نمی توان آمار 
دقیقی داد اما آنچه مسلم است در تهران 
کمبود جگـــر داریم بویژه در فصل ســـرد 
کمبود بیشـــتر هم می شود چون مصرف 

جگر در پاییز و زمستان بیشتر می شود.«
 وزن متعادلی که شـــیرازی از آن برای 
سیرشـــدن با جگر نام می بـــرد 100 تا 125 
گرم است یعنی معادل 5- 4 سیخ جگر 

برای هر نفر.
برمی گردم به بســـاط جگرکی شبانه، 
آتش منقـــل بزرگ همچنان برپاســـت و 
مشـــتری پشـــت مشـــتری از راه می رسد. 
انگار کســـی اهمیت نمی دهـــد در گرمای 
40 درجـــه ممکـــن اســـت جگـــر فاســـد 
نصیبش شـــود. ســـیخ های جگر آنقدرها 
تپل نیســـت. چند زن و مـــرد راحت روی 
روفرشـــی نشســـته اند و جگر می خورند. 
صاحب بســـاط تنـــد و تند جگرهـــا را باد 
می زنـــد و از اینکه این همه مشـــتری دارد 
راضی به نظر می رسد. شبانه های تهران 

دیگر با بساط جگر عجین شده.
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

   در اتوبانی در شــرق تهران هســتم. ســاعت از يک نیمه شب 
گذشــته. از ترافیکــی که کنار اتوبان درســت شــده هــم راحت 
می توانی بفهمی کجاها بساط جگرکی برپاست. پسر جوان يک 
گوشــه کناراتوبان بســاطش را برپا کرده. يک منقل بزرگ جلويش گذاشته و تند و تند 
جگرها را باد می زند. يخچالش را کمی آن ســوتر گذاشته. عالوه بر چند میز و صندلی 

قرمز رنگ، روی زمین روفرشی پهن کرده تا مشتری هايش حسابی راحت باشند

   زير پل پارک وی و میدان امام حســین هم چند جا بساط  جگر برپاست. نازنین 
37 ســاله يکی از مشتری های پر و پاقرص بساطی هاست: »نه اينکه عالقه خاص 
به جگر داشته باشم اما چون تهران زندگی شبانه ندارد به نظرم همین جگرکی ها 
يک جوری به شــهر جان داده اند. باور کنید خیلی از ما که شغل مان نیمه های روز 
شروع می شــود دوست داريم زندگی شــبانه پايتخت را تجربه کنیم. برای همین 

بارها از جنوب شهر رفته ايم پارک وی و اين ور و آن ور جگر خوری
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نون اینجا آب اینجا - کجا بروم به از اینجا 
نون بدو، آب بدو، تو بدنبالش بدو 

نون بده، فرمون بده 
نون بهمه کس بده، اما نان همه کس مخور

نونت را با آب بخور منت آبدوغ نکش
نون خونه رئیسه، سگش هم همراهشه

نون خودتــو میخوري حرف مــردم و چرا 
میزني!

نون را به اشتهاي مردم نمیشه خورد 
نون را باید جوید توي دهنش گذاشت 

نونش توي روغنه 
نونش را پشت شیشه میماله

نون گدائي رو گاو خورد دیگه بکار نرفت
نون نامردي توي شکم مرد نمیمونه 

نون نداره بخوره پیاز میخوره اشتهاش واشه
نه آب و نه آباداني نه گلبانگ مسلماني

نه به اون خمیري نه به این فطیري
نه به اون شوري شوري نه به این بي نمکي 
نه به باره نه به داره، اسمش خاله موندگاره 

ضرب المثل های ایرانی

فروردین: حتی اگر شــما در مسیر نســبتاً خوش بینانه ای قرار گرفته اید، 
پیش روی کردن می تواند تاحدی ســخت باشد. شــما می توانید بر امواج 
منفی ای که شما را پریشان کرده اند چیره شوید، اما نسنجیده عمل نکنید زیرا 
که مخالفت های دیگری را جذب خواهید کرد. برنامه ریزی کردن مهم ترین 

چیزی است که باید بر آن تمرکز کنید.

اردیبهشت: شــما در بهترین شــرایط برای خالق بودن قرار دارید و این 
بســتگی به خودتان دارد کــه بهترین راه را برای اثبــات توانایی هایتان را، 
انتخاب نمایید باید به یاد داشته باشید که نمی توانید مسئولیت هایتان را کنار 
بگذارید. عاقالنه ترین کار این است که تمام وظایف و مسئولیت های خود 

را به درستی انجام داده و در کنار آنها به رویاهای خود فکر کنید.

خرداد : ثابت قدم بودن برای شما چندان راحت نیست، برای اینکه فکرتان 
بی قرار شده و برای رسیدن به رضایت به دوردستها پرواز می کند. اما احتماال 
اهدافتان فراتر از دسترس شما باقی می مانند. این استراتژی برای اندازه گیری 
کردن میزان ســازندگی شما نیســت. بلکه تنها راه ساده ای است که بهتان 

انگیزه می دهد تا محدوده های جدید بیشتری را تحت پوشش قرار دهید.

تیر: شما می دانید چه می خواهید، کجا می خواهید بروید، می دانید چگونه به 
آنجا برسید و جواب منفی و مقاومت دیگران را قبول نخواهید کرد. باهمه 
این احوال حتی اگر مجبور شوید به خاطر دوری گزیدن از تمام مشکالت 
به احساسات تان بها ندهید، اصال خوب نیست که مسیرتان را منحرف کرده 

و به راهی که دوست ندارید بروید.

مرداد : در حالیکه فکر می کنید انرژی و وقتتان ته کشیده است، کارهای 
جدیدی از راه می رســند! البته این ســخن به معنی این اســت که شما فکر 
می کردید کارها راحت تر از این پیش برود. پس بهترین استراژی این است 
که قبل از اینکه در آخرین لحظه و تحت فشار و زور مجبور شوید کارتان 

را انجام دهید، زودتر از موعد دست به کار شوید.

شهریور :با وجود اینکه شما تعهداتی را به دیگران داده اید که باید آنها را 
به طور کامل انجام دهید، ولی االن دوست دارید که تا چند هفته دیگر هیچ 
فعالیت اجتماعی خاصی نداشته باشید. تاجایی که امکان دارد به طور مؤثری 
وظافتان را انجام دهید و ســپس شما همانگونه که دوست داشتید فرصتی 

خواهید داشت تا در خلوت خودتان به آرامش برسید.

مهر : شما وسوسه شده اید که از مشغولیتهای اجتماعی کناره گیری کنید، اما 
به این معنا نیست که شما می خواهید تنها باشید. همچنانکه آرزوهای مادی 
شما بسیار قوی می شوند، شما احساسات زیادی را که ظاهر شده اند تجربه 
می کنید. آزمایش کردن توانائیهایتان کلیدی است برای اینکه بتوانید قدرت 

تاثیرگذاری بیشتری داشته باشید.

آبان :  تالش های شــما برای اینکه همه چیز را با هم داشــته باشید کاری 
بیهوده است، به خاطر اینکه اگر موفق هم شوید باز برای تان بر عهده گرفتن 
این همه کار سخت خواهد بود. شاید حاال زمان این باشد که یک سیاست 
جدید در پیش بگیرید. به جای هدر دادن تمام انرژی تان برای کنترل بیهوده 

بر مسائل، کافی است برای لحظاتی دست نگه داشته و صبر کنید. 

آذر : احساسات شما اکنون شدن یافته و هر چه بیشتر شما تالش کنید تا آنها 
را کنترل کنید کمتر می توانید آنها را تحت اختیار خود درآورید. به جای 
تالش برای سرکوب کردن تغییرات خلقی تان فقط سعی کنید با این جریان 
پیش بروید. هر آنچه که در آن لحظه احساس میکنید به زبان آورید. به یاد 

داشته باشید نیازی به واکنش نشان دادن در برابر هر چیزی ندارید. 

دی : تهیه کردن یک برنامه ریزی روزانه برای اینکه بدانید برای هفته های 
آینده چه کارهایی باید انجام دهید روش عاقالنه ای است. اگرچه شما دلتان 
می خواهد وقت خالی زیادی داشته باشید، ولی در حقیقت االن نباید از زیر 
بار مسئولیتها شانه خالی کنید. شما باید بخشی از زمان خود را به کار کردن 

اختصاص دهید.

بهمن : شما مدام در پی تحقق تمایالت و عالیق تان هستید بهتر است این 
فکر را از ذهن تان بیرون کنید زیرا شما باید به فکر پیشرفت هایتان باشید نه 
این که فقط به دنبال تمایالت باشید. زیرا تمایالت شما خاتمه پذیر نیستند.

خوشبختانه شما به زودی اتفاقی برایتان پیش می ید که شما خودتان با منطق 
و برهان به این پاسخ می رسید.

اسفند : ممکن است در رابطه با تسلیم شدن در برابر احساسات تان نگران 
و بیمناک باشید. اگر بتوانید آرام باشید حس آشنای امنیت شمارا در خود 
غرق خواهد کرد و شــما را تشویق می کند تا در این لحظه کامال احساس 
رضایت و شادمانی کنید. نیازی به چرخاندن چرخ های عقل و منطق نیست؛  

زمان تجزیه و تحلیل گذشته است. 

فال هفته

عمليات نظامي ناموفق آقاخان محالتي
آقاخان محالتي (فرقه اســـماعيليه) كه در زمان 
محمدشاه قاجار دست به چند اقدام مسلحانه ناموفق 
زده بود يازدهـــم جوالي 1841 پس از عبور از كوير 

لوت، از طريق خراسان بزرگتر  عازم هندوستان شد.
     آقاخان، نخســـت در كرمان بپاخاسته بود كه 
شكست خورد و فيروزميرزا حاكم وقت كرمان وي را 
دستگير و به تهران فرستاد، ولي محمدشاه اورا بخشيد. 
آقاخان پس از ترك تهران، با كســـان خود در منطقه 
«شهربابك» به ايستادگي مسلحانه دست زد، اما اين بار 
هم از نيروهاي دولتي شكست خورد و به فارس رفت 
و از آنجا دوباره به منطقه كرمان بازگشت و به ايستادگي 
دســـت زد كه بازهم شكست خورد و چون خانعلي 
خان فرمانده نيروهاي دولتي از او دست بردار نبود، در 
كرمان تصميم به خارج شـــدن از ايران گرفت.   راور ِ
پاره اي از مورخان نوشته اند كه آقاخان در حمله سال 
1840 به كرمان (حمله دوم)، از حمايت انگليسي ها 

برخوردار بود.
انگيزه خودكشي نرون

نهم جوالي ســـال 68 ميالدي «نرون» امپراتور 
وقت روم پس از 14 سال حكومت، با زدن رگ هاي 
گردنش خودكشي كرد تا محكوم به مرگ با ضربات 
چوب در مالء عام نشود.سناي روم همان روز وي را از 
رياست امپراتوري خلع و مقرر داشته بود كه در جلسه 
بعدي سنا، به اتهامات مختلف او از جمله توطئه آتش 
زدن شهر رم با هدف احياء آن و گذاردن نام خويش 
بر شهر (نرو پوليس)، تعيين مقامات دولتي در جلسات 
خوشگذراني و از ميان بستگان و دوستان شخصي خود 
محاكمه شـــود.نرون با كمك منشي مخصوص كاخ 
امپراتوري خودكشي كرد، زيرا كه جرات زدن نخستين 

ضربه كارد را به رگ گردنش نداشت!.
سفرهاي دريايي «ژنگ هه»

11 جوالي ســـال 1405 «ژنگ هه» از درباريان 
چين با چند كشتي براي رسيدن به مناطق دور دست 
غرب چين، خاك اين كشور را ترك كرد. وي در اين 
تالش از راه دريا به ماالكا، جاوه، سوماترا، هند، ايران و 
مناطق اطرف خليج فارس و شبه جزيره عربستان در 
آسيا، و مصر، و سواحل شرقي و موزامبيك در آفريقا 
رسيد.ژنگ هه مسلمان و در اصل از مردم آسياي ميانه 
بود. پدر وي به دربار امپراتور چين راه يافته و نام پسرش 
را كه محمود بود و به كسوت خواجگان دربار درآمده 

بود به «ژنگ هه» تغيير داد.
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 سرايه
مه من، به جلوه گاهى كه تو را شنودم آنجا

جگرم ز غصه خون شد، كه چرا نبودم آنجا؟
گه سجده خاك راهت به سرشك مىكنم گل

غرض آنكه دير ماند اثر ســـجودم آنجا
من و خاك آستانت، كه هميشه سرخ رويم

به همين قدر كه روزى رخ زرد سودم آنجا

به طواف كويت آيم، همه شب، به ياد روزى
كـــه نيازمندى خود به تو مىنمودم آنجا

پس ازين جفاى خوبان ز كسى وفا نجويم
كه دگر كســـى نمانده كه نيازمودم آنجا

به سر رهش، هاللى، ز هالك من كه را غم؟
چو تفاوتى نـــدارد عدم و وجودم آنجا
هاللى جغتايى

ضوابط ويالسازي و هتلسازي در شمال
بموجب مقررات و ضوابط ساختماني جديد در 
مناطق ساحلي درياي خزر، تكليف زمينهائي كه كمتر 
از يـــك هزار متر مربع و بيش از ششـــصد متر مربع 
مساحت دارند و صاحبان آنها ميخواهند ويال به صورت 

تكواحدي بسازند روشن شده است.
حداقل مســـاحت زمين براي ســـاختن هتل با 
درجات عالي، متوســـط و زير متوسط7000 متر ولي 
تراكم تخت براي هتلهاي عالي 100، متوسط120 و زير 

متوسط150 تخت در هكتار تعيين شده است.
حداقل مســـاحت زمين براي ساختن ويال در 
مجتمعها براي نوع عالي 1000، متوســـط 800 و زير 

متوسط 600 متر مربع تعيين شده است.
دوقلوهاي بهمچسبيده ايراني بوطن باز ميگردند

امروز مجله جوانان و موسسه اطالعات كه طرح 
برنامه جداســـازي دوقلوهاي بهمچسبيده ايراني را 
بمرحله اجرا گذاشته بود و برنامه حمايت از خانوادههاي 
بيسرپرست كه سرپرستي دوقلوها را بعهده دارد طي 
انتشـــار يك اطالعيه مشترك اعالم داشتند با توجه به 
نظرات مردم و بنا به داليل پزشـــكي و انساني از انجام 
عمل جراحي براي جداسازي الله و الدن منصرف شده 
و دستور بازگشت به اكيپ ايراني را مخابره كردهاند. 

در اطالعيه تاكيد شده اســـت هر زمان كه علم 
پزشكي بتواند تضمينهاي محكمتري براي سالمت 
الله و الدن بدهـــد دوقلوها تحت عمل جراحي قرار 

خواهند گرفت.
شـرايط جديد پرداخت فوقالعاده شـغل به كارمندان و 

مديران وزارتخانهها
شرايط جديد پرداخت فوقالعاده شغل بكارمندان 
و مديـــران وزارتخانهها و موسســـات دولتي اعالم 
شد.بمديراني كه شرايط احراز مشاغل مورد تصدي خود 

را ندارند فوقالعاده شغل پرداخت ميشود.
براساس شرايط جديد به كارمنداني كه در حال 
حاضر واجد شرايط احراز مشاغل مورد تصدي خود 
نميباشند. حداكثر هشتاد درصد مبلغ فوقالعاده شغل 

تعيين شده براي مشاغل آنها پرداخت ميشود.
قيمت منطقهاي زمين در شهرستانها افزايش يافت

قيمت منطقهاي زمين و ساختمان در شهرستانها 
نيز تغيير كرد و كميسيون تقويم امالك شهرهاي مختلف 
متناسب با افزايش قيمت اراضي و مستحدثات ارزش 
معامالتي را حداقل 50 و حداكثر 200 درصد افزايش 

دادند.
مطابق قانون مالياتها در شهرســـتانها مانند تهران 
سالي يكبار كميسيون تقويم امالك با حضور نمايندگان 
انجمن شهر، ثبت اسناد و وزارت امور اقتصادي و دارائي 
تشكيل ميگردد و اين كميسيون ميتواند ارزش معامالتي 

زمين و ساختمان را تغيير و يا تثبيت نمايد.
هواپيماي شوروي با 72 مسافر ربوده شد

هلســـينگيـ  رويترـ  يك راهزن مسلح هوايي 
ديروز يك هواپيماي مسافربري شوروي را با 72 مسافر 
كه پروازي داخلي انجام ميداد در آسمان به تصرف خود 
درآورد و خلبان را مجبور كرد كه هواپيما را از شوروي 
خارج كند و آن را در هلسينكيـ  پايتخت كشور فنالند 
فرود آورد. طبق گزارش پليس فنالند رباينده هواپيما 
پس از فرود آمدن در هلسينكي تقاضا كرد كه با هواپيماي 
ربوده شده به استكهلم پايتخت كشور سوئد برده شود.
هواپيماي ربوده شده روسي از نوع توپولوف 134
است كه شعاع پرواز متوســـطي دارد و قادر است در 

حدود 70 مسافر را حمل كند.
برنج خارجي كيلوئي 2 ريال تنزل كرد

يكي از بازرگانان واردكننده برنج به خبرنگار ما 
گفت اخيرا مقدار قابل توجهي برنج از خارج بخصوص 
از كشورهاي امريكا، پاكســـتان و تايلند وارد و ببازار 

عرضه شده است.
اين بازرگان گفت كمبـــود زمينه برنج خارجي 
موجب شده بود تا گروهي سودجو براي اين فرآورده 
نيز بازار سياه و نرخهاي مصنوعي بوجود بياورند و اين 
نوع برنج را كيلوئي 20 تا 30 ريال گرانتر بفروشـــند 
ولي هماكنون برنج خارجي در تهران نه تنها بازار سياه 
ندارد بلكه كيلوئي 2 ريال هم از قيمت رسمي آن ارزانتر 
بفروش ميرسد. اين بازرگان گفت هر كس هر مقدار 
برنج مرغوب خارجي بخواهد از يك كيسه بباال ميتواند 

كيلوئي 48 ريال خريداري كند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 20تيرماه 1356
(برابر با 23 رجب 1397، 11 ژوئيه 1977) نقل شده است.
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عمليات نظامي ناموفق آقاخان محالتي
آقاخان محالتي (فرقه اســـماعيليه) كه در زمان 
محمدشاه قاجار دست به چند اقدام مسلحانه ناموفق 
زده بود يازدهـــم جوالي 1841 پس از عبور از كوير 

لوت، از طريق خراسان بزرگتر  عازم هندوستان شد.
     آقاخان، نخســـت در كرمان بپاخاسته بود كه 
شكست خورد و فيروزميرزا حاكم وقت كرمان وي را 
دستگير و به تهران فرستاد، ولي محمدشاه اورا بخشيد. 
آقاخان پس از ترك تهران، با كســـان خود در منطقه 
«شهربابك» به ايستادگي مسلحانه دست زد، اما اين بار 
هم از نيروهاي دولتي شكست خورد و به فارس رفت 
و از آنجا دوباره به منطقه كرمان بازگشت و به ايستادگي 
دســـت زد كه بازهم شكست خورد و چون خانعلي 
خان فرمانده نيروهاي دولتي از او دست بردار نبود، در 
كرمان تصميم به خارج شـــدن از ايران گرفت.   راور ِ
پاره اي از مورخان نوشته اند كه آقاخان در حمله سال 
1840 به كرمان (حمله دوم)، از حمايت انگليسي ها 

برخوردار بود.
انگيزه خودكشي نرون

نهم جوالي ســـال 68 ميالدي «نرون» امپراتور 
وقت روم پس از 14 سال حكومت، با زدن رگ هاي 
گردنش خودكشي كرد تا محكوم به مرگ با ضربات 
چوب در مالء عام نشود.سناي روم همان روز وي را از 
رياست امپراتوري خلع و مقرر داشته بود كه در جلسه 
بعدي سنا، به اتهامات مختلف او از جمله توطئه آتش 
زدن شهر رم با هدف احياء آن و گذاردن نام خويش 
بر شهر (نرو پوليس)، تعيين مقامات دولتي در جلسات 
خوشگذراني و از ميان بستگان و دوستان شخصي خود 
محاكمه شـــود.نرون با كمك منشي مخصوص كاخ 
امپراتوري خودكشي كرد، زيرا كه جرات زدن نخستين 

ضربه كارد را به رگ گردنش نداشت!.
سفرهاي دريايي «ژنگ هه»

11 جوالي ســـال 1405 «ژنگ هه» از درباريان 
چين با چند كشتي براي رسيدن به مناطق دور دست 
غرب چين، خاك اين كشور را ترك كرد. وي در اين 
تالش از راه دريا به ماالكا، جاوه، سوماترا، هند، ايران و 
مناطق اطرف خليج فارس و شبه جزيره عربستان در 
آسيا، و مصر، و سواحل شرقي و موزامبيك در آفريقا 
رسيد.ژنگ هه مسلمان و در اصل از مردم آسياي ميانه 
بود. پدر وي به دربار امپراتور چين راه يافته و نام پسرش 
را كه محمود بود و به كسوت خواجگان دربار درآمده 

بود به «ژنگ هه» تغيير داد.
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قاب امروز

سه شنبه20تير1396ـ   سال نود ويكمـ   شماره 26764

 سرايه
مه من، به جلوه گاهى كه تو را شنودم آنجا

جگرم ز غصه خون شد، كه چرا نبودم آنجا؟
گه سجده خاك راهت به سرشك مىكنم گل

غرض آنكه دير ماند اثر ســـجودم آنجا
من و خاك آستانت، كه هميشه سرخ رويم

به همين قدر كه روزى رخ زرد سودم آنجا

به طواف كويت آيم، همه شب، به ياد روزى
كـــه نيازمندى خود به تو مىنمودم آنجا

پس ازين جفاى خوبان ز كسى وفا نجويم
كه دگر كســـى نمانده كه نيازمودم آنجا

به سر رهش، هاللى، ز هالك من كه را غم؟
چو تفاوتى نـــدارد عدم و وجودم آنجا
هاللى جغتايى

ضوابط ويالسازي و هتلسازي در شمال
بموجب مقررات و ضوابط ساختماني جديد در 
مناطق ساحلي درياي خزر، تكليف زمينهائي كه كمتر 
از يـــك هزار متر مربع و بيش از ششـــصد متر مربع 
مساحت دارند و صاحبان آنها ميخواهند ويال به صورت 

تكواحدي بسازند روشن شده است.
حداقل مســـاحت زمين براي ســـاختن هتل با 
درجات عالي، متوســـط و زير متوسط7000 متر ولي 
تراكم تخت براي هتلهاي عالي 100، متوسط120 و زير 

متوسط150 تخت در هكتار تعيين شده است.
حداقل مســـاحت زمين براي ساختن ويال در 
مجتمعها براي نوع عالي 1000، متوســـط 800 و زير 

متوسط 600 متر مربع تعيين شده است.
دوقلوهاي بهمچسبيده ايراني بوطن باز ميگردند

امروز مجله جوانان و موسسه اطالعات كه طرح 
برنامه جداســـازي دوقلوهاي بهمچسبيده ايراني را 
بمرحله اجرا گذاشته بود و برنامه حمايت از خانوادههاي 
بيسرپرست كه سرپرستي دوقلوها را بعهده دارد طي 
انتشـــار يك اطالعيه مشترك اعالم داشتند با توجه به 
نظرات مردم و بنا به داليل پزشـــكي و انساني از انجام 
عمل جراحي براي جداسازي الله و الدن منصرف شده 
و دستور بازگشت به اكيپ ايراني را مخابره كردهاند. 

در اطالعيه تاكيد شده اســـت هر زمان كه علم 
پزشكي بتواند تضمينهاي محكمتري براي سالمت 
الله و الدن بدهـــد دوقلوها تحت عمل جراحي قرار 

خواهند گرفت.
شـرايط جديد پرداخت فوقالعاده شـغل به كارمندان و 

مديران وزارتخانهها
شرايط جديد پرداخت فوقالعاده شغل بكارمندان 
و مديـــران وزارتخانهها و موسســـات دولتي اعالم 
شد.بمديراني كه شرايط احراز مشاغل مورد تصدي خود 

را ندارند فوقالعاده شغل پرداخت ميشود.
براساس شرايط جديد به كارمنداني كه در حال 
حاضر واجد شرايط احراز مشاغل مورد تصدي خود 
نميباشند. حداكثر هشتاد درصد مبلغ فوقالعاده شغل 

تعيين شده براي مشاغل آنها پرداخت ميشود.
قيمت منطقهاي زمين در شهرستانها افزايش يافت

قيمت منطقهاي زمين و ساختمان در شهرستانها 
نيز تغيير كرد و كميسيون تقويم امالك شهرهاي مختلف 
متناسب با افزايش قيمت اراضي و مستحدثات ارزش 
معامالتي را حداقل 50 و حداكثر 200 درصد افزايش 

دادند.
مطابق قانون مالياتها در شهرســـتانها مانند تهران 
سالي يكبار كميسيون تقويم امالك با حضور نمايندگان 
انجمن شهر، ثبت اسناد و وزارت امور اقتصادي و دارائي 
تشكيل ميگردد و اين كميسيون ميتواند ارزش معامالتي 

زمين و ساختمان را تغيير و يا تثبيت نمايد.
هواپيماي شوروي با 72 مسافر ربوده شد

هلســـينگيـ  رويترـ  يك راهزن مسلح هوايي 
ديروز يك هواپيماي مسافربري شوروي را با 72 مسافر 
كه پروازي داخلي انجام ميداد در آسمان به تصرف خود 
درآورد و خلبان را مجبور كرد كه هواپيما را از شوروي 
خارج كند و آن را در هلسينكيـ  پايتخت كشور فنالند 
فرود آورد. طبق گزارش پليس فنالند رباينده هواپيما 
پس از فرود آمدن در هلسينكي تقاضا كرد كه با هواپيماي 
ربوده شده به استكهلم پايتخت كشور سوئد برده شود.
هواپيماي ربوده شده روسي از نوع توپولوف 134

است كه شعاع پرواز متوســـطي دارد و قادر است در 
حدود 70 مسافر را حمل كند.

برنج خارجي كيلوئي 2 ريال تنزل كرد
يكي از بازرگانان واردكننده برنج به خبرنگار ما 
گفت اخيرا مقدار قابل توجهي برنج از خارج بخصوص 
از كشورهاي امريكا، پاكســـتان و تايلند وارد و ببازار 

عرضه شده است.
اين بازرگان گفت كمبـــود زمينه برنج خارجي 
موجب شده بود تا گروهي سودجو براي اين فرآورده 
نيز بازار سياه و نرخهاي مصنوعي بوجود بياورند و اين 
نوع برنج را كيلوئي 20 تا 30 ريال گرانتر بفروشـــند 
ولي هماكنون برنج خارجي در تهران نه تنها بازار سياه 
ندارد بلكه كيلوئي 2 ريال هم از قيمت رسمي آن ارزانتر 
بفروش ميرسد. اين بازرگان گفت هر كس هر مقدار 
برنج مرغوب خارجي بخواهد از يك كيسه بباال ميتواند 

كيلوئي 48 ريال خريداري كند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 20تيرماه 1356
(برابر با 23 رجب 1397، 11 ژوئيه 1977) نقل شده است.
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جدول سودوکو

فروردین : شما می خواهید کارها و فعالیت های تازه ای را آغاز نمایید اما برای 
این کارها جرات و جســارت الزم را ندارید. بهتر اســت بدانید تمام افرادی که 
موفق شده اند آنها نیز مثل شما روزی جرات شروع و استارت کارهای را نداشتند 
صحبت هایی را که در قلب خود دارید و فقط مختص به شــما می شوند ، بهتر 

است آن ها را با دیگران در میان نگذارید.

اردیبهشت :  شما در تصمیم گیری های مهم زندگی خود نقشی زیادی ندارید 
یا این تصمیمات برای شما گرفته می شود یا این که خودتان تمایلی ندارید برای 
آینده تان برنامه ریزی کنید. این قدر بی انگیزه به کارهایتان ادامه ندهید. برای 
ادامه زندگی تان باید انگیزه داشته باشید تا موفق شوید. بهتر است کمی مثبت 

به زندگی خود نگاه کنید.
 

خرداد : شــما در این روزها استرس های فراوانی را احساس می کنید به همین 
دلیل نمی توانید کارهایتان را انجام دهید و بسیاری از کارهای شما ناتمام بر روی 
زمین مانده اند. مهم این است که در تمام تصمیماتی که می گیرید موفق شوید 
مهم این است که شما تمام تالش خود را برای پیشبرد کارهایتان انجام داده اید.

تیر: اگرچه برنامه های بلند مدت تان در ماه گذشته متمرکزتر شده بودند، شما 
در حالیکه به هدفتان نزدیک می شــوید، کم کم از دست این برنامه ها خالص 
می شــوید. شما حاال در مسیر دیگری قرار گرفته اید، پس در مورد حوزه کاری 
خــود بازنگری کنید و در مقصد نهایی خود تغییراتی ایجاد کنید. اگر تصمیم 

جدیدتان با تصمیم قبلی کامال متفاوت بود نگران نشوید. 
 

مرداد : یک نیروی مثبت تازه ای وارد زندگی شما شده است، به همین دلیل 
شما نشاط سابق خود را باز یافته اید.شما کارها و فعالیت هایی که انجام می دهید 
کامال درست و بر اساس منطق می باشد،  توصیه می کنیم که راه خود را بدون 
تغییر ادامه بدهید. به حرف های اطرافیان تان کمتر اهمیت بدهید و آن چه که 

خود صالح می دانید انجام دهید.

شهریور :  شما خیلی اصرار دارید که فعالیت های یکنواخت روزمره تان را تغییر 
بدهید، حتی اگر بدانید این کار بهترین کار مورد عالقه تان نیســت. البته هیچ 
کس دیگری نمی تواند برایتان تصمیم بگیرد، شما فقط باید نسبت به نصیحت ها 
و پیشنهادات گوش شنوا داشته باشید. البته فقط به کسانی که قصد کمک کردن 

بهتان را دارند اعتماد کنید.

مهر : شما نسبت به قبل شجاع تر شده اید، برای اینکه تصمیم گرفته اید که آدم 
متفاوتی باشید. شما در مورد چیزهایی که یگران ممکن است بگویند یا فکر کنند 
نگران نیستید؛ قضاوتهای یک نفر دیگر باعث عقب نشینی کردن شما نمی شود. 
پس به سمت جلو حرکت کرده و برای یک مدت از قوانینی که قبالً برای خودتان 

تعیین کرده بودید تبعیت نکنید.

آبان :شــما قدرت خوبی برای تغییر آینده تــان دارید و به راحتی می توانید از 
اتفاقاتی که پیش می اید به بهترین نحو ممکن به نفع خودتان اســتفاده کنید 
حتی اگر این کارها فعالیت های روزمره تان باشد.شما بیش از حد درکارهایتان 
محتاط هستید بهتر است این محتاط بودن را کاهش دهید تا منافع بیشتری را 

به دست بیاورید.

آذر : به جای اینکه نگران ســر وســامان دادن ذهن تان باشید؛سعی کنید از 
خالقیت خود برای ابراز وجود در برابر دیگران استفاده کنید. اغلب بسیار سخت 
است که بخواهید بوسیله پاسخ دادن به تمام پرسش های دیگران اعتماد به نفس 
خودتان را محک بزنید. به هر حال اگر با خود صادق باشید موفق تر خواهید شد. 

دی :  شما هنگامی که صحبت هایتان را با دیگران دارید برای نتیجه و تاثیرات 
آن نگران هستید به همین دلیل در بیشتر مواقع سکوت احتیار می کنید. بهتر 
اســت تا این حد به موضوعات بد بین نباشید زیرا با بد بینی که دارید بسیاری 

از شانس های خود را از دست خواهید داد. با قاعده های زندگی هم گام شوید.

بهمن : هم اکنون شــما چنان شخصیت قوی و اعتماد به نفس فوق العاده ای 
دارید که حتی اگر با مانع هم مواجه شوید اصالً از شکست نمی ترسید. شما وقت 
ندارید که با فکر کردن به ناراحتی های پیشین خودتان را اذیت کنید. هم اکنون 
شما باید کارهایی که قبالً نیمه کاره انجام داده اید و کارهایی که برای آینده در 

برنامه تان دارید را سر و سامان بدهید.

اسفند : شما ایــده ای شگفت آور به همراه برنامه کاری بزرگی برای اجرا کردن 
آن دارید. اما می دانید که برای به حقیقت پیوستن رویایتان نیاز به یک استراتژی 
متفاوت دارید. متأسفانه ممکن است شما تا زمانی که انرژی خیلی زیادی را برای 
این ایده خود تلف کرده اید اشتباه خود را نپذیرید. اکنون انعطاف پذیری می تواند 

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

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول3740
  1ـ عودیشو سرمستیـ  ارومیه

2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم
3ـ ایلیا سعدالدینـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

 افقي:
ــانـ  نوعي سكه  1ـ  جزايري در بدن انس
ــيه ــج در دوران تزاري روس ــاي راي  ط

2ـ  مجموعه ظرف و امثال آنـ  كشوري در 
اروپاي شرقي3ـ  درخت زبان گنجشك 
ــامه نواز ــاعـ  تفتيشـ  ش  ـ حريص،طم
ــدد منفيـ  چهره  ــاي قديمـ  ع 4ـ  ايتالي
ــراي آگاه كردن ــه اي ب ــصـ  كلم  ـ خال
5ـ  فرايندـ  بهابازارـ  سجاده6ـ  ضمير اول 
شخص جمعـ  رنگ پاييزـ  يكي از خواهران 
برونتهـ  آدرس7ـ  گونهـ  قشنگـ  برادر 
شماليـ  رشته المپ چراغاني8ـ  مساوي 
ــنامهـ   ـ خانم متعجب مي گويدـ  نمايش
ــهري در  ــع آبادانيـ  پايان روز9ـ  ش ماي
ــروتـ  زمينه  ــب، اصلـ  ث ــاـ  نس ايتالي
ــيد مسـ   چيزي10ـ  يكي از دو نوع اكس
مذكرـ  شهري باستاني در خوزستانـ  به 
سيگار مي زنند11ـ  سهو، خطاـ  بنيانگذار 
كشور ايرانـ  از شاهان ساساني12ـ  پول 
فلزيـ  سست، بي حسـ  تنهاـ  ميوه خوب 
ـ ميوه گلوپسند13ـ  خط كش مهندسيـ  
شهري در غرب كشورـ  پاياپايـ  تصديق 
ــه اي از درخت گزـ   ــي14ـ  گون انگليس
فرمانروايي15ـ  از شهرهاي كشور ايتاليا 

ـ مزدساز زدن

عمودي:
1ـ  بندري مشهور در انگلستانـ  ماده اي 
ــتيك2ـ  سوره  ــلولوئيد و الس از جنس س

بيست و چهارم از قرآن كريمـ  نوعي نان روغني3ـ  پوز 
 ـ مظهر نرميـ  بخش كبابي گوشتـ  توده بزرگ خاك

4ـ  بندري مشهور در دوران ساسانيانـ  آلت موسيقي 
ــر گويند ــه وزي ــه ب ــده ايـ  در تركي ــبزيهاي غ  ـ از س

ــيـ  خردل صحرايي6ـ  هيزم  5ـ  منفذـ  ضمير انگليس
ــانـ  با هم يك جا كار مي كنند7ـ  خربزه نارسـ   ـ لس
ــز، برندهـ  عامل وراثتـ  مركز مازندران8ـ  چوب و  تي
ــاز شاكي9ـ  زهرـ  جانبـ  درخت  ــتانـ  س تختهـ  بوس
ــتينـ  پسوند شباهت و نظير10ـ  ضمير  مجنونـ  پوس
ــيـ  نهادي قانوني ــويـ  نوعي بيماري حاد تنفس  فرانس
ــيد  11ـ  اينكـ  بوي رطوبتـ  جانوري موذيـ  خورش

12ـ  مدارج درهم ريختهـ  جابجايي زمينـ  جزيره اي 
ــتي در اندونزي13ـ  نگاهبانـ  حرف همراهي  توريس
ــار، گستردگي  ــت14ـ  فلز چهرهـ  انتش ـ بهترين دوس
ــت15ـ  تكرار حرف آخرـ   ــوبـ  چرك، عفون ـ از حب

حرف )ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

ــهـ  كشوري دو پارهـ  حرارت باالي  گرد هم آيي، جلس
ــت آرندـ   بدن16ـ  در تداول عوام پيش از كلمه زش
شيمي كربن17ـ  بنيانگذار شيمي نوينـ  روحاني اهل 

سنت كردستان 

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3740

ور 
ست

ی پا
وي

 ل
 

ت     
اش

ی د
رتر

 و ب
ود

ن ب
مد

د مت
 باي

هم
ق 

خال
 و ا

ب
 اد

نر،
ر ه

د

3751 اطالعات هفتگی        شماره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

45

اسامی برندگان جدول3740
  1ـ عودیشو سرمستیـ  ارومیه

2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم
3ـ ایلیا سعدالدینـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

 افقي:
ــانـ  نوعي سكه  1ـ  جزايري در بدن انس
ــيه ــج در دوران تزاري روس ــاي راي  ط
2ـ  مجموعه ظرف و امثال آنـ  كشوري در 
اروپاي شرقي3ـ  درخت زبان گنجشك 
ــامه نواز ــاعـ  تفتيشـ  ش  ـ حريص،طم
ــدد منفيـ  چهره  ــاي قديمـ  ع 4ـ  ايتالي
ــراي آگاه كردن ــه اي ب ــصـ  كلم  ـ خال
5ـ  فرايندـ  بهابازارـ  سجاده6ـ  ضمير اول 
شخص جمعـ  رنگ پاييزـ  يكي از خواهران 
برونتهـ  آدرس7ـ  گونهـ  قشنگـ  برادر 
شماليـ  رشته المپ چراغاني8ـ  مساوي 
ــنامهـ   ـ خانم متعجب مي گويدـ  نمايش
ــهري در  ــع آبادانيـ  پايان روز9ـ  ش ماي
ــروتـ  زمينه  ــب، اصلـ  ث ــاـ  نس ايتالي
ــيد مسـ   چيزي10ـ  يكي از دو نوع اكس
مذكرـ  شهري باستاني در خوزستانـ  به 
سيگار مي زنند11ـ  سهو، خطاـ  بنيانگذار 
كشور ايرانـ  از شاهان ساساني12ـ  پول 
فلزيـ  سست، بي حسـ  تنهاـ  ميوه خوب 
ـ ميوه گلوپسند13ـ  خط كش مهندسيـ  
شهري در غرب كشورـ  پاياپايـ  تصديق 
ــه اي از درخت گزـ   ــي14ـ  گون انگليس
فرمانروايي15ـ  از شهرهاي كشور ايتاليا 

ـ مزدساز زدن

عمودي:
1ـ  بندري مشهور در انگلستانـ  ماده اي 
ــتيك2ـ  سوره  ــلولوئيد و الس از جنس س

بيست و چهارم از قرآن كريمـ  نوعي نان روغني3ـ  پوز 
 ـ مظهر نرميـ  بخش كبابي گوشتـ  توده بزرگ خاك
4ـ  بندري مشهور در دوران ساسانيانـ  آلت موسيقي 
ــر گويند ــه وزي ــه ب ــده ايـ  در تركي ــبزيهاي غ  ـ از س

ــيـ  خردل صحرايي6ـ  هيزم  5ـ  منفذـ  ضمير انگليس
ــانـ  با هم يك جا كار مي كنند7ـ  خربزه نارسـ   ـ لس
ــز، برندهـ  عامل وراثتـ  مركز مازندران8ـ  چوب و  تي
ــاز شاكي9ـ  زهرـ  جانبـ  درخت  ــتانـ  س تختهـ  بوس
ــتينـ  پسوند شباهت و نظير10ـ  ضمير  مجنونـ  پوس
ــيـ  نهادي قانوني ــويـ  نوعي بيماري حاد تنفس  فرانس
ــيد  11ـ  اينكـ  بوي رطوبتـ  جانوري موذيـ  خورش
12ـ  مدارج درهم ريختهـ  جابجايي زمينـ  جزيره اي 
ــتي در اندونزي13ـ  نگاهبانـ  حرف همراهي  توريس
ــار، گستردگي  ــت14ـ  فلز چهرهـ  انتش ـ بهترين دوس
ــت15ـ  تكرار حرف آخرـ   ــوبـ  چرك، عفون ـ از حب

حرف )ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

ــهـ  كشوري دو پارهـ  حرارت باالي  گرد هم آيي، جلس
ــت آرندـ   بدن16ـ  در تداول عوام پيش از كلمه زش
شيمي كربن17ـ  بنيانگذار شيمي نوينـ  روحاني اهل 

سنت كردستان 

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3740

ور 
ست

ی پا
وي

 ل
 

ت     
اش

ی د
رتر

 و ب
ود

ن ب
مد

د مت
 باي

هم
ق 

خال
 و ا

ب
 اد

نر،
ر ه

د

3751 اطالعات هفتگی        شماره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

45

اسامی برندگان جدول3740
  1ـ عودیشو سرمستیـ  ارومیه

2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم
3ـ ایلیا سعدالدینـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

 افقي:
ــانـ  نوعي سكه  1ـ  جزايري در بدن انس
ــيه ــج در دوران تزاري روس ــاي راي  ط
2ـ  مجموعه ظرف و امثال آنـ  كشوري در 
اروپاي شرقي3ـ  درخت زبان گنجشك 
ــامه نواز ــاعـ  تفتيشـ  ش  ـ حريص،طم

ــدد منفيـ  چهره  ــاي قديمـ  ع 4ـ  ايتالي
ــراي آگاه كردن ــه اي ب ــصـ  كلم  ـ خال
5ـ  فرايندـ  بهابازارـ  سجاده6ـ  ضمير اول 
شخص جمعـ  رنگ پاييزـ  يكي از خواهران 
برونتهـ  آدرس7ـ  گونهـ  قشنگـ  برادر 
شماليـ  رشته المپ چراغاني8ـ  مساوي 
ــنامهـ   ـ خانم متعجب مي گويدـ  نمايش
ــهري در  ــع آبادانيـ  پايان روز9ـ  ش ماي
ــروتـ  زمينه  ــب، اصلـ  ث ــاـ  نس ايتالي
ــيد مسـ   چيزي10ـ  يكي از دو نوع اكس
مذكرـ  شهري باستاني در خوزستانـ  به 
سيگار مي زنند11ـ  سهو، خطاـ  بنيانگذار 
كشور ايرانـ  از شاهان ساساني12ـ  پول 
فلزيـ  سست، بي حسـ  تنهاـ  ميوه خوب 
ـ ميوه گلوپسند13ـ  خط كش مهندسيـ  
شهري در غرب كشورـ  پاياپايـ  تصديق 
ــه اي از درخت گزـ   ــي14ـ  گون انگليس
فرمانروايي15ـ  از شهرهاي كشور ايتاليا 

ـ مزدساز زدن

عمودي:
1ـ  بندري مشهور در انگلستانـ  ماده اي 
ــتيك2ـ  سوره  ــلولوئيد و الس از جنس س

بيست و چهارم از قرآن كريمـ  نوعي نان روغني3ـ  پوز 
 ـ مظهر نرميـ  بخش كبابي گوشتـ  توده بزرگ خاك
4ـ  بندري مشهور در دوران ساسانيانـ  آلت موسيقي 
ــر گويند ــه وزي ــه ب ــده ايـ  در تركي ــبزيهاي غ  ـ از س
ــيـ  خردل صحرايي6ـ  هيزم  5ـ  منفذـ  ضمير انگليس
ــانـ  با هم يك جا كار مي كنند7ـ  خربزه نارسـ   ـ لس
ــز، برندهـ  عامل وراثتـ  مركز مازندران8ـ  چوب و  تي
ــاز شاكي9ـ  زهرـ  جانبـ  درخت  ــتانـ  س تختهـ  بوس
ــتينـ  پسوند شباهت و نظير10ـ  ضمير  مجنونـ  پوس
ــيـ  نهادي قانوني ــويـ  نوعي بيماري حاد تنفس  فرانس
ــيد  11ـ  اينكـ  بوي رطوبتـ  جانوري موذيـ  خورش
12ـ  مدارج درهم ريختهـ  جابجايي زمينـ  جزيره اي 
ــتي در اندونزي13ـ  نگاهبانـ  حرف همراهي  توريس
ــار، گستردگي  ــت14ـ  فلز چهرهـ  انتش ـ بهترين دوس
ــت15ـ  تكرار حرف آخرـ   ــوبـ  چرك، عفون ـ از حب

حرف )ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

ــهـ  كشوري دو پارهـ  حرارت باالي  گرد هم آيي، جلس
ــت آرندـ   بدن16ـ  در تداول عوام پيش از كلمه زش
شيمي كربن17ـ  بنيانگذار شيمي نوينـ  روحاني اهل 

سنت كردستان 

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3740
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اسامی برندگان جدول3740
  1ـ عودیشو سرمستیـ  ارومیه

2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم
3ـ ایلیا سعدالدینـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

 افقي:
ــانـ  نوعي سكه  1ـ  جزايري در بدن انس
ــيه ــج در دوران تزاري روس ــاي راي  ط

2ـ  مجموعه ظرف و امثال آنـ  كشوري در 
اروپاي شرقي3ـ  درخت زبان گنجشك 
ــامه نواز ــاعـ  تفتيشـ  ش  ـ حريص،طم

ــدد منفيـ  چهره  ــاي قديمـ  ع 4ـ  ايتالي
ــراي آگاه كردن ــه اي ب ــصـ  كلم  ـ خال
5ـ  فرايندـ  بهابازارـ  سجاده6ـ  ضمير اول 
شخص جمعـ  رنگ پاييزـ  يكي از خواهران 
برونتهـ  آدرس7ـ  گونهـ  قشنگـ  برادر 
شماليـ  رشته المپ چراغاني8ـ  مساوي 
ــنامهـ   ـ خانم متعجب مي گويدـ  نمايش
ــهري در  ــع آبادانيـ  پايان روز9ـ  ش ماي
ــروتـ  زمينه  ــب، اصلـ  ث ــاـ  نس ايتالي
ــيد مسـ   چيزي10ـ  يكي از دو نوع اكس
مذكرـ  شهري باستاني در خوزستانـ  به 
سيگار مي زنند11ـ  سهو، خطاـ  بنيانگذار 
كشور ايرانـ  از شاهان ساساني12ـ  پول 
فلزيـ  سست، بي حسـ  تنهاـ  ميوه خوب 
ـ ميوه گلوپسند13ـ  خط كش مهندسيـ  
شهري در غرب كشورـ  پاياپايـ  تصديق 
ــه اي از درخت گزـ   ــي14ـ  گون انگليس
فرمانروايي15ـ  از شهرهاي كشور ايتاليا 

ـ مزدساز زدن

عمودي:
1ـ  بندري مشهور در انگلستانـ  ماده اي 
ــتيك2ـ  سوره  ــلولوئيد و الس از جنس س

بيست و چهارم از قرآن كريمـ  نوعي نان روغني3ـ  پوز 
 ـ مظهر نرميـ  بخش كبابي گوشتـ  توده بزرگ خاك

4ـ  بندري مشهور در دوران ساسانيانـ  آلت موسيقي 
ــر گويند ــه وزي ــه ب ــده ايـ  در تركي ــبزيهاي غ  ـ از س
ــيـ  خردل صحرايي6ـ  هيزم  5ـ  منفذـ  ضمير انگليس
ــانـ  با هم يك جا كار مي كنند7ـ  خربزه نارسـ   ـ لس
ــز، برندهـ  عامل وراثتـ  مركز مازندران8ـ  چوب و  تي
ــاز شاكي9ـ  زهرـ  جانبـ  درخت  ــتانـ  س تختهـ  بوس
ــتينـ  پسوند شباهت و نظير10ـ  ضمير  مجنونـ  پوس
ــيـ  نهادي قانوني ــويـ  نوعي بيماري حاد تنفس  فرانس
ــيد  11ـ  اينكـ  بوي رطوبتـ  جانوري موذيـ  خورش

12ـ  مدارج درهم ريختهـ  جابجايي زمينـ  جزيره اي 
ــتي در اندونزي13ـ  نگاهبانـ  حرف همراهي  توريس
ــار، گستردگي  ــت14ـ  فلز چهرهـ  انتش ـ بهترين دوس
ــت15ـ  تكرار حرف آخرـ   ــوبـ  چرك، عفون ـ از حب

حرف )ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

ــهـ  كشوري دو پارهـ  حرارت باالي  گرد هم آيي، جلس
ــت آرندـ   بدن16ـ  در تداول عوام پيش از كلمه زش
شيمي كربن17ـ  بنيانگذار شيمي نوينـ  روحاني اهل 

سنت كردستان 

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3740
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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طراح جدولها: د اود  بازخو
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اسامی برندگان جدول3740
  1ـ عودیشو سرمستیـ  ارومیه

2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم
3ـ ایلیا سعدالدینـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

 افقي:
ــانـ  نوعي سكه  1ـ  جزايري در بدن انس
ــيه ــج در دوران تزاري روس ــاي راي  ط

2ـ  مجموعه ظرف و امثال آنـ  كشوري در 
اروپاي شرقي3ـ  درخت زبان گنجشك 
ــامه نواز ــاعـ  تفتيشـ  ش  ـ حريص،طم
ــدد منفيـ  چهره  ــاي قديمـ  ع 4ـ  ايتالي
ــراي آگاه كردن ــه اي ب ــصـ  كلم  ـ خال
5ـ  فرايندـ  بهابازارـ  سجاده6ـ  ضمير اول 
شخص جمعـ  رنگ پاييزـ  يكي از خواهران 
برونتهـ  آدرس7ـ  گونهـ  قشنگـ  برادر 
شماليـ  رشته المپ چراغاني8ـ  مساوي 
ــنامهـ   ـ خانم متعجب مي گويدـ  نمايش
ــهري در  ــع آبادانيـ  پايان روز9ـ  ش ماي
ــروتـ  زمينه  ــب، اصلـ  ث ــاـ  نس ايتالي
ــيد مسـ   چيزي10ـ  يكي از دو نوع اكس
مذكرـ  شهري باستاني در خوزستانـ  به 
سيگار مي زنند11ـ  سهو، خطاـ  بنيانگذار 
كشور ايرانـ  از شاهان ساساني12ـ  پول 
فلزيـ  سست، بي حسـ  تنهاـ  ميوه خوب 
ـ ميوه گلوپسند13ـ  خط كش مهندسيـ  
شهري در غرب كشورـ  پاياپايـ  تصديق 
ــه اي از درخت گزـ   ــي14ـ  گون انگليس
فرمانروايي15ـ  از شهرهاي كشور ايتاليا 

ـ مزدساز زدن

عمودي:
1ـ  بندري مشهور در انگلستانـ  ماده اي 
ــتيك2ـ  سوره  ــلولوئيد و الس از جنس س

بيست و چهارم از قرآن كريمـ  نوعي نان روغني3ـ  پوز 
 ـ مظهر نرميـ  بخش كبابي گوشتـ  توده بزرگ خاك

4ـ  بندري مشهور در دوران ساسانيانـ  آلت موسيقي 
ــر گويند ــه وزي ــه ب ــده ايـ  در تركي ــبزيهاي غ  ـ از س

ــيـ  خردل صحرايي6ـ  هيزم  5ـ  منفذـ  ضمير انگليس
ــانـ  با هم يك جا كار مي كنند7ـ  خربزه نارسـ   ـ لس
ــز، برندهـ  عامل وراثتـ  مركز مازندران8ـ  چوب و  تي
ــاز شاكي9ـ  زهرـ  جانبـ  درخت  ــتانـ  س تختهـ  بوس
ــتينـ  پسوند شباهت و نظير10ـ  ضمير  مجنونـ  پوس
ــيـ  نهادي قانوني ــويـ  نوعي بيماري حاد تنفس  فرانس
ــيد  11ـ  اينكـ  بوي رطوبتـ  جانوري موذيـ  خورش

12ـ  مدارج درهم ريختهـ  جابجايي زمينـ  جزيره اي 
ــتي در اندونزي13ـ  نگاهبانـ  حرف همراهي  توريس
ــار، گستردگي  ــت14ـ  فلز چهرهـ  انتش ـ بهترين دوس
ــت15ـ  تكرار حرف آخرـ   ــوبـ  چرك، عفون ـ از حب

حرف )ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

ــهـ  كشوري دو پارهـ  حرارت باالي  گرد هم آيي، جلس
ــت آرندـ   بدن16ـ  در تداول عوام پيش از كلمه زش
شيمي كربن17ـ  بنيانگذار شيمي نوينـ  روحاني اهل 

سنت كردستان 

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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اسامی برندگان جدول3740
  1ـ عودیشو سرمستیـ  ارومیه

2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم
3ـ ایلیا سعدالدینـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

 افقي:
ــانـ  نوعي سكه  1ـ  جزايري در بدن انس
ــيه ــج در دوران تزاري روس ــاي راي  ط
2ـ  مجموعه ظرف و امثال آنـ  كشوري در 
اروپاي شرقي3ـ  درخت زبان گنجشك 
ــامه نواز ــاعـ  تفتيشـ  ش  ـ حريص،طم
ــدد منفيـ  چهره  ــاي قديمـ  ع 4ـ  ايتالي
ــراي آگاه كردن ــه اي ب ــصـ  كلم  ـ خال
5ـ  فرايندـ  بهابازارـ  سجاده6ـ  ضمير اول 
شخص جمعـ  رنگ پاييزـ  يكي از خواهران 
برونتهـ  آدرس7ـ  گونهـ  قشنگـ  برادر 
شماليـ  رشته المپ چراغاني8ـ  مساوي 
ــنامهـ   ـ خانم متعجب مي گويدـ  نمايش
ــهري در  ــع آبادانيـ  پايان روز9ـ  ش ماي
ــروتـ  زمينه  ــب، اصلـ  ث ــاـ  نس ايتالي
ــيد مسـ   چيزي10ـ  يكي از دو نوع اكس
مذكرـ  شهري باستاني در خوزستانـ  به 
سيگار مي زنند11ـ  سهو، خطاـ  بنيانگذار 
كشور ايرانـ  از شاهان ساساني12ـ  پول 
فلزيـ  سست، بي حسـ  تنهاـ  ميوه خوب 
ـ ميوه گلوپسند13ـ  خط كش مهندسيـ  
شهري در غرب كشورـ  پاياپايـ  تصديق 
ــه اي از درخت گزـ   ــي14ـ  گون انگليس
فرمانروايي15ـ  از شهرهاي كشور ايتاليا 

ـ مزدساز زدن

عمودي:
1ـ  بندري مشهور در انگلستانـ  ماده اي 
ــتيك2ـ  سوره  ــلولوئيد و الس از جنس س

بيست و چهارم از قرآن كريمـ  نوعي نان روغني3ـ  پوز 
 ـ مظهر نرميـ  بخش كبابي گوشتـ  توده بزرگ خاك
4ـ  بندري مشهور در دوران ساسانيانـ  آلت موسيقي 
ــر گويند ــه وزي ــه ب ــده ايـ  در تركي ــبزيهاي غ  ـ از س

ــيـ  خردل صحرايي6ـ  هيزم  5ـ  منفذـ  ضمير انگليس
ــانـ  با هم يك جا كار مي كنند7ـ  خربزه نارسـ   ـ لس
ــز، برندهـ  عامل وراثتـ  مركز مازندران8ـ  چوب و  تي
ــاز شاكي9ـ  زهرـ  جانبـ  درخت  ــتانـ  س تختهـ  بوس
ــتينـ  پسوند شباهت و نظير10ـ  ضمير  مجنونـ  پوس
ــيـ  نهادي قانوني ــويـ  نوعي بيماري حاد تنفس  فرانس
ــيد  11ـ  اينكـ  بوي رطوبتـ  جانوري موذيـ  خورش
12ـ  مدارج درهم ريختهـ  جابجايي زمينـ  جزيره اي 
ــتي در اندونزي13ـ  نگاهبانـ  حرف همراهي  توريس
ــار، گستردگي  ــت14ـ  فلز چهرهـ  انتش ـ بهترين دوس
ــت15ـ  تكرار حرف آخرـ   ــوبـ  چرك، عفون ـ از حب

حرف )ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

ــهـ  كشوري دو پارهـ  حرارت باالي  گرد هم آيي، جلس
ــت آرندـ   بدن16ـ  در تداول عوام پيش از كلمه زش
شيمي كربن17ـ  بنيانگذار شيمي نوينـ  روحاني اهل 

سنت كردستان 

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3740
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اسامی برندگان جدول3740
  1ـ عودیشو سرمستیـ  ارومیه

2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم
3ـ ایلیا سعدالدینـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

 افقي:
ــانـ  نوعي سكه  1ـ  جزايري در بدن انس
ــيه ــج در دوران تزاري روس ــاي راي  ط
2ـ  مجموعه ظرف و امثال آنـ  كشوري در 
اروپاي شرقي3ـ  درخت زبان گنجشك 
ــامه نواز ــاعـ  تفتيشـ  ش  ـ حريص،طم

ــدد منفيـ  چهره  ــاي قديمـ  ع 4ـ  ايتالي
ــراي آگاه كردن ــه اي ب ــصـ  كلم  ـ خال
5ـ  فرايندـ  بهابازارـ  سجاده6ـ  ضمير اول 
شخص جمعـ  رنگ پاييزـ  يكي از خواهران 
برونتهـ  آدرس7ـ  گونهـ  قشنگـ  برادر 
شماليـ  رشته المپ چراغاني8ـ  مساوي 
ــنامهـ   ـ خانم متعجب مي گويدـ  نمايش
ــهري در  ــع آبادانيـ  پايان روز9ـ  ش ماي
ــروتـ  زمينه  ــب، اصلـ  ث ــاـ  نس ايتالي
ــيد مسـ   چيزي10ـ  يكي از دو نوع اكس
مذكرـ  شهري باستاني در خوزستانـ  به 
سيگار مي زنند11ـ  سهو، خطاـ  بنيانگذار 
كشور ايرانـ  از شاهان ساساني12ـ  پول 
فلزيـ  سست، بي حسـ  تنهاـ  ميوه خوب 
ـ ميوه گلوپسند13ـ  خط كش مهندسيـ  
شهري در غرب كشورـ  پاياپايـ  تصديق 
ــه اي از درخت گزـ   ــي14ـ  گون انگليس
فرمانروايي15ـ  از شهرهاي كشور ايتاليا 

ـ مزدساز زدن

عمودي:
1ـ  بندري مشهور در انگلستانـ  ماده اي 
ــتيك2ـ  سوره  ــلولوئيد و الس از جنس س

بيست و چهارم از قرآن كريمـ  نوعي نان روغني3ـ  پوز 
 ـ مظهر نرميـ  بخش كبابي گوشتـ  توده بزرگ خاك
4ـ  بندري مشهور در دوران ساسانيانـ  آلت موسيقي 
ــر گويند ــه وزي ــه ب ــده ايـ  در تركي ــبزيهاي غ  ـ از س
ــيـ  خردل صحرايي6ـ  هيزم  5ـ  منفذـ  ضمير انگليس
ــانـ  با هم يك جا كار مي كنند7ـ  خربزه نارسـ   ـ لس
ــز، برندهـ  عامل وراثتـ  مركز مازندران8ـ  چوب و  تي
ــاز شاكي9ـ  زهرـ  جانبـ  درخت  ــتانـ  س تختهـ  بوس
ــتينـ  پسوند شباهت و نظير10ـ  ضمير  مجنونـ  پوس
ــيـ  نهادي قانوني ــويـ  نوعي بيماري حاد تنفس  فرانس
ــيد  11ـ  اينكـ  بوي رطوبتـ  جانوري موذيـ  خورش
12ـ  مدارج درهم ريختهـ  جابجايي زمينـ  جزيره اي 
ــتي در اندونزي13ـ  نگاهبانـ  حرف همراهي  توريس
ــار، گستردگي  ــت14ـ  فلز چهرهـ  انتش ـ بهترين دوس
ــت15ـ  تكرار حرف آخرـ   ــوبـ  چرك، عفون ـ از حب

حرف )ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

ــهـ  كشوري دو پارهـ  حرارت باالي  گرد هم آيي، جلس
ــت آرندـ   بدن16ـ  در تداول عوام پيش از كلمه زش
شيمي كربن17ـ  بنيانگذار شيمي نوينـ  روحاني اهل 

سنت كردستان 

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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 افقي:
ــانـ  نوعي سكه  1ـ  جزايري در بدن انس
ــيه ــج در دوران تزاري روس ــاي راي  ط

2ـ  مجموعه ظرف و امثال آنـ  كشوري در 
اروپاي شرقي3ـ  درخت زبان گنجشك 
ــامه نواز ــاعـ  تفتيشـ  ش  ـ حريص،طم

ــدد منفيـ  چهره  ــاي قديمـ  ع 4ـ  ايتالي
ــراي آگاه كردن ــه اي ب ــصـ  كلم  ـ خال
5ـ  فرايندـ  بهابازارـ  سجاده6ـ  ضمير اول 
شخص جمعـ  رنگ پاييزـ  يكي از خواهران 
برونتهـ  آدرس7ـ  گونهـ  قشنگـ  برادر 
شماليـ  رشته المپ چراغاني8ـ  مساوي 
ــنامهـ   ـ خانم متعجب مي گويدـ  نمايش
ــهري در  ــع آبادانيـ  پايان روز9ـ  ش ماي
ــروتـ  زمينه  ــب، اصلـ  ث ــاـ  نس ايتالي
ــيد مسـ   چيزي10ـ  يكي از دو نوع اكس
مذكرـ  شهري باستاني در خوزستانـ  به 
سيگار مي زنند11ـ  سهو، خطاـ  بنيانگذار 
كشور ايرانـ  از شاهان ساساني12ـ  پول 
فلزيـ  سست، بي حسـ  تنهاـ  ميوه خوب 
ـ ميوه گلوپسند13ـ  خط كش مهندسيـ  
شهري در غرب كشورـ  پاياپايـ  تصديق 
ــه اي از درخت گزـ   ــي14ـ  گون انگليس
فرمانروايي15ـ  از شهرهاي كشور ايتاليا 

ـ مزدساز زدن

عمودي:
1ـ  بندري مشهور در انگلستانـ  ماده اي 
ــتيك2ـ  سوره  ــلولوئيد و الس از جنس س

بيست و چهارم از قرآن كريمـ  نوعي نان روغني3ـ  پوز 
 ـ مظهر نرميـ  بخش كبابي گوشتـ  توده بزرگ خاك

4ـ  بندري مشهور در دوران ساسانيانـ  آلت موسيقي 
ــر گويند ــه وزي ــه ب ــده ايـ  در تركي ــبزيهاي غ  ـ از س
ــيـ  خردل صحرايي6ـ  هيزم  5ـ  منفذـ  ضمير انگليس
ــانـ  با هم يك جا كار مي كنند7ـ  خربزه نارسـ   ـ لس
ــز، برندهـ  عامل وراثتـ  مركز مازندران8ـ  چوب و  تي
ــاز شاكي9ـ  زهرـ  جانبـ  درخت  ــتانـ  س تختهـ  بوس
ــتينـ  پسوند شباهت و نظير10ـ  ضمير  مجنونـ  پوس
ــيـ  نهادي قانوني ــويـ  نوعي بيماري حاد تنفس  فرانس
ــيد  11ـ  اينكـ  بوي رطوبتـ  جانوري موذيـ  خورش

12ـ  مدارج درهم ريختهـ  جابجايي زمينـ  جزيره اي 
ــتي در اندونزي13ـ  نگاهبانـ  حرف همراهي  توريس
ــار، گستردگي  ــت14ـ  فلز چهرهـ  انتش ـ بهترين دوس
ــت15ـ  تكرار حرف آخرـ   ــوبـ  چرك، عفون ـ از حب

حرف )ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

ــهـ  كشوري دو پارهـ  حرارت باالي  گرد هم آيي، جلس
ــت آرندـ   بدن16ـ  در تداول عوام پيش از كلمه زش
شيمي كربن17ـ  بنيانگذار شيمي نوينـ  روحاني اهل 

سنت كردستان 

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3740
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هشدار ۱50 روشنفکر و نویسنده مشهور: 
جهان به سوی جزمیت پیش می رود

رادیو زمانه- بیش از ۱50 روشــنفکر 
و نویســنده نامــه سرگشــاده خود 
»دربــاره عدالــت و بحث بــاز« را با 
اشــاره به اعتراض های گسترده پس 
از کشته شدن جورج فلوید،  آمریکایی 
آفریقایی تبار هنگام بازداشت به دست 
پلیس آمریکا و تأثیر آن بر نهادهای 
آغاز می کننــد: »نهادهای  فرهنگی 
فرهنگی ما با آزمونی دشــوار رویارو 
هســتند. اعتراض هــای نیرومند در 
راســتای عدالت نــژادی و اجتماعی 
به خواســته های به تعویق افتاده برای 
اصالح پلیــس راه می برند و همزمان 
فراخوان های گسترده تری برای برابری 
و شمول بیشــتر در سرتاسر جامعه 
ما، از حیطه آمــوزش عالی گرفته تا 
فعالیت  روزنامه نــگاری،  حیطه های 
بشردوستانه و هنرها را موجب شده 

اند.«
نویسندگان نامه اما هشدار می دهند 
که ایــن اعتراض هــا همزمان باعث 
تقویــت »عافیت طلبی ایدئولوژیک« 
شــده که به تضعیف »بحــث باز« و 

»رواداری« می انجامد.
نویسندگانی مانند جی. کی روولینگ، 
سلمان رشدی، مارگارت اتوود، دانیل 
کلمن و همچنین فیلسوفانی همچون 
نوام چامســکی چپ گرا و فرانسیس 
فوکویاما راســت گرا این نامه را امضا 
نویســنده،  حکاکیان،  رؤیا  کرده اند. 
کیان تاجبخش، استاد شهرسازی در 
دانشــگاه کلمبیا که پیش از این دو 
بار در ایران زندانی شده است و کریم 
سجادپور، تحلیلگر مســائل ایران و 
آمریکا در شبکه های خبری سی ان ان، 
پی بــی اس ایاالت متحــده از جمله 

یورونیــوز - رســانه های آمریکا روز 
سه شنبه بخش هایی از کتاب ماری 
ترامپ، بــرادرزاده دونالــد ترامپ را 
منتشــر کردند کــه در آن مطالبی 
جنجالــی درباره رئیــس جمهوری 

آمریکا نوشته شده است.
»بســیار گفتــه شــده، امــا هنوز 
کافی نیســت؛ چگونه خانــواده من 
خطرناک ترین مرد دنیــا را به وجود 
آورد« نام این کتاب است که قرار بود 
سه هفته دیگر منتشر شود، اما انتشار 
آن جلــو افتــاده و روز 24 تیر روی 
قرار خواهد  کتابفروشی ها  پیشخوان 

گرفت.
نویســنده در این کتاب نوشته است 
که دونالــد ترامپ در یــک خانواده 
»مشکل دار« بزرگ شــده که در آن 

پدر نقش »سلطه گر« داشته است.
ماری ترامپ، دختر برادر بزرگ رئیس 
جمهوری آمریکاســت که در ســال 
۱۹8۱ میالدی در ســن 42 سالگی 
بر اثر زیاده روی در مصرف مشروبات 
الکلی درگذشت. خانم ترامپ 55 ساله 
و روانشناس است و ظاهرا سال هاست 
که با عموی خــود ارتباطی ندارد. به 
نوشته روزنامه واشنگتن پست، او در 
کتاب 240 صفحــه ای خود »روایت 
روانشــناختی«  تحلیل  و  خانوادگی 

عمویش را مطرح کرده است.
ماری ترامپ در کتابش نوشــته که 
پدرش  او  »ســلطه گر«  پدربــزرگ 
»فردریــش« را تحقیــر و مســخره 
می کرده در حالی که عمویش دونالد 
که هفت ســال کوچک تر بوده و آن 
تحقیرها را می دیده، »دروغ می گفته 

تا مورد ستایش قرار بگیرد«.

به نوشــته روزنامه نیویــورک تایمز، 
برادرزاده ترامپ فضای خانواده او را پر 
از »هوسرانی، خیانت و دعواهای برادر 
و خواهــری« توصیف کرده و نتیجه 
گرفته که »کج رفتاری« دونالد ترامپ 

در همین فضا شکل گرفته است.
در بخشــی از کتاب مــاری ترامپ 
که نیویورک تایمــز آن را نقل کرده 
می خوانیم: »آسیب شناسی دونالد آن 
قدر پیچیــده و رفتارهایش غالبا آن 
قدر ناموجه است که برای تشخیص 
کامل آن باید مجموعه ای از آزمایشات 
روان شناختی و عصب شناختی روی او 
انجام داد، چیزی که قطعا او هرگز تن 

به آن نمی دهد.«

ماری ترامپ در کتاب خود همچنین 
نوشــته که رئیس جمهوری کنونی 
آمریــکا در جوانی به یــک نفر پول 
داده تا به جای او در آزمون اس ای تی 
شــرکت کند. اس ای تــی یکی از دو 
آزمونی اســت که فرد برای راهیابی 
به دانشــگاه در آمریکا بایــد در آن 
قبول شــود. نیویورک تایمز که این 
مطلب نقل کرده، این را ننوشــته که 
آیا نویسنده برای این ادعای خود در 

کتابش مدرکی هم ارائه داده یا نه.
در بخش دیگری از کتاب خانم ترامپ 
در سایت شبکه خبری سی ان ان آمده 
اســت: »دونالد به مانند پدربزرگم و 
با تبانی، ســکوت و انفعال برادران و 

برادرزاده ترامپ او را خطرناک ترین انسان جهان نامید

خواهرانش، زندگی پدر مرا تباه کرد. 
و من نمی گذارم که او کشورم را تباه 

کند.«
ماری ترامپ نوشــته است که دونالد 
در شــب مرگ بــرادرش، یعنی پدر 
ماری، به جای ماندن در کنار خانواده 

عزادارش، به سینما رفته است.

انتشــار  برای منع  دعوای حقوقی 
کتاب

اعالم انتشــار کتاب برادرزاده ترامپ 
چهار ماه پیش از انتخابات ریاســت 
جمهــوری، دعوای حقوقــی در پی 

داشته است.
رابرت ترامپ، برادر دونالد ترامپ با این 
استدالل که ماری توافق محرمانه ای 
را در پیونــد با ارثیه پدربزرگش امضا 
کرده و انتشار کتاب او به معنی نقض 
آن توافق نامه اســت، تــالش کرد تا 
جلوی انتشار این کتاب را بگیرد. اما 
قاضــی دادگاه تجدید نظر نیویورک 
روز چهارشنبه گذشته دستور موقت 
منع انتشــار را که دو روز پیش از آن 
صادر شده بود، لغو کرد. قاضی گفت 
که ناشر کتاب، »سایمن اند شوستر« 
در آن توافق نامه نقشی ندارد و بنابراین 

می تواند کار نشر آن را آغاز کند.
قاضی با این حال این را هم گفته است 
که موضوع نقض احتمالی توافق نامه 
محرمانه به دست خانم ماری ترامپ 
باید بعدا جداگانه بررسی شود. ظاهرا 
ماری در این توافق نامه متهعد شــده 
اســت که رازهای خانوادگی را برمال 
نکنــد. دادگاه بررســی این موضوع 
احتماال روز ۱0 جوالی برگزار خواهد 

شد.

واکنش کاخ سفید

کیلی مک اننی، سخنگوی کاخ سفید 
در واکنش به اعالم خبر انتشار کتاب 
ماری ترامــپ آن را »دروغ پردازی« 

خواند.
او روز ســه شنبه محتوای درباره این 
کتاب گفت: »اینها ادعاهایی خنده دار 
و پوچ هســتند که مطلقا هیچ پایه و 
اساسی ندارند. من هنوز این کتاب را 
ندیده ام، اما می گویم که دروغ پردازانه 

است.«
کتاب خانم ترامپ هنوز به بازار نیامده، 
پرفروش ترین کتاب ســایت آمازون 
شــده اســت. کتاب دوم در سیاهه 
کتاب های پرفــروش آمازون، کتابی 
رســواگر دیگری علیه دونالد ترامپ 
اســت که مشاور پیشین امنیت ملی 
او یعنــی جان بولتون به تازگی آن را 

نوشته و منتشر است.

ایرانیان امضاکننده این نامه هستند.
آنها با انتقاد مستقیم از دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده 
می نویسند: »نیروهای ضدآزادی خواه 
]ضدلیبرالیســم[ در سرتاسر جهان 
در حال قدرت گرفتن هستند و متحد 
نیرومندی به نام دونالد ترامپ دارند 
که تهدیدی واقعی در برابر دموکراسی 

است.«
نویسندگان نامه خواهان مقاومت در 
برابر این وضعیت به شیوه ای هستند 
کــه به گفته آنها بــه »جزمیت« راه 
نبرد و با تکیه بر رواداری به »شمول 
دموکراتیک« بینجامــد. به باور آنها، 
عدم مــدارا و عیب جویــی مداوم نه 
تنها در میان راســت افراطی،  که به 
شکلی وســیع تر در سرتاسر فرهنگ 
موجود رو به گســترش است: »عدم 
رواداری در برابــر نظر مخالف، اقبال 
به ســرافکنده کردن در دید عموم و 
از میان خود راندن، و گرایش به حل 
مسائل پیچیده سیاســت گذاری در 

نوعی قطعیت اخالقیاتی کورکننده«.
به باور امضاکنندگان، رهبران نهادها 
نیز به جای دســت زدن به اصالحات 

ســنجیده، به »مجازات های شتابزده 
آورده انــد:  روی  غیرمتناســب«  و 
»دبیران رسانه ها را به خاطر مطالب 
می کنند؛  اخــراج  جنجال برانگیــز 
کتاب هــا را بــه اتهام عــدم اصالت 
جمع می کنند؛ روزنامه نــگاران را از 
نوشتن درباره موضوعاتی خاص منع 
می کنند؛ استادان را به خاطر نقل قول 
از کارهای ادبــی در کالس بازجویی 

می کنند…«.
نویسندگان هشدار می دهند که حدود 
و ثغور »آنچه می شود فارع از تهدید 
انتقام جویی بــر زبــان آورد«، دائماً 
محدودتر می شــود و تأکید می کنند 
کــه »محدودیت بر بحث آزادانه، چه 
از ســوی حکومتی ســرکوبگر و چه 
از ســوی جامعه ای فاقد رواداری، به 
کسانی آســیب خواهد زد که قدرتی 
ندارند و از امکان مشارکت دموکراتیک 

برای همگان می کاهد.«
به باور نویسندگان، انتخاب بین آزادی 
و عدالت انتخابی کاذب است و این دو 

بدون یکدیگر وجود ندارند.
این نامه سرگشاده در »مجله هارپر« 

منتشر شده است.

دومینوی تخریب محیط زیست
 و نقش خشک سالی بر امنیت ملی

از ۱9۵ کشــور ۱۶9 کشــور تحت تاثیر بیابان زایی می باشند. 
بیابان زایی آهســته اتفاق می افتد و باعــث ناپایداری جوامع 
در سطح کان می شــود. در صورتیکه چاره ای اندیشه نشود، 
مهاجرت های ناخواسته داخلی و خارجی، افراط گرایی، جنگ یا 
فرار و تروریسم از عواقب آن می باشد. خشکسالی از هر فاجعه 

آب و هوایی دیگر در درازمدت بیشتر آدم می کشد.

تحوالت و کشمکش های سیاسی انســان همواره در جریان بوده است. 
جنگ به معنای کالسیک آن و یا به صورت مدرن که شامل جنگ های 
اقتصادی و سایبری می باشــد همواره نزدیک و یا دور از ما در حال رخ 
دادن است. درگیری در جنگ و تنش های سیاسی و اقتصادی حفاظت از 
محیط زیست را که برای بقا امری ضروریست، با مشکل مواجه می نماید. 

ایران نیز در چند دهه اخیر درگیر جنگ های مختلفی بوده است.
ازاین میان می توان به جنگ ایران و عراق یا جنگ اقتصادی و تحریم ها 
اشاره کرد که به ناچار به دلیل احتیاجات اقتصادی، مدیریت بهینه و پایدار 
منابع محیط زیستی مقدور نشده است. ایران نیز مانند بیشتر کشورهای 
خاورمیانه با وجود تنوع محیط زیستی کشوری خشک و نیمه خشک با 
منابع آبی محدود می باشد. کاهش سطح آب های زیرزمینی، خشک شدن 
تاالب ها و رودها و بیابان زایی در ایران دارای منشــا انسانی و غیر انسانی 

است.
از عوامل غیرانسانی بیابان زایی به تغییرات اقلیمی، باال رفتن دمای هوا 
و کاهش بارش و عوامل انســانی به برداشت بیش از حد از منابع آبی و 
چوب اشاره کرد. مدیریت ضعیف منابع آبی، کشاورزی سنتی نامنطبق با 
اصول توسعه پایدار، فقدان هماهنگی بین نهادهای اقتصادی و اجتماعی، 
استفاده نکردن از ظرفیت مردم بومی برای مقابله با بیابان زایی و سدسازی 

بی رویه ازدیگر عوامل می باشند.
در کشورهای درگیر تنش های سیاســی و بحران اقتصادی حفاظت از 
محیط زیست و منابع آن در اولویت نیست. فارغ از اینکه آیا بیابان زایی 
نتیجه و ماحصل مشکالت و تنش های سیاسی، اقتصادی و یا مدیریتی 
باشــد یا اینکه خود به فقر و تنش های ذکر شــده منجر شود در هر دو 
صورت می توان به این نتیجه رســید حکومت برب ستری با مشکالت 

کالن محیط زیستی با چالش و ریسک های فراوانی همراه است.

رد پای بیابان زایی در مهاجرت و افراطی گرایی

مثال هــای زیادی از رابطه بیابان زایی و تنش های اجتماعی و سیاســی 
موجود است. خشکسالی در شرق ســوریه تا سال 20۱۱ باعث آسیب 
دیدن زمین های کشــاورزی و مرگ ومیر حــدود 85 درصد دام در این 
مناطق شــد. حرکت بعدی این دومینو مهاجرت از این مناطق آسیب 
دیده و فقیر به شهرهای بزرگ سوریه و حاشیه نشینی در شهرهایی مانند 
حما، حمص، درعا بود که در نهایت باعث ناراضایتی و شــورش بر علیه 

بشار اسد شد.
در دارفور سودان کاهش ۳0 درصدی باران و افزایش میانگین دمای هوا 
به میزان ۱.5 درجه ســانتی گراد باعث کاهش کشــاورزی به میزان 70 
درصد شــد. این عوامل به همراه فقدان مدیریت صحیح و بهینه منابع 
باعث تنش و درگیری بین قبیله های مختلف بر ســر استفاده از زمین 

برای چرای دام شد.
پیدایش بوکوحرام و کشمکش ها در نیجریه نیز ریشه ای همسان با موارد 
ذکر شده دارد. کمبود غذا، سرپناه و مایحتاج ضروری از عوامل تنش زای 
غیرقابل چشم پوشی در پیدایش تروریسم و تنش بوده اند. کاهش سطح 
دریاچه چــاد و تورکانا باعث مهاجرت و جابجایــی در نیجر و افریقای 
مرکزی شده است. ۳4 کشور از این ۳7 کشور تحت ریسک جنگ به سر 
می برند. نبود مرزهای منابع آبی به علت بیابان زایی و استحصال زمین کل 

منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.
کاهش سطح دریاچه چاد از 25000 متر مربع در سال ۱۹6۳ به ۱۳00 
متر مربع تا امروز ادامه دارد. ساخت سد و استفاده بی رویه از منابع آبی از 

دیگر عوامل خشکسالی در این منطقه است.
با وجود تحت تاثیر بودن ۱6۹ کشور از بیابان زایی کشورهای اندکی دارای 

سیاست ملی مبارزه با خشکسالی می باشند.
خوانش و فهــم صحیح عوامل بیابان زایی و عواقــب آن الزمه مقابله و 
چاره اندیشــی برای این معضل جهانی است. با توجه به اینکه مشکالت 
محیط زیســتی مرز جغرافیایی نمی شناسند. همکاری بین کشورهای 
منطقه از الزامات حل این معضل اســت. توفان های گرد و غبار با منشا 
کشورهای همسایه که یکی از عواقب خشک سالی ست مثال بارزی در 

منبع: دویچه ولهاین زمینه است.
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استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی و تعمیرات ساختمان
»با قیمت نازل«

1762-771-6۰4  »هدایت« 

نــیازمــندیهـا
License, Warranty, 

Insurance and WCB

604.781.7778
(امین)

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

اجارهاجاره
کوکیتالم، وست وود پالتو

سوئیت دوخوابه بزرگ در طبقه همکف،
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 

کوکیتالم، وست وود پالتو
آپارتمان دوخوابه با 2 حمام، به صورت 

مبله و یا غیرمبله، با شومینه گازی،
الندری داخل واحد، 2 پارکینگ،

نزدیک ایستگاه اتوبوس، مدارس و 
فروشگاه IGA ، با سالن ورزش و 

استخر آماده اجاره می باشد.
قیمت توافقی

۱486 778-5۱2-0752
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 6۰4-773-۰۰96

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

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

پری کامکار )حضوری-آنالین(    ۶04-۸۳۹-0244
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 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

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

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

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

Dundrave -دفتر کار در وست ونکوور
در طبقه همکف ساختمان اداری به صورت اشتراکی و یا مستقل

اجاره داده می شود. برای اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. 
۱486 604-8۳۹-0244
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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. 1484

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 اطاعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-9۲۱-۴7۲۶ 

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


