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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. «

ترند جهانی »اعدام نکنید«
 از توییتر و فضای مجازی به سطح روزنامه های ایران و جهان رسید 
درخواست ها برای توقف اجرای حکم اعدام سه معترض بازداشت شده در تظاهرات سراسری آبان ۱۳۹8 با هشتگ #اعدام_نکنید در سطح ایران و جهان ادامه دارد.

اعتراضی که در فضای مجازی آغاز شده بود به سطح رسانه های جهانی نیز رسید. تیتر اول برخی نشریات چاپ تهران، از جمله اعتماد و همشهری روز پنجشنبه 2۶ تیر 
)۱۶ جوالی( به خبر احکام اعدام اختصاص یافت. پیش از این سازمان های عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، دو نهاد معتبر مدافع حقوق بشر، به صدور احکام اعدام 

برای سه معترض ایرانی انتقاد کرده بودند. به نظر این دو نهاد بین المللی محاکمه این سه نفر »ناعادالنه« بوده و »اعترافات« زیر شکنجه های شدید گرفته شده است.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سوم اسفند ۱۳۹8 به اتهام هایی از جمله »مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران« 
و »محاربه« به اعدام محکوم شده بودند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دادگاه همچنین به »سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب« به تحمل 

زندان و شالق محکوم شدند. دو نفر از این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند، اما ماموران پلیس در ترکیه آنها را به ایران تحویل داد.
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- پیوند در ویرایش نوشته ها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  - نوشته ها و عکس های فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد 
- نظریه های چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های پیوند نیست  - پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور است 

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

رضاتقیزاده

کنار گذاشته شدن هند از چابهار

چین پاورچین از
 راه می رسد

با کنار گذاشــتن هند از طرح احداث خط آهن زاهدان- 
چابهار، به بهانه »تأخیر«، توســعه بندر چابهار که آغاز آن 
چهار سال پیش با حضور نخست وزیر هند و رئیس جمهور 
افغانســتان در تهران اعالم شــد، معلق شده است و چین 
در نخستین گام اجرای طرح جنجالی »همکاری 25 ساله 
با ایران« به یک موفقیت بزرگ سیاسی- اقتصادی دست 

یافته است.
ارتباط این رویدادها با هم در چیست و چه نتیجه ای قرار 

است عاید چین از یک سو و ایران از سوی دیگر شود؟
اهمیت پیروزی تازه چین در کشور فقرزده ایران و نزدیک 
شدن شــتاب زده و خطرناک تهران به پکن، و تأثیر آن در 
تعادل سیاســی امنیتی منطقه در حدی است که حزب 
اقلیت کنگره هند موضوع را روز گذشــته در پارلمان آن 
کشور مطرح و دولت مودی را به کم کاری و انفعال در این 
زمینه متهم کرد. چین در چارچوب طرح همکاری 25 ساله 
با ایران، که دولت روحانی همچنان به بهانه »نهایی نشدن« 
از انتشــار مفاد و جزئیات آن خودداری می کند، عالوه بر 
امتیاز بهره برداری انحصاری از سه میدان نفتی در شرق و 
جنوب ایران و مستقر ساختن ناوگان ماهیگیری با ظرفیت 
یکصد کشتی در سواحل مکران، قرار است بندر جاسک را 

نیز به بهانه توسعه در اختیار بگیرد.
پنج ســال پیش، دولت روحانی به منظور حفظ تعادل در 
مناسبات خارجی ایران، بعد از آغاز طرح توسعه بندر گواتر 
در پاکستان توسط چین، از پیشنهاد هند برای توسعه بندر 
چابهار استقبال کرد؛ تصمیمی که در نتیجه نزدیکی های 
اخیر و وابســتگی های فزاینده جمهوری اسالمی به چین 

اینک عمالً بی نتیجه مانده است.

طرحجاهطلبانهچینکمونیست

به منظور تأمین مواد خام و همچنین توسعه بازارهای ماندگار 
صادرات کاال و خدمات تا ماورای آفریقا، چین کمونیست از 
ســال 2۰۱۳ طرح جاه طلبانه ای را در کشورهای فقیر و یا 
فقرزده جهان به اجرا گذاشــته که از آن با نام اختصاری » 

یک کمربند-یک راه« )OBOR( یاد می شود.
چین در اجرای بخشــی از نقشه راه تدوین شده خود، طی 
قراردادی مشــابه با طرح همکاری 25 ساله با ایران، طرح 
موسوم به »توسعه همکاری های اقتصادی چین-پاکستان« 
)CPEC( را با ارزش اســمی 4۶ میلیــارد دالر به دولت 

اسالم آباد تسلیم کرد.
توسعه بندر گواتر )Gwadar Port( در بلوچستان پاکستان، 
و در فاصله ۱2 کیلومتری بندر چابهار، قسمت کلیدی طرح 
چین در مسیر آبی طرح بازسازی و »احیای جاده ابریشم« 
محسوب می شود. با ورود تجهیزات چینی از مسیر خاکی به 
بندر گواتر پاکستان، که عمیق ترین بندر نه تنها در اقیانوس 
هند که در سراسر جهان محسوب می شود، مسیر دریایی 
طرح بازسازی »جاده ابریشم« چین از سال 2۰۱۷ عملیاتی 
شد. برای عملیاتی کردن بندر یادشده که چینی ها گفته اند 
قصد دارند ظرفیت آن را طی 25 سال آینده تا 4۰۰ میلیون 
تن بار و قابلیت پهلوگیری تا 5۰ فروند کشتی تجاری بزرگ 
)سوپر تانکر( افزایش دهند، اعتبار طرح همکاری چین با 
پاکستان روی کاغذ از 4۶ به ۶2 میلیارد دالر افزایش یافت.

طرح توســعه بندر گواتر پاکستان توسط چین بخشی از 
نقشه راه توســعه جهانی نفوذ پکن محسوب می شود که 
به نوبه خود هنــد و آمریکا را به همکاری های نزدیک تر و 

گسترده تر با هم تشویق کرده است.
با استفاده از وضعیت فقرزده ایران، و در رقابت با چین، هند 
توسعه بندر چابهار را که 45 سال پیش آغاز و با پیش آمدن 
انقالب 5۷ مانند صدها طرح توسعه کالن دیگر متوقف ماند 
و مدت های طوالنی فراموش شــده بود، پیشــنهاد داد و 
جمهوری اســالمی از موضوع پیشنهاد به عنوان »سرمایه 

مستقیم خارجی« استقبال کرد.
طرح چین در مورد پاکســتان شــامل ایجاد یک آبراه از 
دریــای چین بــه گواتر و از بندر گواتر بــه آب های حوزه 
مدیترانه از یک شاخه، و از شاخه دیگر، رسیدن به سواحل 

آفریقا و آب های اقیانوس آتالنتیک اســت. کریدور زمینی 
طرح چین شــامل متصل کردن آسیای مرکزی از طریق 
پاکستان به آب های آزاد و وابسته کردن نیازهای تجاری و 
ارتباطی کشور های آسیای مرکزی و محروم ساختن هند از 

دسترسی به منطقه است.

وضعیتکنونیایراندرموردطرحچین

به منظور مجذوب کردن جمهوری اســالمی و شاید از راه 
پیش پرداخت مبالغی اعالم نشــده در وضعیت ارزی دشوار 
کنونی کشور، چینی ها اعتبار کاغذی همکاری 25 ساله با 
ایران را تا ســقف ۶۰۰ میلیارد دالر، یعنی ده برابر حجم 
قرارداد مشــابه با پاکســتان، افزایش داده اند درحالی که 
کمترین عالقه واقعی برای دوباره کاری در سواحل و بنادر 

ایران و رقابت با طرح اصلی خود در پاکستان ندارند.
بندر گواتر پاکســتان در خلیج گواتر چسبیده به بندری با 
همین نام در آب های ایران است که در طرح توسعه بندری 

ایران ظاهراً به طور کامل فراموش شده است!
بندر چابهار که مورد نظر هند بود، در سواحل مکران قرار 
دارد و خطه مکران، به نوبه خود، شبیه »خراسان بزرگ« در 
شمال شرقی و مرتبط با گستردگی آن تا درون افغانستان 
و تاجیکســتان است، با این تفاوت که این یکی در جنوب 
شرق کشور اســت و بافت فرهنگی و تاریخی آن تا درون 
خاک کنونی پاکستان و افغانستان کشیده شده و پیش از 
جدایی های ناشی از جنگ ها و اجرای طرح های جداسازی 
در منطقه توسط امپراتوری بریتانیا، مجموعه آن تا قرن ها 

بخشی از خاک ایران محسوب می شد.
نقطه موردنظِر اســمی چین برای همکاری با ایران توسعه 
بندر جاســک در فاصله ۳5۰ کیلومتــری چابهار و 4۶۰ 
کیلومتری بندر گواتر است که به لحاظ فاصله جغرافیایی، 
برخالف ادعای دو ســال پیش جواد ظریف که گفته بود 
می تواند »مکمــل و نه رقیب« خدمــات بندری چین و 

پاکستان در گواتر بشود، نه رقیب است و نه مکمل.
چین در انتخاب بندر جاســک برای توسعه دارای هدف و 
انگیزه های دیگری اســت: ابتدا خارج کردن هند از طرح 
توسعه چابهار به بهانه »کم کاری و سرمایه گذاری داخلی«، 
که شــاید با راهنمایی چین مســئوالن داخلی کشور به 
آن متوسل شــده اند، درحالی که حکومت در دشوارترین 
وضعیت مالی ممکن قرار دارد. و بعد، معلق گذاشتن طرح 
توسعه بندر جاسک و متعاقباً بدون مصرف گذاشتن بندر 
چابهار و همچنین توسعه نیافتن کریدور موازی با کریدور 
پاکستان برای اتصال از راه افغانستان به آسیای مرکزی تا 
آینده قابل پیش بینی. در زمان قابل پیش بینی، هدف چین 
منزوی نگاه داشــتن منطقه بلوچستان و سیستان ایران و 
اجرای طرح اصلی خود برای استخراج میدان های نفتی بکر 
و دســت نخورده منطقه و دسترسی به مواد معدنی است: 

بخش مهمی از طرح »احیای راه ابریشم«.
ایران 45 سال پیش امتیاز استقرار واحد های دریایی خود 
در جزایر سیشــل برای حضور نیروی دریایی در اقیانوس 
هند و همچنین امتیاز استفاده از جیبوتی در شاخ آفریقا 
برای حضور نیروی دریایی در سواحل قاره سیاه و نزدیک 
شدن به اقیانوس اطلس را به دست آورده بود و بزرگ ترین 
حجم مصرف سیمان کشور نیز برای چند سال به توسعه 
بندر چابهار اختصاص داشت، درحالی که امروز به دلیل فقر 
مالی و وابستگی سیاســی و امنیتی حکومت، ایران خود 
حوزه رقابت چین و هند شــده اســت؛ رقابتی که نه برای 
ســرمایه گذاری عادالنه و توسعه زیرساخت های کشور که 
متوجه تاراج منابع خام و استفاده انحصاری از ظرفیت های 

باقی مانده آن است.
شگفت انگیز نیســت اگر می بینیم که روسیه و چین، دو 
کشوری که تمام تحریم های قبلی شورای امنیت علیه ایران 
را از سال 2۰۰۶ تا سال 2۰۱2 بدون استثنا امضا کرده اند، 
همچنان از ادامه تنش در روابط تهران واشــنگتن ســود 
می برند. در ظاهر اشک تمساح می ریزند و در باطن تشدید 

تنش های ایران و آمریکا را تشویق و زمینه سازی می کنند.

همذات پنداری با سه جوان معترض،
 مرهمی بر زخم های آبان

پایه های قدرت در جمهوری اســالمی سست شده است. 
تجربه های تاریخی نشــان می دهد که سرکوب حداکثری 
زمانــی اعمال می شــود که هراس از شــورش، خیزش و 

براندازی وجود دارد.
سرکوب حداکثری که یکی از نمادهایش در اعدام تجسم 
می یابــد، حامل پیامی برای جامعه اســت. این پیام برای 
کسانی است که معترض اند و نافرمانی مدنی انجام می دهند. 
بیماری کرونا، بیکاری گسترده و ناکارآمد مدیریت، ایران را 
دچار بحرانی عمیق کرده است که خود حاکمیت هم منتظر 

جرقه ای برای شعله ور کردن آتش نارضایتی ها است.
حکم اعدام برای سه معترض خیزش آبان ماه و همچنین 
اعدام دو کرد سیاســی در ارومیه گواه این تهدید و هراس 
حاکمان اســت. اما این حمله به جامعه بدون پاسخ نمانده 
است. طنین صدای اعتراضات مختلف از کارگران تا معلمان 

و دانشجویان و بازنشسته ها با وجود کرونا شنیده می شود.
حداقلش این اســت که توفان توییتری در هشتگ »اعدام 
نکنید« با شــرکت ۷ میلیون نفر موازنــه قدرت را به هم 
ریخت و حکومت را وادار به عقب نشــینی موقت کرد، اما 
ساده لوحانه است تصور کنیم، حکومتی به غایت خشن را 

می توان با شبکه های اجتماعی به عقب راند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، شکستن ناامیدی در میان 
جوانان است که ثابت کرد حداقل به موفقیت هایی هرچند 
کوچک می توان دســت یافت و دوم همان روند »شدن« 
است؛ روند کنشگر شــدن، روند برون رفت از انفعال، روند 
برون رفت از منافع فردی و شخصی و تفکر نسبت به حقوق 

و سرنوشت دیگری.
همبســتگی با این ســه جوان، نوعی همذات پنداری با 
معترضین آبان ماه است. زخمی که در پیکر جامعه مانده 
بود و حمایت، پشتیبانی و همبستگی از راست تا چپ نوعی 
مرهــم بر زخم های آبان ماه اســت. زخم هایی که حوادث 
پی درپی کرونا، انفجارهای متعدد، دادگاه های فســادهای 
مالی و غیره حتی امکان طرح هم نیافته بود، چه رســد به 

مرهم بر زخم ها.

اصرارحکومتبرخشونتواعدام

امیرحسین مرادی و محمد رجبی، هر دو 25 ساله و دیپلمه 
و ســعید تمجیدی، 2۷ ساله راننده اسنپ به اتهام »اقدام 
به سرقت مسلحانه« و »تهدید امنیت شهروندان« به اعدام 

محکوم شده اند.
اســتفاده از ابزار اعدام برای ســرکوب حداکثری سابقه ای 
به اندازه عمر جمهوری اســالمی دارد. پیام قوه قضاییه به 
اعتراض و نافرمانی مدنی در تابستان 88، اعتراضات دی ماه 
۹۶ و خیــرش ۹8 حذف فیزیکی بود. اما آنچه حکومت به 
آن توجه ندارد این واقعیت اســت که سرکوب ها تا حدی 
می تواند مؤثر باشــد. جامعه می تواند حساسیت خود را در 

مقابل سرکوب و خشونت از دست بدهد.
ما با جامعه ای ملتهب روبرو هســتیم که دچار بحران های 
بی شــمار است. شورش آبان ماه دالیلی داشت که اکثریت 
طبقات جامعه با آن موافق بودند. خودانگیختگی و برآمدن 
گروه های فرودســت جامعه در آبان مــاه آن را متمایز از 

حرکت های دیگر کرد.
اعمال خشونت بر این گروه اشتباه محاسباتی حکومت است، 
چه این گروه که بخش عظیمی از آن را حاشیه نشــینان 
تشکیل می دهند، چیزی برای از دســت دادن ندارند. در 
حقیقت بخشــی از موافقان حکومت در این ســرکوب به 
صف مخالفان پیوستند. این موضوع حاکمیت را برای دور 
جدیدی از نارضایتی ها در فضای عمومی بشــدت نگران 
کرده است. بنابراین حربه ترس، هراس و واهمه از خشونت 
حکومتــی در پیوند با بحران هــای عمیق جامعه از جمله 

بحران های معیشتی و اقتصادی می تواند بسیار کند شود.

اولینحرکتهاینهبهاعدامدرایران

جامعه ای که گذشــته و تاریخ خود را نداند، همواره باید از 
صفر شــروع کند. در کنکاش به اولین خواست های نه به 
اعدام می توان به مرامنامه فرقه سوسیالیســت ایران اشاره 
کرد که خواهان »آزادی نسوان« و »موقوفی مجازات« اعدام 

بودند.

این فرقه در ســال ۱۳۰۰ خورشیدی و در مجلس چهارم 
مشروطه تشکیل شد و عمر طوالنی نداشت. اما طرح این 
خواست ها نشان از کنشگری و آ گاهی آنان نسبت به مسائل 

اجتماعی دارد.
عبدالکریم الهیجی حقوق دان در بهار ۱۳۶5 در نشــریه 
حقوق بشر، مجله دفتر هماهنگی جامعه های حقوق بشر در 
مقاله ای از همگان دعوت کرد که به »میثاق ملی لغو اعدام 
در ایران« بپیوندند. فراموش نکنیم که این مقاله دو ســال 
قبل از اعدام های گسترده سیاسی سال ۶۷ در ایران منتشر 
شــد و زمانی  انتشار یافت که حکومت در حال استحکام 
پایه های سیاســی خود و مشغول اعدام های دهه ۶۰ بود و 
مخالفــت با اعدام مثل امروز همگانی نبود و در زمان خود 

حرکتی نو و پیشرو بود.

دستپاچگیوعقبنشینیموقتیقوهقضاییه

در ۱8 تیــر خبر اعدام مرتضی جاللی مرد 5۱ ســاله در 
زندان مشهد به دلیل تکرار نوشیدن مشروبات الکلی، شوک 
دیگــری به بدنه جامعه فــرود آورد. در همان روز به گفته 
غالمحسین اسماعیلی ســخنگوی قوه قضاییه در ارومیه 
دو زندانی سیاســی کرد به نام صابر شیخ عبداهلل و دیاکو 
رسول زاده به اتهام همکاری با گروه های مخالف جمهوری 
اسالمی اعدام شــدند. عفو بین الملل می گوید در ایران در 
سال گذشــته 25۱ نفر اعدام شده اند و جمهوری اسالمی 

ایران بعد از چین در رتبه دوم اعدام قرار دارد.
زمانی که حکم اعدام سه معترض آبان ماه تائید شد برداشت 
اغلب افراد این  بود که این ســه جوان به خاطر اعتراض به 

وضعیت معیشت خود به اعدام محکوم شده اند.
موج اول توییتری از ایران آغاز شــد و به یک ترند جهانی 
تبدیل گشــت. در واکنش به آن خبرگزاری فارس نزدیک 
به سپاه چهارشنبه 25 تیرماه به دستور قوه قضاییه مستند 
به ماده 4۷۷ قانون آیین دادرســی برای ســه متهم اعاده 
دادرسی صادر شده و عمالً اجرای حکم برای آن ها متوقف 

شده است.
حکومت آن قدر در عقب نشــینی دســت پاچه شد که قوه 
قضاییه با صدور اطالعیه ای این خبر را تکذیب کرد و اعالم 
کرد اگر وکالی متهمان درخواســت اعمــال ماده 4۷۷ را 
انجام دهند، رسیدگی می شود. باالخره پس از ماه ها تعلل به 
امیرحسین مرادی وکیل یکی از سه متهم اجازه دسترسی 

به پرونده و تقاضای اعمال ماده 4۷۷ داده شد.
بــه گفته وکال این پرونده ها ایرادهای متعدد دارد، ازجمله 
اینکه در مرحله دادرســی هیچ وکیلی حضور نداشته و بر 
اساس قانون پرونده هایی که مجازات آن ها حبس و اعدام 
است باید در تحقیقات مقدماتی وکیل حضور داشته باشد.

آنچه دســتاورد موازنه قدرت بین حکومت و جامعه است، 
موضوع مسئولیت فردی است. هانا آرنت فیلسوف آلمانی از 
مسئولیت فردی در جوامع توتالیتر سخن می راند. جامعه ای 
که پرسشــگر نباشد، منفعل باشد، کنشگری و حساسیت 
نســبت به افراد دیگر را مسئولیت خود نداند، نمی تواند به 

برابری و آزادی دست یابد.
قــدرت سیاســی توتالیتر و خشــونت ناشــی از آن را با 
ســازمان دهی جمعی و مسئولیت فردی در مقابل دیگری 

می توان به عقب راند.

پانتهآبهرامی)ایندیپندنتفارسی(
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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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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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/ 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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Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

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

محافظه کاران خواستار تحقیقات پلیس شدند
عذرخواهی ترودو به دلیل دخالت 

در تصمیم گیری اعطای برنامه
 900 میلیون دالری به یک سازمان خیریه

ایران جوان- به رغــم ادعاهای اولیه 
 WE تــرودو، بین موسســه خیریه
و اعضــای خانواده جاســتین ترودو، 
از جمله همسرش ســوفی، مادرش 
مارگارت و برادرش آلکساندر تعامالت 
مالی وجود داشــته است و WE طی 
4 سال گذشــته به این دو نفر بابت 
سخنرانی هایشــان حدود ۳۰۰ هزار 

دالر پرداخت نموده است. 
پس از افشــا شــدن واگذاری برنامه 
 WE ۹۰۰ میلیون دالری به موسسه
از سوی دولت ترودو، محافظه کاران 
بررســی ماجرا توسط کمیسر اصول 
اخالقی را کافی ندانســته و با اشاره 
به بخش ۱2۱ قانــون کیفری، اقدام 
دولت فدرال را با توجه به روابط مالی 
بین سازمان خیریه و اعضای خانواده 
ترودو، نقض آشکار قانون تضاد منافع 
دانستند و خواستار تحقیقات پلیس 

شدند. 
در بخــش ۱2۱ قانون آمده اســت: 
اعطای وام، پاداش، امتیاز یا هر گونه 
منفعتی برای همــکاری با دولت به 
یکی از مســوولین یا اعضای خاناده 

شان جرم محسوب می شود. 
جاســتین ترودو، علیرغم دفاع چند 
هفته گذشــته از اعطای قــرارداد به 
WE،  روز  دوشنبه ۱۳ جوالی مقابل 
خبرنگاران حاضر شــد و از اینکه با 
توجه به روابط مالــی خانواده اش با 
ســازمان خیریه، از  فرایند تصمیم 
گیری دربــاره اعطای ایــن قرارداد 
به WE کناره گیری نکــرده بود، از 

کانادایی ها عذرخواهی کرد. 
ترودو مســوولیت این اشــتباه را به 
عهده گرفت و گفت: اشتباه کردم که 
بالفاصله از مذاکرات و تصمیم گیری 
کناره گیری نکردم. عمیقا متاســف 

هستم! 
ترودو همچنین بابت اینکه اشتباهش 
ســبب تاخیر در ارائــه برنامه کمک 
هزینه خدمات دانش آموزی شــده 
اســت، ابراز تاســف کرد.  وی گفت: 

جوانانی کــه در حــال حاضر برای 
یافتن کار در تابستان با مشکل روبرو 
شده اند، بایستی به دلیل اشتباه من 
مدت طوالنی تری برای برخورداری از 

برنامه های حمایتی صبر کنند. 
 Canadian Student بر اساس برنامه
Services Grant، ده ها هزار دانش 
آمــوز که بــه دلیل کوویــد-۱۹ در 
یافتن شغل تابســتانی دچار مشکل 
شده اند، می توانند با 5۰۰ ساعت کار 
داوطلبانه، حداکثر 5 هزار دالر کمک 

هزینه تحصیالت عالی کسب کنند. 
نخست وزیر طی چند هفته گذشته 
با اتهام نقض قانون تضاد منافع روبرو 
بوده اســت. اما مشکل تنها به ترودو 
مربوط نیست. بلکه بیل مورنو، وزیر 
دارایی کانــادا نیز به دلیــل ارتباط 
اعضــای خانواده اش با WE متهم به 
نقض قانون تضاد منافع شــده است. 
یکی از دختران مورنو بابت سخنرانی 
در WE پــول دریافت کرده و دختر 
دیگرش نیز بصورت قراردادی با این 
سازمان خیریه کار می کند. البته دفتر 
مورنو، هر گونه ارتباط بین همکاری 
دخترانش بــا WE و امضای قرارداد 
دولتی با این سازمان را رد کرده است. 
در پی افشــاگری اخیر، دولت فدرال 
و WE توافــق فیمابین را لغو کردند 
و مســوولیت اجــرای برنامه کمک 
هزینه خدمات دانش آموزی به وزارت 
اشتغال و توســعه اجتماعی سپرده 

شده است. 
ماریو دیون، کمیســر عالی تعارض 
مناف و اصــول اخالقــی کانادا هم 
اکنون مشغول تحقیق در این باره می 
باشد. محافظه کاران و نیو دموکرات ها 
همچنین خواهان تحقیق کمیســر 
عالی در باره بیل مورنو می باشــند. 
محافظــه کاران همچنیــن خواهان 
ادای شهادت ترودو در برابر کمیسیون 
اخالقیات مجلس می باشند. اما ترودو 
در سخنان ۱۳ جوالی، از دادن پاسخ 

صریح خودداری کرد.

ترودو و مجادله بر سر رابطه با موسسات خیریه
ایــران جوان- به گــزارش گلوب اند 
میــل، می تــوان 25 ژوئــن 2۰2۰ 
 WE را برای جاســتین تــرودو روز
نامگــذاری کرد. ایــن روزی بود که 
توجه مردم از رهبری موفق نخســت 
وزیر در جریان بحران پاندمی و برنامه 
های دســت و دلبازانه دولت به جای 
دیگری معطــوف شــد. در این روز 
 WE مشخص شد موسســه خیریه
که آقای ترودو و همســرش، سوفی 
گرگوار ترودو، سخنگوی آن هستند، 
برای اجرای یک برنامه ۹۰۰ میلیون 
دالری به منظور استخدام دانشجویان 
و پرداخت کمک های مالی ۱۰۰۰ تا 
5۰۰۰ هزار دالری بــه آنها در ازای 
کمک های داوطلبانــه در مبارزه با 

کووید-۱۹ انتخاب شده است.  
نکته عجیب این بود که آقای نخست 
وزیر سوال درباره چگونگی این توافق، 
نتیجــه آن، و مهم تــر از همه لزوم 
چنین برنامه ای در دوران پاندمی را 

تعجب آور و ناعادالنه توصیف کرد. 
شــاید برای آقای نخست وزیر روابط 
جنجال برانگیز با موسســات خیریه 
تبدیل به یک سرگرمی شده که آن 

را دوباره تکرار کرده است.  
بــار اول زمانــی بــود که تــرودو و 
خانواده اش در حالی از جزیره الکچری 
خصوصی آقا خان دیدار کردند که این 
بنیاد خیریه مشغول البی گری برای 
دولت لیبرال او بود. کمیســر سابق 

اصول اخالقی کانادا، ماری داوسون، 
ایــن رفتار را مصداق تعارض منافع و 
نقض مقررات اخالقی دانست. و حاال، 
کمیســر فعلی اصول اخالقی، ماریو 
دیون، در حال بررســی این موضوع 
است تا ببیند آیا روابط شخصی ترودو 
با موسسان خیریه WE، یعنی کرگ 
و مارک کیلبرگر، باعث ایجاد تعارض 
منافع در سپردن مدیریت یک برنامه 
فدرال به این موسســه شده است یا 

خیر.
روز جمعه آقای ترودو تصدیق کرد که 

اوضاع پیچیده شده است. البته منظور 
او این نبود که اشتباه کرده است بلکه 
آن را یک بدشانسی توصیف کرد که 
عوامل خارجی غیر قابل کنترل برای 
او و این موسســه خیریه مستقر در 

تورنتو رقم زده است.
او هیچ صحبتی دربــاره اینکه چرا و 
چگونه چنین برنامه ای شکل گرفت 
مطرح نکرد. این برنامه در واقع هزینه 
کردن حدود یک میلیارد دالر برای به 
خدمت گرفتن دانشجویان در مدت 
محدود و کوتاه تابستان بود، که نتیجه 

ای جز تبدیل یک حرکت داوطلبانه به 
یک کار کم درآمد ندارد.

در مــورد اینکه چه کســی چنین 
تصمیمی گرفته است آقای ترودو ادعا 
می کند کارشناسان دولت تشخیص 
داده اند که فقط موسســه WE می 
تواند از پس مدیریــت این برنامه بر 
بیاید- با اینکه تا به حال در این زمینه 
هیچ ســابقه ای نداشته است. به هر 
حال، هرچنــد آقای ترودو و دولت او 
وظیفه دارند در این باره به طور کامل 
توضیح بدهند اما هنوز جزئیات زیادی 
را ناگفته باقی گذاشته اند. توافق دولت 
فدرال با موسســه WE بیشتر از یک 
توافق رسمی، قرار و مداری دوستانه 
به نظر می رسد که دولت تمایلی به 

علنی کردن پشت پرده آن ندارد.
آقای تــرودو با طفره رفتــن از بیان 
جزئیات، فقط توضیــح داد در تمام 
عمرش برای توانمند ســازی جوانان 
تالش کرده، زمانــی رئیس صندوق 
خیریه داوطلبــان جوان کاتیماویک 
بوده که دوست پدرش تاسیس کرده 
بوده، و جــوان گرایی از اولویت های 
دولت او بوده داده است. بنابراین کسی 
نمی تواند نیــت خیرخواهانه او برای 
کمک به جوانان را زیر ســوال ببرد. 
هرچند نمی خواهیم نیت مثبت آقای 
نخست وزیر را زیر سوال ببریم، اما آیا 
اجرای چنین برنامه ای را می توان از 
اولویت های دوران پاندمی به حساب 
آورد؟ و آیا انتخاب خیریه WE برای 
اجرای این برنامه هیچ ربطی به اینکه 
همسر آقای ترودو سفیر این موسسه 

است ندارد؟
در مورد بنیــاد آقاخان، مشــاوران 
ترودو به او یادآوری کردند که ارتباط 
او بــا بنیانگذاران ایــن بنیاد هر قدر 
هم شخصی و دوســتانه بوده باشد، 
پذیرفتن دعوت آنها از سوی نخست 
وزیر وجهه خوبی نداشته است. اما در 
مورد موسسه WE  به نظر می رسد 
ترودو اصال توقع نداشته است کسی 
درباره اینکه چــرا باید مدیریت یک 
برنامه دولتی ۹۰۰ میلیون دالری به 
یک موسسه خیریه سپرده شود، او را 

مورد سوال قرار بدهد.
هرچند این موضوع آن قدر بزرگ نبود 
که منجر به سقوط سیاسی ترودو شود 
اما برای نخست وزیری که با مدیریت 
موفق کشور در شرایط بحرانی هر روز 
محبوبیت بیشــتری کسب می کرد 

اتفاق مبارکی نبود.
او عالمت سوال بزرگی درباره اولویت 
های دولــت در دوران پاندمی ایجاد 
کرد و پاسخش هم این بود که کسی 
نباید نیت خیرخواهانه او را زیر سوال 

ببرد.

هزاران شرکت کانادایی در آستانه ورشکستگی
رئیس بانک مرکزی کانادا: راه بهبود اقتصاد دراز و ناهموار است

در حالی که اقتصاد کانادا به کندی از 
زیر فشار شوک همه گیری کووید۱۹ 
کمر راست می کند، تیم مکلم رئیس 
بانک کانادا روز چهارشــنبه ۱5ژوئیه 
پیش بینی کرد نرخ سود پایه در کانادا 
همچنان ۰.25درصد باقی خواهد ماند 
تا در روند ازســرگیری فعالیت های 
اقتصادی کشــور که مســتلزم یک 
پشتوانه پولی قابل توجه است، خللی 

وارد نشود.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانــادا، در حالی کــه بانک مرکزی 
کانادا با یکی از بدترین دگرگونی های 
اقتصــادی تاریخ خود روبرو اســت، 
رئیس جدید بانک مرکزی کانادا در 
اظهارنظر خود دربــاره وضعیت آتی 
اقتصادی کشور بر اهمیت دو عنصر 
احتیاط و ثبات تاکید کرد. آخرین بار 
که نرخ سود پایه بانک مرکزی کانادا 
دچار تغییر شــد به مارس گذشــته 

و زمانی باز می گــردد که این نهاد با 
هدف محدودکردن آثار شوک ناشی 
از قرنطینه میلیون ها کارگر و شرکت، 
در سه نوبت نرخ سود خود را کاهش 
داد و در مدت سی روز نرخ سود پایه 
کانادا را از ۱.۷5درصد به ۰.25درصد 
کاهش داد. اتفاقی که هرگز در تاریخ 

فعالیت این نهاد سابقه نداشته است.
تیف مکلم تصریح کرد: »همه گیری 
کووید۱۹ موجب کاهش بی ســابقه 
فعالیت های اقتصادی کشور شده است 
به همین علــت احیــای اقتصادی 
مستلزم اتخاذ سیاست های حمایتی 
پولی قابل توجه است و بانک مرکزی 
برای اتخاذ سیاست های الزم در این 
زمینه به منظور فراهم کردن شرایط 
ازسرگیری مطمئن اقتصادی و تحقق 
هدف تورم دو درصدی آمادگی الزم 

را دارد.«
 طبــق تازه تریــن نظرســنجی که 

آژانس آمــار کانادا در ماه ژوئن انجام 
داد، بحــران مالی ناشــی از کرونا در 
بخش های مســکن، رستوران داری و 
فرهنگی شدیدتر از دیگر بخش هاست.

در حال حاضر یک شرکت از هر پنج 
شرکت کانادایی با مشکل تامین روبرو 
است یا به زودی در این وضعیت قرار 

خواهد گرفت.
دومین مرحله مطالعات مستمر آژانس 
آمار کانادا درباره آثار بحران کووید۱۹ 
بــر روی عملکرد شــرکت ها یک بار 
دیگر شرایط پیچیده و دشواری را که 
این بحران بهداشــتی در زمینه مالی 
برای شــرکت ها به وجود آورده است، 
نمایان ساخت این در حالی است که 
تقریبا همه شرکت ها تا همین جا نیز 
برای بقای خود ساعات کاری خود را 
کاهش داده، اقدام به تعدیل نیرو کرده 
و از برنامــه یارانه هــای درآمد دولت 

فدرال نیز استفاده کرده اند.
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دولت کانادادر مرز آمریکا ماموران بهداشت مستقر می کند 
با توجه به افزایش قابل توجه شــمار 
مســافرانی که از آمریــکا وارد کانادا 
بهداشت  وزارت  مقامات  می شــوند، 
کانادا تصمیم گرفتند شمار ماموران 
بهداشــت را در گذرگاه هــای مرزی 
با آمریکا افزایــش دهند تا عملیات 

غربالگری کووید۱۹ تقویت شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
تامی ژاربو سخنگوی وزارت بهداشت 
کانــادا اعالم کــرد مامــوران وزارت 
بهداشت کانادا در ۳۶گذرگاه مرزی با 
آمریکا چه زمینی و چه هوایی مستقر 

خواهند شد. 
تقریبا ۹۰درصد از مســافرانی که از 
آمریکا وارد کانادا می شــوند، از این 

گذرگاه ها عبور می کنند.
وزارت بهداشت کانادا پس از آن چنین 
تصمیمی اتخاذ کرد که از یک طرف 
موارد ابتال به کووید۱۹ در آمریکا به 
شــدت افزایش یافت و از طرف دیگر 
شمار مسافرانی که در هفته های اخیر 
از مرز آمریکا وارد کانادا شده اند، باال 

رفت.
سخنگوی وزارت بهداشت کانادا افزود 
کارکنان آژانس بهداشت عمومی کانادا 
از جمله ماموران قرنطینه و ماموران 
کنترل در گذرگاه ها مستقر خواهند 
شــد تا وضعیت سالمت مسافرانی را 
که وارد کشور می شوند، کنترل کنند.

مارک اســتورات ســخنگوی آژانس 

خدمات مرزی کانــادا نیز اعالم کرد 
مامورانی کــه در گذرگاه های مرزی 
مستقر می شوند ابتدا علت سفر افراد 
به کانادا را از آن ها می پرسند و سپس 
وضعیت ســالمتی آن ها را بررســی 
می کنند تا از عــدم ابتالی آن ها به 

کووید۱۹ مطمئن شوند.
شــمار افرادی که از مــرز زمینی از 
آمریکا وارد کانادا می شــوند افزایش 
یافتــه و از حدود ۱۱5هــزار نفر در 
هفته در اواخر آوریل، به ۱۷5هزار نفر 
در هفته در اواخر ژوئن رسیده است. 
این ارقام شــامل ترددهای تجاری و 

غیرتجاری می شود.
به گزارش ســی.تی.وی، بر اســاس 

داده هــای جدیــد آژانــس خدمات 
مــرزی کانــادا، بیــش از ده هــزار 
شهروند ایاالت متحده آمریکا در طول 
همه گیری ویروس کرونا تالش کردند 
وارد کانادا شــوند امــا در مرز کانادا 
بازگردانده شدند. تقریباً نیمی از این 
افراد امیــدوار بودند که برای تفریح، 
خرید و گشت وگذار به سادگی بتوانند   

وارد کانادا شوند. 
باوجــود ادامــه دار بــودن مشــکل 
همه گیری ویــروس کرونا، گروهی از 
آمریکایی ها نیز تــالش می کنند از 
طریق آالســکا وارد کانادا شوند که با 
برخورد پلیس هــای مرزی و جریمه 

روبه رو می شوند.

کپیتال اکونومیکس: 
10 سال سخت در انتظار

 اقتصاد کانادا
ایرونیا- یک گزارش جدید می گوید 
اقتصاد کانادا در ۱۰ سال آینده  رشد 
کندی را تجربه می کند چرا که میزان 
باالی بدهی خانوارها و کسب و کارها 
باعــث می شــود رکود حاصــل از 

کووید-۱۹ کندتر بهبود یابد.
ایــن گزارش که از ســوی شــرکت 
کپیتال اکونومیکس واقع در بریتانیا 
منتشــر شــده، پیش بینی می کند 
اقتصاد امســال ۶.۳ درصد کوچک تر 
از دوران پیش از پاندمی خواهد شد 
و ســال آینده اگر نه همه ضررها، اما 

بخش بیشترش را جبران می کند.
این گزارش همچنین بــرآورد کرده  
کشور امســال ۶.2 درصد شغل های 
کمتر خواهد داشت و با وجود اینکه در 
حال حاضر موج جدیدی از استخدام 
دوباره نیروهای کاری دیده شــده و 
استان ها دارند دستورهای قرنطینه را 
کنار می گذارند، نتایج بهتری به دست 

نخواهد آمد.
مرکــز آمار کانــادا گــزارش داد که 
کشــور در ماه ژوئن با افتتاح دوباره 
کسب و کارها رقم چشمگیر ۹5۳ هزار 

شغل جدید ثبت کرد.
اما این ســازمان  همچنیــن به این 
نکته اشاره کرد که هنوز ۳.۱ میلیون 
کانادایی تحت تاثیر بســته شــدن 
اقتصادی کوویــد-۱۹ قرار دارند. این 
شــامل ۱.8 میلیون نفری می شود 
که شغل شان را از دســت داده اند یا 
مجبور شده اند ساعات کاری خود را 

کم کنند.
استیون براون اقتصاددان ارشد کپیتال 
اکونومیکس نوشت که تا سال 2۰22 

مذاکرات اخیر ترودو و ترامپ  
پیرامون بسته ماندن مرزهای کانادا و ایاالت متحده و مبحث نفتا

علیرغم تــالش گروهــی از اعضای 
کنگره آمریکا برای بازگشــایی مرز 
بین دو کشور، مقامات کانادا و آمریکا 
ممنوعیت تردد غیرضروری را برای ۳۰ 
روز دیگر، یعنی 2۱ آگوست آگوست 
تمدید کردند. ممنوعیت مورد اشاره 
2۱ جوالی منقضی می شــد. به این 
ترتیب ممنوعیت تردد غیرضروری که 
از 2۱ مارچ به اجرا گذاشته شد، برای 

چهارمین بار تمدید می شود. 
محدودیــت اعمال شــده در مبادی 
مرزی، هر ماه مورد بازبینی قرار گرفته 
و بر اســاس وضعیــت پاندمی در دو 
کشور تمدید و یا برچیده خواهد شد. 
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و 
دونالد ترامــپ رئیس جمهور امریکا 
طــی گفتگوی تلفنی دوشــنبه ۱۳ 
جوالی در مورد موضوعات مختلف، 
از جمله وضعیت مرز بین دو کشــور 

با یکدیگر تبادل نظر کردند. 
موارد ابتال به کووید-۱۹ در بسیاری 
از ایالت های آمریکا به شدت افزایش 
یافته است. به همین دلیل بازگشایی 
مرز می تواند سالمتی کانادایی ها را با 

تهدید جدی روبرو نماید. 
نتایج به دست آمده از نظرسنجی های 
اخیر حاکــی از حمایت 8۰ درصد از 
کانادایی ها از بسته ماندن مرز بر روی 
سفرهای غیرضروری است. برخی از 
کارشناسان بهداشــتی، ادامه اعمال 
محدودیت عبور و مرور تا پایان سال 

2۰2۰ را توصیه کرده اند. 
 این در حالی اســت که در اواخر ماه 
ژوئن، ایاالت متحده آمریکا بیشترین 
تعداد مبتالیان گزارش شده در جهان 
را با بیش از 2.2 میلیون نفر به خود 
اختصاص داده، که بنا بر گزارشات این 
تعــداد از آن زمان تاکنون به بیش از 
۳.۳ میلیــون نفر رســیده و بیش از 

۱۳4.۰۰۰ مورد فوتی داشته است.
بــا وجود این آمــار و ارقام، 2۹ عضو 
دو حــزب از کنگره آمریــکا نامه ای 
سرگشــاده به بیل بلــر، وزیر ایمنی 
عمومــی ارســال نمــوده و از دولت 
کانادا خواسته بودند جهت بازگشایی 
مرحله ای مرز مشــترک بین کانادا و 

آمریکا برنامه ریزی و اقدام نماید. 
در ایــن نامه چنین آمــده بود: »ما 
می خواهیم ایــاالت متحده و کانادا 
بالفاصلــه چارچوبــی جامع جهت 
بازگشــایی مرحله بــه مرحله مرز 
را براســاس معیارهــای هدفمند و 
حسابداری از شرایط متنوع در مناطق 

مرزی تهیه نمایند.« 

اعضای کنگره، نمایندگان ایالت های 
شــمالی در امتداد مرز، نیز از دولت 
کانادا خواسته بودند محدودیت های 
اعضــای خانواده و مالکین را که مانع 
این محدودیت ها هســتند، در نظر 
بگیرد. ناگفته نماند که این درخواست 
همچنین از ســوی بســیاری از غیر 
سیاستمداران کانادایی با خواندن این 
نامه سرگشــاده در توییتر، در فضای 
مجازی مورد مخالفــت و انتقاد قرار 
گرفته که طی کامنت های متعددی 

این درخواست را »فاجعه بار« خوانده 
و خواستار پاکســازی ایاالت متحده 

پیش از ورود به کانادا گشته اند.
در حالی کــه تــرودو در کنفرانس 
مطبوعاتی خود بحــث پیرامون این 
موضوع را بین دو رهبر تأیید ننموده، 
اما بحث پیرامون ســایر موضوعات از 
جمله چین و دو کانادایی بازداشــت 
 Black Lives Matter شده، جنبش
و تهدیــد تعرفه آلومینیــوم رئیس 
جمهور ایاالت متحده، را تایید نموده 

است.
البته ترودو اظهار داشته وی به ترامپ 
تأکید داشته است تغییر تعرفه ها آن 
هم پس از از ســر گیری مجدد نفتا 
و بازگشایی مشاغل، شــرم آور بوده 
و بــر روی آن کار خواهند کرد. وی 
همچنین به ترامپ گفته اســت این 
اپیدمی زنجیره های تأمین معمول و 
فرآیندهای تولید را مختل کرده است، 
امــا این اختالل به آرامی رفع خواهد 

گشت.
البته مطبوعات احتمال تغییر تعرفه ها 
را توســط ایاالت متحده تا پایان ماه 
ژوئن تایید نمــوده، که این تعرفه ها 
تحت بند 2۳2 قانون گسترش تجارت 
ایاالت متحده قرار گرفته و در حالی 
ادعا گشــته که ایــاالت متحده ادعا 
داشــته بازار آلومینیوم آن ها توسط 
محصوالت کانادایی اشــباع گشــته 

است. 
اگر ایاالت متحده تصمیم به تجدید 
تعرفــه فوالد و آلومینیــوم در کانادا 
بگیرد، تجارت بین دو کشور مجددا 
از سر گرفته خواهد شد. البته شایان 
ذکر است که کانادا نیز در واکنش به 
آن تعرفه های جدیدی بر روی طیف 
گســترده ای از محصــوالت ایاالت 
متحده از جمله ترشی، سس مایونز 

و دستمال توالت، اعمال نموده است.
ترودو در دفــاع از صنعت آلومینیوم 
کانادا صریحاً اظهار داشــته با توجه 
به اعمال تعرفه های جدید احتمالی 
ایــاالت متحــده، این کشــور »به 
آلومینیوم کانادا نیاز داشته« و تنها به 

اقتصاد خود آسیب می رساند.

مرز کانادا - آمریکا برای 30 روز دیگر بسته می ماند

طول می کشــد تا کانــادا به درجات 
پیش از پاندمی اشــتغال بازگردد. او 
پیش بینی کرد که فراتر از آن، بهبود 
اقتصــادی کند خواهد بــود و یکی 
از عوامل بازدارنــده آن میزان باالی 
بدهی اســت. براون نوشت: »بدهی 
باالی بخش خصوصی )کسب و کارها 
و مصرف کننــدگان( احتماال رشــد 
بهره وری را در دهه آینده در مقایسه با 

آمریکا عقب نگه می دارد.«
او پیش بینی کرد که اقتصاد کانادا در 
دهه آینده ساالنه با نرخ رشد متوسط 
۱.5 درصد مواجه باشد که نسبت به 
۱.8 درصد سال های اخیر کمتر است. 
اما او باور دارد که میزان رشــد بعد از 
ســال 2۰۳۰ به روند طوالنی مدت 

خود بازمی گردد.
براون همچنین انتظار دارد که کانادا 
در سال های آینده کسری بودجه های 
دولتی بسیار بزرگی داشته باشد، اما 
می گوید میزان این کسری بودجه به 

اندازه امسال نخواهد بود.
جدیدترین به روز رســانی ارقام مالی 
توســط دولت حاکــی از این بود که 
امســال دولت با یک کسری بودجه 
فدرال ۳4۳.2 میلیارد دالری معادل 
بــا ۱۶ درصد از بازده اقتصادی کانادا 
مواجه اســت. براون انتظــار دارد که 
کانادا ســال آینده هم یک کســری 
بودجه بزرگ داشــته باشد که میزان 
آن معــادل حــدود ۷ درصــد بازده 

اقتصادی خواهد بود.
او باور دارد که کســری تراز تجاری 
کانادا بیشتر خواهد شد چون سرعت 
رشد واردات بیشتر از صادرات است. 
تقاضــا برای بســیاری از صــادرات 
کانادایی از جمله انرژی ضعیف است و 
در عین حال مصرف کنندگان کانادایی 
دارند به درجات نرمال مصرف گرایی 

بازمی گردند.
براون نوشت: »به این ترتیب، تجارت 
خالص کشــور امسال و سال آینده از 

رشد اقتصادی می کاهد.«
iroonia.ca
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افزایش شمار طرفداران
 جنبش ضد دولتی و موافق آزادی 

حمل سالح »بوگالو« در کانادا

ایرونیــا- یک جنبش ضــد دولت و 
موافق با ســالح در ایاالت متحده که 
سابقه خشونت دارد با افزایش شمار 
طرفداران در کانادا مواجه شده است.

اعضای  این گروه طی ماه های اخیر 
در رســانه های اجتماعی به شــکل 
خشن و تنفر آمیزی علیه معترضان 
به نژادپرستی، پلیس و محدودیت های 
جدیــد اتاوا برای ســالح دســت به 

تبلیغات زده اند. 
بوگالوهــا در آمریکا اخیــرا در اخبار 
مطرح بودند چون تعــدادی از آن ها 
در اعتراض هــای ضــد قرنطینــه و 
سیاهپوســتان، کامال مســلح ظاهر 

شدند. 
هنوز هیچ گزارشی از حضور  فیزیکی 
بوگالوها در اعتراض های کانادا شنیده 
نشده اســت؛ اما آنالین، این جنبش 
تازه کار باعث شکل گیری حداقل دو 
صفحه فیس بوکی شــده که در آن 
فالوئرها اخیرا درباره کشتن معترضان 
و افســران پلیس سلطنتی صحبت 
کرده اند. صفحه های فیس بوکی طی 
شش ماه اخیر خلق شده اند و هر یک 

حدود 8۰۰ فالوئر دارند.
ادمین یک گروه که هویتش مشخص 
نیســت، به سی بی ســی نیوز گفت 
نزدیــک به نیمی از فالوئرها در کانادا 
زندگی می کنند. گــروه دیگر هفته 
پیش توسط فیس بوک حذف شد. اما 
صفحه اول هنوز سر جای خود باقی 
است و شامل پست هایی می شود که 
پلیس را تهدید می کند و درباره آسیب 

رساندن به معترضان حرف می زند. 
تعدادی از پست ها درباره رخدادهایی 
در کانــادا هســتند و تعــدادی از 
انتقاد  ترودو  نخست وزیر جاســتین 
می کننــد و می گوینــد دولت نباید 
قوانین سخت تری برای حمل سالح 
داشــته باشــد. بعضی ها هم انتقاد 
ترودو از تبعیض و نژادپرســتی ضد 
سیاهپوستان را به سخره می گیرند. 
بعضی ها به طور کل از پلیس و دولت 

ناراضی هستند.
یکی از پســت ها برنامه دولت فدرال 
برای قبول کردن مهاجران بیشتر بعد 
از پایــان پاندمی را به انتقاد گرفتند. 
یک پست دیگر به ســرمایه گذاران 
چینی حمله کرد که زمین های مزرعه 

کانادایی را خریداری می کنند. 
با وجود اینکه میم ها و جمله هایی که 
به بوگالو یا دومین جنگ داخلی آمریکا 
اشاره دارند سال هاست در رسانه های 
اجتماعی دیده می شوند، این جنبش 
طی چند ماه اخیر محبوبیت بیشتری 

پیدا کرده است.
در آوریــل، پروژه شــفافیت تک که 
یک گروه واقع در واشــنگتن اســت 
که بــه مطالعه نفــوذ تکنولوژی در 
جامعه می پردازد، بیش از ۱25 گروه 
فیس بوکی را شناسایی کرد که با این 
جنبش ارتباط دارند و به این نتیجه 
رســید که بیش از ۶۰ درصد از آن ها 

طی سه ماه اخیر خلق شده اند.

این گروه به سی بی سی نیوز مثال هایی 
از محتوای بونگالو کانادایی داد که این 
شامل یک پست فیس بوکی در آوریل 
از یک مغازه فروش سالح در کلگری 
به نام شــوتینگ اج می شود که یک 
شــاتگان را به عنوان »سالح بوگالو 

محبوب شما« تبلیغ کرده بود.
با وجود اینکــه حامیان کانادایی این 
جنبش هنوز حرکــت خاصی انجام 
نداده اند، ترکیب پاندمی کووید-۱۹، 
قرنطینه، از دســت رفتن شــغل ها، 
تنش های  و  شکست کســب  و کارها 
نژادی ممکن اســت باعــث افزایش 

حمایت از بوگالو در کانادا بشود.

درخواست رسمی پلیس از دولت کانادا
 برای جرم زدایی »مالکیت موادمخدر برای مصرف شخصی«

ایرونیا- در حالیکــه کانادا به مبارزه 
خود با اپیدمــی  مصرف مواد مخدر 
شــیمیایی ادامه می دهــد، انجمن 
روســای پلیس  کانادا از قانون گذاران 
فــدرال خواســته از مالکیت مقادیر 
کم موادهــای مخدر غیرقانونی برای 

مصرف شخصی جرم زدایی کنند.
رییس پلیــس آدام پالمر رییس این 
انجمن گفت وقتش شــده که نحوه 
برخورد پلیس و دولت ها با استفاده و 
سوءاستفاده از مواد مخدر غیرقانونی 
تغییــر کند تا جان مردم بیشــتری 

نجات پیدا کند.
پالمر گفت: »ثابت شده که دستگیر 
کردن افــراد فقط برای مالکیت مواد 
مخدر غیرقانونی غیرموثر است. این 
کار جــان مردم را نجــات نمی دهد. 
انجمــن اســتفاده از مــواد مخدر و 
اعتیاد را به عنوان یک مسئله سالمت 
عمومی به رســمیت می شناسد؛ اما 
معتاد بودن به یک ماده کنترل شده 
جرم نیست و نباید چنین برخوردی 

با آن بشود.«
او اضافه کرد: ما پیشنهاد می کنیم که 
رویکرد برخورد محور کانادا با مالکیت 
با یک رویکرد سالمت محور جایگزین 

شــود. این کار مردم را از سیســتم 
عدالت جنایی بیرون می کشد.«

انجمن روســای پلیــس کانادا یک 
سازمان غیرانتفاعی است که نماینده 
۱۳۰۰ رییس پلیس از خدمات پلیس 
فــدرال، بومی، اســتانی، منطقه ای، 
حمل و نقل و نظامی در سراسر کشور 

است.
پالمر گفت به عنوان جایگزینی برای 
مدل جنایی، برنامه های مشــارکتی 
می توانند بین ســازمان های خدمات 
اجتماعی، پلیس، بخش ســالمت و 
دولت ها شــکل بگیرنــد تا اطمینان 

حاصل کنند که کســانی که از مواد 
مخدر استفاده می کنند می توانند به 
درمان مورد نیاز خود دسترسی پیدا 

کنند.
او گفت تمرکز تالش های پلیس باید 
بر مقابله با قاچاق مواد مخدر و تهیه 
غیرقانونی و واردات مواد مخدر باشد و 
پلیس بهتر می تواند با چنین چیزی 
مقابله کند. او گفت چنین تغییری در 
نیازمند تغییراتی در  سیاست گذاری 
درجه فدرال و الیحه موادهای مخدر 

کنترل شده خواهد بود.
در سال 2۰۱8، انجمن به کمیته ای 

وظیفه اکتشاف در اثرات جرم زدایی 
از مالکیت مــواد مخدر برای مصرف 
شخصی روی امنیت عمومی و انجام 
وظیفه پلیس داد. گزارش این کمیته 
که این ماه تحویل داده شــد، به این 
نتیجه رسید که سوء استفاده از مواد 
مخدر یک مســئله سالمت عمومی 
است و اتخاذ رویکرد سالمت عمومی 
بــرای این مشــکل باعث می شــود 
درجات جــرم، اوردوز و بیماری های 
منتقل شــده از راه خون کاهش پیدا 

کند.
پالمر همچنین به سوال هایی درباره 
جنبش »کاهش سرمایه پلیس« در 
رسانه های اجتماعی و همچنین این 
مســئله پاســخ داد که آیا نیروهای 
پلیس در کانادا حاضر هستند شاهد 
تغییر مســیر تامین سرمایه خود به 
سمت خدمات اجتماعی یا مراقبت از 

سالمت باشند یا خیر.
او گفت در ونکوور، جایی که خودش 
به عنوان رییــس پلیس اداره پلیس 
شهر فعالیت می کند، پلیس از همین 
حاال دنبــال راه هایی بــرای نادیده 
گرفتن موارد مالکیت ساده مواد مخدر 
است تا بتواند منابع خود را متمرکز 
بر فاچاق و تولید مواد بکند، بنابراین 
ممکن است پول خیلی زیادی برای 

خرج کردن باقی نماند.
پالمر گفت حاضر اســت در صورت 
مشاوره با تمام طرف های تحت تاثیر، 
درباره مســئله تغییر مسیر سرمایه 
پلیس به ابتکارهای دیگر صحبت کند. 
بیانیه ای از پتی هاجو وزیر بهداشت 
و دیوید المتی وزیر دادگستری گفت 
آن ها به ایــده »حمایت از رویکردی 
کل گرایانه« برای مقابله با بحران مواد 

و دارو خوش آمدگو هستند.
در این بیانیه آمده: »ما از تالش های 
انجام شــده توسط افســران پلیس 
بــرای در نظر گرفتــن راه حل های 
جایگزین بــرای اتهام های جنایی در 
ارتباط با مالکیت ساده مواد مخدر در 
پرونده های مناسب تشکر می کنیم و 
اهمیت کاهــش دادن موانع درمان و 
همچنین یکپارچه سازی مشارکت ها 
بیــن نیروهــای پلیــس و خدمات 
ســالمت و اجتماعی را به رســمیت 

می شناسیم.«
این دو وزیر در ادامه گفتند که دولت 
فدرال به همکاری خود با متخصصان 
سوء استفاده از مواد مخدر، نیروهای 
امداد و پلیس ادامه می دهد تا بیش 
از پیش بتواند رویکرد سالمت عمومی 
خود در ارتباط با اپیدمی مواد مخدر 

را جلو ببرد.
در بیانیه آن ها  آمده: »دولت ما متعهد 
به پیشبرد پاســخ های شواهد محور 
برای کمک بــه معکوس کردن روند 
مرگ های مرتبط با اوردوز مواد مخدر 
و دیگر آسیب های مرتبط با آن ها در 

iroonia.ca ».کانادا باقی می ماند

سعودی ها خواهان استرداد افسر سابق اطالعاتی پناهنده به کانادا
ایــران جوان- به گــزارش گلوب اند 
میل عربستان سعودی کانادا را برای 
اســترداد افسر سابق اطالعاتی که به 
کانادا پناهنده شــده و هم اکنون در 
تورنتو زندگی می کند، تحت فشــار 

قرار داده است. 
ســعد الجبــاری، که عضــو کابینه 
عربستان در دوران زمامداری محمد 
بن نائف بود، از سال 2۰۱۷ و پس از 
کودتایی که محمد بن سلمان را روی 
کار آورد، در تورنتو زندگی می کند. 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و 
جانشین پدر 84 ساله اش می باشد. 

الجباری ۶۱ ســاله دارای تجربیات 
گسترده در زمینه مبارزه با تروریسم 
است و از اســرار عربستان، از جمله 
حساب های آن کشور در بانک های 
خارجی و دارایی های اعضای خانواده 

سلطنتی آگاه می باشد. 
عربســتان در ســال 2۰۱۷ بــرای 
بازداشت الجباری از طریق پلیس بین 
الملل اقدام کرد. رژیم ریاض ســپس 
از کانادا خواســت که الجباری را به 
عربستان بازگرداند. این در حالی است 
که اتاوا با ریاض توافقنامه اســترداد 

مجرمین ندارد. 
یک هیئت عالیرتبه عربستان سعودی 
کــه از کانادا دیدار کرد، درخواســت 

استرداد الجباری را تکرار نمود.
تنش بین کانادا و عربســتان بر سر 
الجباری که برای ولیعهد عربســتان 
تهدید به شمار می آید، به اختالفات 
فیمابین دو کشــور افزوده است. اتاوا 
و ریاض حدود دو ســال قبل روابط 

دیپلماتیک خود را قطع کردند. 
با اینکه دولت کانادا به درخواســت 
عربســتان عمل نکرده اســت، ولی 
کمک چندانی نیز بــه الجباری که 
از ســوی مقامات اطالعاتی بریتانیا و 
آمریکا فردی باارزش تلقی می شود، 

ننموده است. 
دو فرزند از فرزندان بزرگسال الجباری 
هم اکنون در عربستان تحت بازداشت 

بسر می برند.
دولت کانادا فرایند دریافت ویزا برای 

خانواده الجباری برای ســفر به کانادا 
را تسریع نکرده و به آزادی دو فرزند 

الجباری کمک نکرده است. 
الجبــاری در زمــان تصــدی مقام 
اطالعاتی، از جانــب کانادا در پرونده 
محمــد کهیل )شــهروند کانادایی-
عربستانی( که به اتهام قتل یک مرد 
در ســال 2۰۰8 به اعدام در مالءعام 
از طریــق گردن زدن محکوم شــده 

بود، دخالت کــرد و مانــع اعدام او 
شد. مجازات 2۰۰ ضربه شالق برای 
ســلطان )برادر محمد( نیز بخشیده 

شد. 
در سال 2۰۱۷، نادیا، همسر الجباری 
و دو پسرش در فرودگاه استانبول در 
مســیر تورنتو برای ملحق شدن به 
الجبار متوقف شدند. همسر و فرزندان 
او سپس به بوستون سفر کرده و بدون 

مشکل از گمرک آمریکا عبور کردند و 
چند روز بعد از طریق آمریکا به کانادا 
آمدند. اما در بدو ورود به فرودگاه بین 
المللی پیرسون، توسط ماموران آژانس 
خدمات مرزی کانادا متوقف شده و به 
مدت ۳ ســاعت تحت بازجویی قرار 

گرفتند. 
هیسا، دختر بزرگسال الجباری و دو 
فرزند هیســا نیز در سفر به کانادا با 

مشکل روبرو شد. 
هم اکنون ۶ فرزند از 8 فرزند الجباری 
خارج از عربســتان بســر می برند. 
مقامات عربستان عمر 2۱ ساله و سارا 
2۰ ساله را به عنوان گروگان بازداشت 
کرده و بازگشــت الجباری را شــرط 

آزادی شان قرار داده اند. 
الجباری قبل از ســفر بــه کانادا در 
دانشگاه هاروارد تدریس می کرد. اما 
به دلیل ارتباط نزدیک دونالد ترامپ 
و دامــادش جارد کوشــنر با ولیعهد 
عربستان تصمیم گرفت به تورنتو نقل 

مکان کند.

آزمایش بالینی واکسن کووید19 در کبک آغاز شد

آزمایشات بالینی برای ساخت واکسن 
احتمالی کووید۱۹ بر روی انسان آغاز 
شده اســت با این حال سازنده کبکی 
این واکســن از همین حاال می گوید 
که نباید انتظار چندان زیادی از این 

محصول داشت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
دکتر بــروس کالرک رئیس هیئت 
مدیره شــرکت دارویی مدیکاگو به 
کارشناسان بخش بهداشت و درمان 
درباره انتظارات غیرواقع گرایانه ای که 
از واکسن تولیدی این شرکت وجود 
دارد، هشدار داد و گفت این واکسن 
هم یکی از واکسن های متعددی است 
که در عرصه جهانی مراحل ســاخت 
خــود را طی می کند و کســی نباید 
انتظار داشــته باشد که این محصول 
بتوانــد به ســرعت بــه همه گیری 

کووید۱۹ پایان دهد.
در حالــی کــه شــرکت مدیکاگو 
آزمایشات بالینی واکسن کووید۱۹ را 
بر روی انســان روز دوشنبه در کبک 
آغاز کرده اســت، دکتر کالرک تاکید 
کرد تردیدی نیســت که واکســنی 
که در پایان ایــن مرحله از تالش ها 

پژوهشــگران مدیکاگو  آزمایشات  و 
حاصل می شود، کامل نخواهد بود و 
اگر اتفاقی غیر از این بیفتد باید آن را 

یک معجزه قلمداد کرد.
دکتر بــروس کالرک گفــت: »الزم 
است که در روند ساخت یک واکسن 
موثر و مطمئن کووید۱۹، گام به گام 

پیشرفت های جدیدی حاصل شود. 
امــا این روند احتماال چندین ســال 
طول خواهد کشید. تصور این که ما 
بتوانیم طی هجده ماه راه حلی قطعی 
برای همه گیری کووید۱۹ پیدا کنیم، 

ساده لوحی است.« 
 وی افزود هنوز مســایل ناشــناخته 
زیادی درباره کوویــد۱۹ وجود دارد. 
باید منتظــر بمانیــم و ببینیم که 
ویروس کرونا امســال در فصل سرما 

چگونه ظاهر خواهد شد.



۷7 Issue 1485 Friday July 17, 2020شماره ۱485 جمعه 27 تیر ۱۳۹۹

سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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
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Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

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

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

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

Please see our website for details.

به گــزارش هفته به نقــل از پایگاه 
اینترنتــی لــودووار، نتایــج یــک 
نظرســنجی جدید به خوبی بازتاب و 
تأثیر همه گیــری کرونا را در زندگی 
روزمره خانواده های کانادایی نشــان 
می دهد. این نظرسنجی نشان داد که 
نزدیک به دوسوم شهروندان کانادایی 
به علــت پیامدهای همه گیری کرونا 
مجبور شده اند هزینه های غیرضروری 
خود را به شدت کاهش دهند و حدود 
نیمی از کانادایی ها اذعان می کنند که 
آثار بحران کرونا را به خوبی بر درآمدها 

و هزینه های خود احساس می کنند.
نتایج این نظرســنجی که توســط 
گرفت  صورت  سی.آی.بی.سی  بانک 
و دوشــنبه هفته پیش منتشر شد، 
حاکی از آن اســت که آثار اقتصادی 
بحــران کرونا بر دارایی هــای 4۶٪ از 
شهروندان کانادایی منفی بوده است. 
همین نظرسنجی نشان می دهد که 
4۷٪ از کانادایی هــا معتقدند بیش از 
یک سال زمان خواهد برد تا بتوانند 
بار دیگر وضعیت دارایی های خود را به 
حالت پیش از بحران کرونا بازگردانند. 
درعین حال ۷۹٪  از شرکت کنندگان 
در این نظرسنجی از این مسئله ابراز 
نگرانی کردند که شاید رکود اقتصادی 
کانادا که تحت تأثیر بحران کووید۱۹ 
به وجود آمده اســت، سال آینده نیز 

ادامه داشته باشد.
بانک ســی.آی. نظرســنجی  نتایج 

بی.سی همچنین نشان داد که ٪۶۳ 
از کانادایی هــا در دوره بحران کرونا 
مجبور شده اند، هزینه های غیرضروری 
خود را به شکل قابل توجهی کاهش 
دهند. 22٪ از ســؤال شوندگان اعالم 
کردند که طــی ۱2 ماه اخیر مجبور 
شده اند بیشتر از همیشه قرض کنند؛ 
اما علت اصلی قرض گرفتن پول برای 
۳8٪ از ایــن افراد هزینه های معمول 

کووید19 به شدت بر وضعیت بودجه و مصرف کانادایی ها
 تأثیر گذاشته است

و رایــج روزانه بوده اســت اما 28٪ از 
آنها علت اســتقراض خود را کاهش 
درآمدها دانستند و ۱8 درصد از آنها 
نیز اعالم کردند از دست دادن کارشان 
آنها را وادار کرده اســت زیر بار قرض 

بروند.
در این نظرسنجی وقتی از شهروندان 
درباره اهداف مالی مدنظر آنها سؤال 
شد، اکثرشان ابتدا ایجاد یک صندوق 
اضطراری را در اولویت قرار می دهند 
و ســپس اتخاذ رویکردی را مدنظر 
دارند که مانــع از افزایش دیون آنها 
شود. اصلی ترین اهداف مالی که سؤال 
شــوندگان در این نظرسنجی برای 
ماه های باقی مانده سال 2۰2۰ مدنظر 
قرار داده اند، این اســت: صرفه جویی 
)۳۷ درصــد( و جلوگیری از مقروض 

شدن بیشتر )۳۶ درصد(.
براســاس این نظرســنجی  4۷٪ از 
کانادایی هــا می گویند بــرای اینکه 
بتوانند وضعیت دارایی های شخصی 
خــود را دوبــاره بــه حالــت عادی 
بازگردانند، دست کم به یک سال زمان 

نیاز دارند.

نظرســنجی بانک سی.آی.بی.ســی 
روزهای هشتم و نهم ژوئن به صورت 
اینترنتــی صورت گرفــت و ۱5۱۷ 
شهروند بالغ کانادایی که به طور اتفاقی 
انتخاب شــده بودند، در آن شــرکت 

کردند.
طبق نتایج نظرســنجی دیگری که 
رید  آنگــوس  موسســه  پیش ازاین 
Angus Reid در اوایــل مــاه ژوئن 
منتشر کرد، ۳2٪ از کانادایی ها اعالم 
کردند وضعیت مالی آنها نســبت به 
یک ســال پیش بدتر شــده است. 
همین نظرسنجی نشان داد که ٪۷۱ 
از کانادایی ها نگران بدتر شدن هر چه 
بیشتر وضعیت مالی شخصی خود در 
دوازده ماه آینده هستند. کمی بیش 
از۱8٪ آنها اعــالم کردند که به علت 
پیامدهای بحران کرونا اجاره خانه یا 
قسط های وام مسکن یا کارت اعتباری 
خــود را پرداخت نکــرده یا مجبور 
شده اند آن را به تعویق بیندازند. این 
نظرسنجی روزهای نوزدهم تا بیست و 
چهارم ماه مه توسط موسسه آنگوس 
رید انجام شــد و 5۰۰۱ شهروند بالغ 

کانادایی در آن شرکت کردند.
اما در ســطح استان کبک نتایج یک 
 Question نظرســنجی که موسسه
Retraite/SOM انجــام داد، حاکی 
از آن اســت که 4۶٪ ساکنان کبک 
معتقدند که اگر تا پنج ســال دیگر 
بحران بزرگ جدیــدی اتفاق بیفتد، 
آنها از آمادگی مالی بیشــتری برای 
مقابله با آن برخــوردار خواهند بود. 
در این نظرســنجی ۳۰٪ از کبکی ها 
اذعــان کردند که بحــران کووید۱۹ 
وضعیت مالی شخصی آنها را به شدت 
یا تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده 
اســت. 45٪ از سؤال شوندگان اعالم 
کردنــد که به علت پیامدهای بحران 
کرونا مجبور شده اند هزینه های خود 
را کاهش دهند و در اولویت های مالی 
خود تجدیدنظر کنند؛ اما از این تعداد، 
۶۷٪ اعالم کردنــد از روی احتیاط و 
۳۳٪ از روی اجبار به کاهش هزینه ها 
و تجدیدنظــر در اولویت هــای مالی 

مبادرت کرده اند.
اما از میان آنهایی که به علت بحران 
کرونا بودجه و اولویت های مالی خود 
را مورد تجدیدنظر قرار داده اند، ٪85 
میزان مصرفشان را کاهش داده، ٪5۹ 
یک پروژه مهم خود را لغو کرده یا به 
تعویق انداخته اند، 25٪ به اســتفاده 
بیشتر از اعتبارات روی آورده اند، ٪2۹ 
و  برخی صورت حســاب ها  پرداخت 
فاکتورها را به تعویق انداخته اند و ٪۳۰ 
بازپرداخت کارت های اعتباری خود را 

به حداقل کاهش داده اند.
این نظرسنجی از بیست و دوم آوریل 
تا اول ماه مه به صورت اینترنتی انجام 
شــد و ۱۰۰۷ شهروند بالغ کبکی در 
آن شــرکت کردند. حداکثر ضریب 
خطای این نظرسنجی سه و نه دهم 

درصد برآورد می شود.
منبع: لودووار

مدیر شرکت سرمایه گذاری مسکن: 
کانادایی ها به کمک مالی 2000 دالری 

دولت »معتاد« شده اند

ایرونیا- رییس یکــی از بزرگ ترین 
مسکن  گذاری  ســرمایه  شرکتهای 
کانادا می گویــد کانادایی ها بیش از 
حد وابسته به کمک مالی اضطراری 
دولتــی در دوران پاندمی کووید-۱۹ 
شــده اند و دولت فدرال باید مردم را 

تشویق به بازگشت به کار کند.
مایــکل کوپر مدیر عامــل صندوق 
سرمایه گذاری امالک دریم آفیس در 
مصاحبه  با بلومبرگ گفت: »باید مردم 
از حمایت فاصله بگیرند. باید به نحوی 
مــردم را دوباره ســر کار بازگردانیم 
و کاری کنیم از خودشــان مراقبت 

کنند.«
او در اشــاره به پرداخت هایی که به 
افرادی می شود که برای برنامه مزیت 
پاسخ اورژانسی کانادا )CERB( ثبت 
نام کرده اند، اضافه کرد: »2 هزار دالر 
در ماه طی تابستان بسیار بهتر از کار 
کردن اســت، بنابراین به نظرم یک 
خطر اخالقی واقعی اینجا وجود دارد و 

به نظرم این خیلی جدی است.«
کوپر گفت: »بنابراین بــاور دارم این 
مشــکل واقعی اســت و مردم دارند 
به پول گرفتــن و کار نکردن معتاد 
می شــوند و فاصلــه گرفتــن از این  
شــرایط برای برخی از آنها ســخت 

خواهد بود.«

کوپر این صحبت ها را یک روز پس از 
آن انجام داد که بیل مورنو وزیر امور 
مالی اعالم کرد دولت فدرال به خاطر 
مخارج شــدید و تمدید برنامه های 
کمک مالی اضطراری در پاســخ به 
پاندمی، انتظار ثبت کســری بودجه 
۳4۳.2 میلیارد دالری را برای ســال 

مالی 2۰2۰-2۱ دارد.
دولــت پیش بینی کــرده که هزینه 
کسب و کارها  برای  مستقیم  حمایت 
و خانوارها امســال 2۱2 میلیارد دالر 
خواهد بود. این شامل 8۰ میلیارد دالر 
بــرای CERB و 82.۳ میلیارد دالر 

برای برنامه یارانه دستمزد می شود.
کوپر گفت دولت فدرال باید همچنین 
بــاز کردن  دوباره  محدودیت هــای 
کسب و کارها را تسهیل کند و کمک 
اورژانسی به کانادایی ها را کاهش دهد.

او گفت: »مــن نگران رســتوران ها 
و دیگر کســب و کارها هســتم چون 
مطمئن نیستم که سود آن ها با هزینه 
کار کردن با ظرفیت 5۰ درصد جور 

در بیاید.«
او اضافه کرد: »همین حاال در وضعیت 
خیلی بدی هســتیم و پیش از اینکه 
کسب و کارها دوباره بتوانند هزینه های 
خود را پرداخت کنند باید بازگشت به 

کار خوبی صورت بگیرد.«
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سه برابر شدن میزان مهاجرت به کانادا در ماه می

ایرانیان کانادا- میــزان مهاجرت به 
کانــادا در مــاه مــی 2۰2۰ به طرز 
چشــمگیری افزایش یافت. کانادا در 
ماه می، پذیرای ۱۱.۰۰۰ مهاجر بود 
در حالی که در ماه آوریل تنها 4.۰۰۰ 

مهاجر وارد کانادا شدند.
در این میان کشــورهای هند، چین، 
فیلیپین، ایاالت متحده، و نیجریه پنج 
کشوری هستند که بیشترین تعداد 

مهاجران به کانادا را داشتند.
ایــن داده هــای جدید که توســط 
ســازمان شــهروندی، پناهندگی و 
مهاجــرت کانادا )IRCC( منتشــر 
شده است، ثابت می کند که سیستم 
مهاجرتی کشور در بحبوحه پاندمی 
کوویــد-۱۹  فعالیت عادی خود را از 

سر گرفته است.
اوایــل ســال 2۰2۰، در پی پاندمی 
کووید-۱۹، کانــادا محدودیت هایی 
بــرای پروازها وضع کرد که ســبب 

اختالل در سیستم مهاجرتی شد. 
در ایــن ماه هــا، بیــن 25.۰۰۰ تا 
۳5.۰۰۰ نفر رســما شهروند دائمی 

کانادا شدند.
میزان مهاجرت به کانادا در ماه مارس 
به شدت سقوط کرد و طی ماه های 
بعدی نیز ادامه یافت، تا اینکه در ماه 
می این میزان نسبت به ماه آوریل ۳ 

برابر شد.
این نشان می دهد افراد بیشتری در 
ماه می  توانسته اند از محدودیت های 
پروازی کانادا معاف شوند. طبق قوانین 
حال حاضر کانادا، آن دسته از افرادی 
که تاییدیــه اقامت دائم آنان پیش از 
۱8 مارس صادر شده است می توانند 

وارد خاک کانادا شوند.
 )PNP( برنامــه نامــزدی اســتانی
بیشــترین میزان اقامت دائم، یعنی 
۳.۰۰۰ نفر، را دارد که در ماه می وارد 

کانادا شدند.
بیــش از 2.۰۰۰ نفر از افرادی که در 
ماه می با اقامت دائم وارد کانادا شدند، 

تغییر جدید در روند دریافت 
شهروندی کانادا

پرژن میرور- به منظور به رســمیت 
خانواده های  گوناگونــی  شــناختن 
کانادایی، آقای مارکو مندیچینو وزیر 
پناهندگی  و  شــهروندی  مهاجرت، 
کانادا هفته گذشته از تغییر در تفسیر 
کلمه » والدین « در قانون شهروندی 

کانادا خبر داد.
این تغییر بــه والدین غیر بیولوژیک 
کانادایی که پدر و مادر قانونی فرزندان 
خود به هنگام تولد آنها هستند اجازه 
می دهد تا شــهروندی کانــادا را به 
فرزندان متولد شده در خارج از کانادا 

در اولین نسل خود انتقال دهند.
این تغییر جدید به والدینی که برای 
شــروع یک خانواده بــه کمک های 
انســانی برای زاد و ولد اتکا دارند، از 
جمله اعضاء جامعه دگرباشان جنسی 
و زوجهای دارای مشــکالت باروری 

کمک شایانی می کند.
تــا پیش از این، فردی کــه خارج از 
کانادا به دنیا می آمد اگر فقط ارتباط 
بیولوژیک و ژنتیک با والدین کانادایی 
خود داشــت و یا اولین نسل به دنیا 
آمده از والدیــن کانادایی بود به طور 
اتوماتیک به عنوان شــهروند کانادا 

شناخته می شد.
این تغییر جدید در قانون شهروندی 
کانادا در نتیجه پرونده حقوقی تشکیل 
شده توسط خانواده َون ِدر وِن /کرون 
به دســت آمده کــه از دادگاه عالی 
استان کبک خواستار تعیین وضعیت 
شهروندی فرزندان والدینی شده بودند 
کــه برای زایمان آنهــا از کمک های 
انسانی بهره گرفته شده و هنگام تولد 
شهروندی کانادا را به طور اتوماتیک 

دریافت نمی کردند.
دادگاه عالی استان کبک در نهایت به 
نفع این خانــواده رای داد و به وزارت 
پناهندگی  و  شــهروندی  مهاجرت، 
کانــادا تاکید کرده اســت که تعبیر 
جدید کلمه » والدین « به طور برابر 
برای هر دو گروه والدین بیولوژیک و 
والدین قانونی به هنگام تولد شناخته 
شود، و منشور حقوق بشر و آزادی ها 

از این تفســیر طبــق قانون حمایت 
می کند.

آقــای مارکو مندیچینــو درباره این 
تغییر جدید اعالم کرده اســت که : 
» بسیار خوشحال هستم که دادگاه 
عالــی کبک دربــاره ایــن موضوع 
مهم، یک تصمیــم مثبت و تاریخی 
گرفته است. این تغییر جدید قانونی 
برای وزارت مهاجرت، شــهروندی و 
پناهندگی کانادا به این معنی خواهد 
بود که از این پــس والدین قانونی و 
غیر بیولوژیک به هنگام تولد و والدین 
بیولوژیک از دیدگاه قانون شهروندی 
کانادا و انتقال آن به فرزندان خود برابر 

هستند.«
آقای مندیچینو اضافه کرده است: » 
خانواده های جامعه دگرباشان جنسی 
و خانواده هایی که مشــکالت باروری 
داشــتند مدت زمان بسیار طوالنی 
در انتظار این روز مهم بودند. می دانم 
کــه این مدت برای خانــواده ون در 
ون/ کرون زمانی طاقت فرســا بود، و 
کانادا از آنها بابت استقامتی که برای 
تشخیص عمل درست از عمل غلط 
از خود نشان دادند سپاسگزار است.«

الرنس کرون و اِلسجی َون ِدر وِن نیز 
پــس از اعالم رای دادگاه عالی کبک 
اعالم کردند: » دریافت شــهروندی 
کانادا برای پسرمان یک راه طوالنی و 
در برخی موارد مضر و نا امید کننده 
بود. ما بســیار خوشحال هستیم که 
دادگاه ایــن قانون تبعیــض آمیز را 
نه تنها برای خانــواده ما، بلکه برای 
بســیاری از خانواده های هم جنس 
و غیر ســنتی در سراســر جهان که 
نمی توانستند شهروندی کانادا را برای 
فرزندان خــود دریافت کنند اصالح 
کرد. از وزارت مهاجرت، شــهروندی 
و پناهندگی کانادا نیز کمال تشــکر 
را داریــم که این تغییــر جدید را به 
سرعت عملی کرد و بیشتر از همه از 
وکالی خود اولگا رِدکو و آدری باکتور 
تشکر می کنیم چراکه بدون آنها هرگز 

نمی توانستیم به اینجا برسیم.«

احتمال دیپورت شدن هزاران دانشجوی کانادایی
 در نتیجه سیاست جدید آمریکا

ایران جــوان- به گزارش هافینگتون 
پست، احتمال دیپورت شدن هزاران 
دانشــجوی کانادایی از آمریکا تحت 
سیاســت جدید دولت ترامپنگرانی 
هــای زیــادی را در بیــن مقامات 
دانشگاه ها و دانشجویان ایجاد کرده 
است. در این قانون که موجب تنظیم 
دادخواستی از سوی دانشگاه هاروارد 
و همچنین دانشکده فنی ماساچوست 
شد، تصریح شــده است دانشجویان 
خارجی که ترم پاییز را به طور کامل 
به صورت آنالین بگذرانند اجازه ندارند 

در آمریکا بمانند.
طبــق آییــن نامه جدیــد، هرچند 
دانشجویان مجاز هستند بیشتر از حد 
معمول واحد آنالین انتخاب کنند اما 
در صورتی بخواهنــد کل ترم را غیر 
حضوری بگذراننــد ویزای آنها باطل 

خواهد شد.
در این میان، با اینکه کانادایی ها برای 
تحصیل در آمریکا نیاز به ویزا ندارند، 
برای آنهــا نیز فرمی تحــت عنوان 

I-20 تهیه شــده که باید به امضای 
دانشکده برسد. به گفته دانشجویان، 
بسیاری از دانشگاه ها هنوز نمی دانند 
با این سیاســت باید چگونه برخورد 
کنند. ایون کونگ، دانشجوی حقوق 
دانشگاه کانکتیکات، می گوید قرارداد 

اجاره خانه اش را به تازگی بســته و 
اگر مجبور به بازگشت به کانادا بشود، 
هــزاران دالر ضرر خواهد کرد. او می 
گوید با توجه به اینکه دانشــجویان 
خارجی کمک بزرگی به اقتصاد آمریکا 
می کنند معلوم نیست چرا دولت آنها 

در صورت عدم تغییر سیاست های مهاجرتی آمریکا
بسیاری از مشاغل به کانادا منتقل می شوند

افزار آموزش  مدیرعامل کمپانی نرم 
 Luis von ،زبان محبوب دولینگــو
Ahn، اعالم کــرد اگر ایاالت متحده 
سیاست های مهاجرتی خود را تغییر 
ندهد، مشاغل این کمپانی را از ایاالت 

متحده به کانادا انتقال می دهند.
درحال حاضر شــعبه اصلی دولینگو 
در شهر پیتزبورگ است، و دو شعبه 
دیگر در ایاالت متحده و یک شــعبه 
نیز در چین دارد. این کمپانی، که ۱.5 
میلیارد دالر آمریکا ارزش گذاری شده 
است، بیش از 2۰۰ کارمند دارد و به 
تازگی برای استخدام در 2۶ موقعیت 
شــغلی جدید نیز آگهی داده است، 
که از این تعداد 2۳ موقعیت در شهر 

پیتزبورگ است.
دو هفته پیش، دونالد ترامپ، صدور 
چندین نمونه از ویزای موقت کار را تا 

پایان سال ممنوع کرد، که شامل ویزا 
H-1B نیز می شود. این ترس وجود 
دارد که برخی شــهروندان کانادا نیز، 
با توجه به ممنوعیت صدور این ویزا، 
نتوانند به کار خود در ایاالت متحده 
ادامه دهند. 4.۶۰۰ شهروند کانادایی 
در سال 2۰۱۹ ویزای H-1B گرفته یا 

آن را تمدید کرده اند.
رهبران دنیای تکنولوژی کانادا به این 
نکته اشاره کردند که این ممنوعیت 
می تواند به نفع کانادا شــود. چرا که 
وقتی شرکت ها ببینند جذب نیروی 
کار خارجــی در ایاالت متحده تا این 
حد دشوار است، به فکر نقل مکان یا 
گسترش دفاتر خود در کانادا خواهند 
افتاد، همانگونه که مدیرعامل دولینگو 

پیشنهاد داده است.

را هدف قرار داده است.
واحد آمــوزش بین المللــی آمریکا 
شــهریه اخذ شــده از دانشــجویان 
خارجــی در ســال 2۰۱8 را حدود 
45 میلیارد دالر اعالم کرد که بیش 
از یــک میلیــارد دالر آن مربوط به 
دانشجویان کانادایی است. به گزارش 
ایــن واحد، در ســال 2۰۱۹-2۰۱8 
حدود 2۶۱۷۰ دانشــجوی کانادایی 
در آمریکا مشغول به تحصیل بودند. 
بسیاری از دانشگاه ها از جمله دانشگاه 
هاروارد این سیاســت را مورد انتقاد 
جدی قرار دادند. الرنس باکو، رئیس 
این دانشــگاه گفت: به نظر می رسد 
هدف تحت فشار گذاشتن دانشگاه ها 
برای راه اندازی کالس های حضوری 
بدون توجه بــه نگرانی های موجود 
درباره ســالمت دانشجویان، استادان 
و سایرین بوده است. در حالی شاهد 
این سیاســتگذاری هســتیم که هر 
روز از نظــر تعداد مبتالیان جدید در 
امریکا رکورد تازه ای ثبت می شــود. 
ادوارد الدن از اتاق فکر روابط خارجی 
نیز گفت این آیین نامه بار سنگینی 
بر دوش دانشــجویان و دانشــگاه ها 
می گذارد. بیشــتر دانشگاه ها هنوز 
نمــی دانند چگونه بایــد ترکیبی از 
کالس های حضــوری و غیرحضوری 

ارائه کنند.
اساس این آیین نامه مربوط به روزهای 
پس از حادثه ۱۱ سپتامبراســت. بر 
اســاس قانونی که در آن زمان اداره 
مهاجرت آمریــکا به اجــرا درآورد، 
آمریکا  دانشجویان خارجی ســاکن 
اجازه ندارند هر ترم بیش از یک واحد 
آنالین انتخاب کنند. اما با بروز پاندمی 

این محدودیت برداشته شد.
بر طبق آیین نامه جدید، دانشجویانی 
که پیــش از آغاز پاندمــی خارج از 
آمریکا بوده و واحدهای خود را آنالین 
گذرانده اند مــی توانند به گذراندن 
آنالین دروس خود در ترم پاییز ادامه 
بدهند بــدون اینکه ویزای آنها تحت 
تاثیر قرار بگیرد. اما دانشجویانی که در 
حال حاضر در آمریکا ساکن هستند 
و دانشگاهشان ترم پاییز را به صورت 
غیرحضوری ارائه می دهد تنها دو راه 
دارند: یا باید کشور را ترک کنند و یا 

دانشگاه خود را عوض کنند.
این آیین نامه درست در روزی ابالغ 
شد که دانشگاه هاروارد نیز اعالم کرد 
کالس های ترم پاییز این دانشگاه به 
طور کامل غیرحضوری خواهد بود که 
این امر منجر به بروز موج خشــم در 

سراسر کشور شد.
در حالی که بعضی کالج ها در آمریکا 
برای کمک به دانشــجویان خارجی 
اعــالم کردند چند واحد را به صورت 
حضــوری ارائه خواهند داد بیشــتر 
دانشگاه ها این کار را بسیار پر خطر 

دانستند.

همسر یا پارتنر شهروندان کانادایی با 
اقامت دائم بودند. آنها نیز از محدودیت 

های پروازی کانادا معاف هستند.
ســازمان  هــای  داده  همچنیــن 
مهاجرت  و  پناهندگی  شــهروندی، 
کانادا  نشان می دهد که ۱.۳۰۰ نفر 
به عنوان نیــروی متخصص و اکثرا 
از طریق برنامــه نیروهای متخصص 
فدرال )FSWP( وارد کانادا شده اند.

2.۰۰۰ نفر دیگر نیز از طریق برنامه 
مهاجرت تخصصــی )CEC( اقامت 

کانادا را دریافت کرده اند.
ســازمان شــهروندی، پناهندگی و 
مهاجرت کانــادا  تعــداد ۳5.۱۰۰ 
دعوتنامه برای اقامــت دائم، اکثرا از 
 ،PNP و CEC طریق برنامه هــای
فرستاده است. دلیل اصلی این کار این 
 CEC است که اکثرا افرادی از طریق
و PNP اقدام می کنند که از قبل در 
کانادا اقامت دارند، در نتیجه احتمال 
ابتالی آنان به کووید-۱۹، نسبت به 
افرادی که از خارج از مرز و توســط 
اکسپرس اینتری اقدام می کنند، کمتر 

است.
ســازمان شــهروندی، پناهندگی و 
مهاجــرت کانادا  اعالم کرده اســت 
انتهای ســال 2۰2۰ و اوایل ســال 
از  2۰2۱ پذیرای مهاجران بیشتری 

آن سوی آب ها خواهد بود.
با توجه به اینکه سیســتم مهاجرتی 
کانادا بهبود یافته، و اینکه اکثر افراد 
ترجیح می دهنــد کارهای پذیرش 
را در فصل تابســتان انجــام دهند، 
می توانیم انتظار داشــته باشــیم که 
میزان مهاجرت به کانادا طی چند ماه 

آینده افزایش خواهد یافت.

 مرد 62 ساله اهل کبک متهم به
تهدید به مرگ ترودو و جامعه مسلمانان
ایران جوان- پلیس ســلطنتی کانادا )RCMP(، آندره اوده، مرد ۶2 ساله 
اهل بوچرویل کبک را با اتهام تشویق به قتل عام روبرو کرده است. این فرد 
با انتشار صدها پیام در اینترنت، نخست وزیر ترودو و جامعه مسلمانان را 

تهدید به مرگ کرده بود. 
در بیانیه منتشر شده از سوی آر.سی.ام.پی  آمده است: در جریان تحقیقات 
حدود ۱۰۰ پست تهدیدآمیز که در آنها اعمال خشونت تشویق شده بود، 
کشــف گردید. برای مثال متهم خواستار مرگ جاستین ترودو و نابودی 
مسلمانان شده بود. فرض بر این است که آندره اوده با چندین نام مستعار 
در تعدادی از شبکه های رسانه های اجتماعی حضور داشت.  اوده اولین بار 
دسامبر 2۰۱۹ و در نتیجه تحقیقات پلیس بازداشت شد، اما روز دوشنبه  
با اتهامات جدید روبرو شده است. این اتهامات عبارتند از:  تشویق به قتل 
عام، تحریک افکار عمومی، نفرت پراکنی  ،  ارعاب یک عضو سیستم قضایی 

و یک خبرنگار.  
خبر روز دوشنبه ۱۳ جوالی در حالی منتشر شد که یک هفته قبل نیز، 
یک مرد دیگر با همراه داشتن ســالح های گرم برای ورود غیرقانونی به 
Rideau Hall )محل اقامت فرماندار کل کانادا و نماینده ملکه الیزابت در 

کشور( و تهدید ترودو اقدام کرد.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

 

دينوروز را با ما شروع کن   
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       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

تاثیر واقعی مهاجران و سرمایه گذاران خارجی بر بازار مسکن کانادا در ماه های پیش رو مشخص می شود؟
ایرونیا- کریستین زو ؛ مشاور امالک 
ســاکن تورنتو  از وقتــی که پاندمی 
کووید-۱۹ آغاز شده حتی یک معامله 
خرید و فروش مســکن هم نداشته 

است.
مشتریان او تقریبا به طور اختصاصی 
افراد چینی هستند که فرزندان  شان یا 
دانشجوی بین المللی در دانشگاه های 
کانادا یا دبیرستان های انتاریو هستند 
یا می خواهند تحصیل در مدارس را 

آغاز کنند.
در یــک بــازار بهاری معمولــی، او 
می توانســت حداقل هشــت فروش 
در ماه انجام بدهد . بیشــتر آن ها هم 
واحدهای آپارتمانی بودند که والدین 
چینی برای فرزندان شان می خریدند.

البته او در بازار مســکن اجاره ای هم 
فعال بــود ولی در ایــن بخش  هم 
درخواست های معدودی در چند ماه 

پیش مطرح شده . 
حاال او روزهای خود را پشت تلفن با 
صاحب خانه ها می گذراند و به نیابت از 
دانشجویانی که به چین بازگشته اند، با 

صاحبخانه ها مذاکره می کند .
 آپارتمان ها چند ماهی اســت خالی 
مانده و کریستین هم مثل صاحبخانه 
ها هیچ ایده ندارد که آنها چه زمانی 

برمی گردند.
تخمین زده می شود که حدود ۶4۰ 
هزار دانشــجوی بین المللی در کانادا 
حضور داشــتند که بیش از نیمی از 

آن ها چینی یا هندی هستند .
این دانشــجویان مشــتریان بخش 
قابل توجهی از بازار مسکن اجاره ای 
در شــهرهای بزرگ کانادا را تشکیل 

می دهند.
در یک تابســتان معمولی، ده ها هزار 
دانشــجوی خارجی جدید، مهاجران 
و ســاکنان غیردائمی که دنبال کار 
هستند وارد کانادا می شوند و دنبال 
مســکن -چه اجــاره ای و چه برای 

خرید- می گردند.

اما با توجه به اینکه ســفر بین المللی 
متوقف شده، چند مشــاور امالک و 
با فایننشال  متخصص مســکن که 
پست مصاحبه کردند گفتند کمبود 
مهاجرت معمول و سفر دارد اثر قابل 
توجهی روی بازارهای مسکن تورنتو و 

ونکوور می گذارد.
مخصوصا نرخ خالی بودن خانه ها در 
بازارهای اجاره ای مرکز شــهر رو به 
افزایش است که باعث شده قیمت ها 
پایین تر بیاید و در عین حال خانه های 
لوکسی که معموال ســرمایه گذاران 

خارجــی ثروتمنــد را جــذب خود 
می کردند، فروش نمی روند. در آوریل 
تعــداد مهاجران تــازه وارد به کانادا 
قبول شدند نسبت به یک سال قبل 

8۰ درصد کاهش پیدا کرد.
در تورنتو، کاندوهــای اجاره ای رو به 

افت هستند و بین آوریل تا مه به طور 
متوسط 2.2 درصد کاهش داشتند.

در ونکــوور، آپارتمان های تک خواب 
با کاهشــی 5.۶ درصدی و واحدهای 
دوخوابه با افتی ۱5.8 مواجه شدند که 
بزرگ ترین کاهش در سراســر کشور 
بود.  وقتی قیمت خانه در اوایل سال 
2۰۱۷ در تورنتو و ونکوور به سرعت 
در حال رشد بود، ایده غالب این بود 
که پول خارجــی عامل راننده اصلی 

افزایش قیمت هاست .
این روند افزایشی باعث شد دولت های 
اســتانی هر دو شــهر یــک مالیات 
خریداران خارجی ۱5 درصدی برای 

امالک تعیین کنند.
مهاجران در هر دو شــهر نسبت به 
مالکان متولــد کانادا مالــک تعداد 
پایین تری از خانه های مستقل بودند 
اما در ونکوور، مالکان مهاجر خانه های 
بزرگ تری در محله های گران قیمت تر 
داشــتند.  فقــط 4.۹5 درصــد از 
خانه های مســتقل در ونکوور تحت 
مالکیت مهاجــران بودند و در تورنتو 
این رقــم 4.۷۱ درصد بود. اما در هر 

دو شــهر، مهاجران مالک واحدهای 
آپارتمانــی از  مالکان متولد کانادا  به 

مراتب بیشتر بود. 
دیوید چن مشــاور امالک شــرکت 
ونکووری استیل هیون که مشتریانش 
عمدتــا اهــل چیــن هســتند، به 
شــکل گیری یک رونــد متفاوت در 
منطقه ثروتمند وســت ونکوور اشاره 
کرد که با محدودیت سفر بین المللی 
ارتباط پیدا می کنــد:» عمارت هایی 
که ارزش شــان پنج میلیون دالر یا 
بیشتر است در حال حاضر به فروش 
نمی روند چون سرمایه گذاران ثروتمند 
خارجی نمی تواننــد در حال حاضر 

دنبال خانه بگردند.
او در ادامــه گفــت: »خرید و فروش 
محلی دوباره بهبود پیدا کرده و قوی 
است. اما در وســت ونکوور ما شاهد 
قیمتی سال های  بزرگ ترین کاهش 
اخیــر هســتیم. مشــاهده فروش 
دادگاهی خانه های بــزرگ در حال 
حاضر غیرعادی نیست اما زمانی بود 
که شــاید از هر 2۰۰ خانه در وست 
ونکوور یک خانه از طریق سیســتم 
دادگاهی به فروش می رسید اما حاال 
شــاید این رقم به یک خانه از هر 8۰ 

خانه رسیده باشد«.
بین آوریل و مه، قیمت میانگین یک 
خانه در وست ونکوور از 2.8 میلیون 
دالر به تقریبا ۱.۷ میلیون دالر رسید،  
البتــه اخیرا این قیمت کمی افزایش 

داشته است.
خانه های شــش  خوابه که تنها شش 
مــاه پیــش 4 میلیــون دالر ارزش 
داشــتند حاال به طور متوســط 2.2 

میلیون دالر می ارزند.
حــال باید دید روند کاهش شــدید 
مهاجران و ســرمایه گذاران خارجی 
تــا چه حد بر قیمتهــا و آمار فروش 
مســکن در کانادا و به ویژه شهرهای 
بزرگ تاثیر خواهد داشت و چه میزان 
از آمار فروش مســکن به این خاطر 

 iroonia.ca کاسته می شود؟

چرا کمتر از 10 درصد اتهامات وارده به پلیس به محکومیت ختم می شوند؟
ایران جوان- به گزارش سی بی ســی 
تجزیــه و تحلیــل داده های موجود 
نزد سازمان مســتقل ناظر بر نیروی 
پلیس در کانادا نشــان می دهد که 
اکثر تحقیقات و پیگردهای قانونی بر 
علیه ماموران به محکومیت ختم نمی 
شــود. در واقع بین ۳ تــا ۹ درصد از 
اتهامات مطرح شده برای دادرسی به 

دادستانی ارائه شدند. 
هفــت اســتان در کانادا، ســازمانی 
مستقل برای نظارت بر عملکرد پلیس 
در موارد منجر به مرگ و یا جراحت 
شــدید مردم، دارند. امــا داده های 
موجود نزد بسیاری از این سازمان ها 

ناقص می باشد. 
اریک المینگ، دانشجوی مقطع دکترا 
در دانشگاه تورنتو که درباره استفاده 
پلیــس از زور در برخورد با بومیان و 
سیاهپوســتان تحقیق می کند، آمار 
منتشر شده را به دو صورت تجزیه و 
تحلیل می کند: اینکه  افسران استفاده 
شان از زور را در اکثر موارد توجیه می 
کنند و یا اینکه ســازمان ناظر قدرت 
مقابله با سیستمی که به طور جدی 
پیگرد قانونی افســران را دشوار کرده 

است را ندارد.   
بر اساس قوانین کیفری، استفاده افسر 
پلیس از زور حین بازداشت قانونی تا 

زمانی که دلیل موجه برای آن وجود 
داشته باشــد، مجاز است. برای مثال 
زمانی که تهدید جانی برای افســر و 
یا فردی دیگر وجود داشته باشد. در 

اینگونه موارد مامور تبرئه می شود. 
سازمان های مستقل ناظر در کانادا، 
نهادهایی نوپا هستند. به جز سازمان 
 )SIU( تحقیقات ویــژه پلیس انتاریو
که ۳۰ ســال قدمت دارد و در سال 
2۰۱8 بــه 4۱۶ مــورد شــکایت از 
ماموران پلیس رسیدگی کرده و ۱5 
افســر را با اتهام رســمی روبرو کرد، 
سایر سازمان های ناظر طی یک دهه 
گذشته دایر شده اند. اما این آژانس ها 

بی عیب و نقص نیستند. المینگ می 
گوید: معموال آنها به موارد جراحاتی 
که شدید نبوده و به بیمارستان ختم 
نمی شوند، رسیدگی نمی کنند. در 
برخی از این ســازمان ها، از افسران 
سابق پلیس استفاده می شود که می 
تواند مانع رسیدگی عادالنه به مورد 
بشود. این سازمان ها بایستی بیشتر 
از کارکنان بومی، سیاهپوست و سایر 

اقلیت های نژادی استفاده نمایند. 
بد نیست بدانید که از ۱۶۷ کارشناس 
شاغل در سازمان های نظارتی، ۱۱۱ 

نفر افسران سابق پلیس می باشند. 
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آیا سفر هوایی
 در شرایط پاندمی امن است؟

ایران جوان-  شرکت های هواپیمایی 
کانادایی، تدابیر ایمنــی قبلی برای 
رعایــت فاصله فیزیکــی ایمن بین 
مسافران در طول پرواز )با خالی نگه 
داشتن صندلی وسط ، ردیف های سه 
نفره( را برچیده اند. با این حساب، آیا 
ســفر هوایی ایمن و بی خطر خواهد 

بود؟ 
دکتر ســرینیواس مورتی، متخصص 
بیماری های عفونی و یکی از استادان 
دانشگاه بریتیش کلمبیا گفت: آنچه 
درباره شــیوه ســرایت ویروس می 
دانیم این اســت که فضاهای بسته و 
فاقد تهویه و پرجمعیت ریسک ابتال 
را افزایش می دهند. اینکه این مساله 
شامل هواپیماها نیز می شود یا خیر، 
مشخص نیســت. ما موارد زیادی از 
سرایت در داخل هواپیما را مشاهده 
نکرده ایــم. اما دلیــل آن می تواند 
کاهش قابل توجه تعداد مسافران هر 

پرواز باشد.
اوایل هفته گذشــته، آدریان دیکس، 
وزیر بهداشــت و درمــان بریتیش 
کلمبیــا از دولت فدرال و شــرکت 
های هواپیمایی خواســت که علت 
برچیدن مقررات حفظ فاصله فیزیکی 
در ســفرهای هوایی را با ارائه مدرک 
توضیح بدهند. وی جزو کارشناسانی 
اســت که حفظ فاصلــه فیزیکی با 
ســایرین را جزو بهتریــن راه های 

جلوگیری از سرایت ویروس می داند.  
دکتر بانی هنری، مقام ارشد درمانی 
بریتیــش کلمبیا می گوید که هدف 
اصلی دور نگه داشــتن افراد بیمار از 
هواپیمــا می باشــد. وی تاکید کرد 
فردی که بیمار اســت و یا با یک فرد 

مبتال تماس داشته نباید سفر کند. 
طــی مــاه جــون مرکز کنتــرل و 
پیشــگیری بیماری ها در بریتیش 
کلمبیا به مســافران 4 پرواز ورودی 
به ونکوور هشــدار داد که احتماال در 
معرض ویــروس قرار گرفتــه اند. از 
مســافران این پروازها خواسته شد، 
صرفنظر از نمایان شــدن یا نشــدن 
عالئم ابتال، خــود را به مدت ۱4 روز 

قرنطینه نمایند.
شــرکت های هواپیمایی ایرکانادا و 
وست جت از برچیدن مقررات حفظ 
فاصله فیزیکی دفاع کرده و تاکید می 
کنند که هوای داخل کابین توســط 
HEPA ، فیلتر می شــود و عاری از 
۹۹.۹۹۹ درصد از ذرات آالینده می 
باشد و هوای کابین هر دو و سه دقیقه 

یک بار کامال تعویض می شود. 
دو شــرکت مورد اشاره نیز در فاصله 
دو پرواز، فضای داخل کابین را کامال 
ضدعفونــی می کننــد و دمای بدن 
مســافران را قبل از ســوار شدن به 

هواپیما اندازه گیری می نمایند.

قوانین سفر به استان های کانادا در تابستان امسال
خبر کانادا- درســت است که کرونا 
ســفرهای خارجــی را متوقف کرده 
اســت، اما کانادایی هــا می توانند با 
ســفرهای داخلی تعطیالت خود را 
سپری کنند. برای آرامش بیشتری در 
ســفر بهتر است افراد قبل از انتخاب 
مقصد از قوانین و مقرراتی کنونی برای 

سفر مطلع باشند.

سفردراستانهایغربی

در چهار اســتان غربی، گرچه سفر 
کردن توصیه نمی شــود، اما ممنوع 
هــم نیســت. اگــر یــک آلبرتانی 
بخواهد به ساســکاچوان برود یا اگر 
به  بخواهد  بریتیش کلمبیایــی  یک 
سمت استان منیتوبا برود، نیازی به 

خودقرنطینگی ندارد.
البته مسئوالن بهداشــت و درمانی 
هر اســتان از گردشگران می خواهند 
که بهداشت فردی را رعایت کنند و 
به قوانین اقامتگاه های تفریحی توجه 

کنند.
عالقه منــدان به کمپ هــم باید در 
انتخاب مقصد دقــت کنند، چرا که 
بریتیش کلمبیا،  اســتانی  پارک های 
آلبرتا و ساســکاچوان برای استفاده 
ساکنان خود استان ها درنظر گرفته 

شده است.
همچنین  اداره بهداشت عمومی در 
حال حاضر سفر غیرضروری به شمال 
غرب ساســکاچوان را ممنوع کرده 

است.
در منیتوبا مسافران ورودی از بریتیش 
کلمبیا، آلبرتا، ساســکاچوان، یوکان، 
مناطق شمال غربی، نوناووت یا شمال 
غربی انتاریو )از غرب تراس بی( نیازی 
به قرنطینه ندارند اما مسافران ورودی 

از شرق کانادا باید قرنطینه شوند.
همچنین، مقامات بهداشتی منیتوبا 

از مسافران می خواهند که در هنگام 
مسافرت کمتر در مسیر توقف کنند.

قلمروهایامن

تاکنون، سه قلمرو کانادا نسبتاً از تأثیر 
کرونا در امان بوده انــد و قصد دارند 
همین گونه ادامــه دهند. به همین 
دلیل این سه قلمرو قوانین مسافرتی 

سختگیرانه تری دارند
مرز یوکان تنها برای مسافران ضروری 
باز است. این مسافران نیز پس از ورود 
بایــد ۱4 روز قرنطینه شــوند. البته 
قانون قرنطینه برای مسافران ساکن 
قلمروهــای شــمال غرب، نوناووت و 

بریتیش کلمبیا اعمال نمی شود.
یک پل مسافرتی بین مناطق شمال 
غربی و نوناووت برقرار شــده اســت. 
ساکنان مناطق شمال غربی می توانند 
بدون نیاز به قرنطینه به نوناووت سفر 
کنند و برعکس؛ اما اگر مسافری قبل 
از این سفر، سفری دیگری در کمتر 
از دو هفته گذشته به خارج از منطقه 
خود انجام داده باشــد، از این قانون 
مستئنی است. این افراد باید از اداره 

بهداشت، اجازه سفر دریافت کنند.
ساکنان استان های دیگر که مایل به 
سفر به مناطق شمال غربی هستند، 

تنها زمانی می توانند به این قلمروها 
سفر کنند که عضوی از خانواده شان 

در آنجا باشد.
مســافران نوناووت و مناطق شمال 
غربی پس از بازگشت به استان خود، 

باید قرنطینه شوند.

انتاریووکبک

دو اســتانی که کرونا بیشترین تأثیر 
را بر آنها داشــته اســت، محدودیت 
ســختی برای سفر به استان خود در 
نظر نگرفته انــد. البته کبک و انتاریو 
هم با وجود اینکه اقتصاد گردشگری 
آنها با مشــکل روبه رو شــده است، 
خیلی توصیه ای به سفر به استانشان 

نمی کنند.
اداره بهداشت عمومی انتاریو به شدت 
بر رعایت فاصله گیــری اجتماعی و 
زدن ماسک تاکید دارد. در مغازه های 
برخی از شــهرها مانند کینگستون 
و وینزر-اســکس و تورنتو استفاده از 

ماسک اجباری است.
در انتاریــو قرنطینه برای مســافران 

بازگشتی الزامی نیست.
در کبک هم افــرادی که به مناطق 
دیگر استان یا نقاط دیگر کانادا سفر 
کرده انــد، پس از بازگشــت به خانه 

موظف نیســتند ۱4 روز در قرنطینه 
باشــند. با این حال، اداره بهداشــت 

عمومی آن را توصیه می کند.
حتی برای افرادی هم که از استان های 
دیگر کانادا وارد می شوند، هیچ گونه 
اقدامی برای قرنطینه پیش بینی نشده 

است.

منطقهآتالنتیککانادا

چهــار اســتان منطقــه آتالنتیک 
)نیوبرانزویک، نوا اسکوشــیا، جزیره 
پرنس ادوارد و نیوفاندلند و البرادور( 
بر اساس دســتورالعمل های منطقه 
عمل می کننــد. از تاریخ ۳ جوالی، 
ساکنان این اســتان ها اگر در داخل 
منطقه آتالنیک جابجا شوند، نیازی به 

۱4 روز قرنطینه ندارند.
از طــرف دیگر، مردمی که ســاکن 
استان های منطقه آتالنتیک نیستند، 
در صورت ســفر به یکی از این چهار 
اســتان، بایــد ۱4 روز در قرنطینه 
باشــند. پــس از ایــن قرنطینه ۱4 
روزه در یکی از اســتان های منطقه 
آتالنتیــک درصورتی که فرد بخواهد 
به استان های دیگر منطقه سفر کند، 
دیگر نیازی به قرنطینه نخواهد داشت.
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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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و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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مشاوره اولیه رایگان

متخصصان ژنتیک ردیابی شیوع 
کووید-19 در کانادا را آغاز می کنند

ایران جوان- کارشناسان بهداشــت و سالمت کانادا پیوسته در تالش بوده اند 
شــیوع کووید-۱۹ را با شناسایی منشا ابتال فرد بیمار و افراد مرتبط با او که در 

معرض ویروس قرار گرفته اند، کنترل کنند.
اما به رغم همه این تالش ها در 4 ماه گذشته، باز هم پزشکان از تشخیص منشا 

ابتال بیش از یک سوم مبتالیان به کووید-۱۹ ناتوان مانده اند.
حاال، محققان علم پزشکی قصد دارند با استفاده از ابر رایانه ها در آزمایشگاه های 

ژنتتیک چگونگی ابتالی تک تک مبتالیان را کشف کنند.
اندرو مک آرتور، مدیر برنامه توســعه و تجاری سازی بایومدیکال دانشگاه مک 
مســتر، می گوید تیم او در ماه آینده گام بلندی در جهت مقایسه انواع ژنتیک 
ویروس کرونا که از نمونه خون هزاران کانادایی به دســت آمده است، بر خواهد 

داشت.
به نظر می رسد ویروس جهش های زیادی نداشته و این امر در ساخت واکسن 
بســیار موثر است، اما تغییرات جزئی در ساختار ژنتیک ویروس به قدری بوده 
است که بتوان بعضی مبتالیان را با هم در یک دسته قرار داد و به این ترتیب به 

یک نقشه راه در مورد چگونگی گسترش بیماری در جامعه دست یافت.
به گفته مک آرتور از این طریق می توان نقاطی را که در آغاز پاندمی به دلیل 
عدم رعایت توصیه های بهداشــتی منشا شیوع بوده اند شناسایی کرد و به این 

ترتیب جلوی زبانه کشیدن مجدد شعله های بیماری در آنها را گرفت.

نیمی از پزشکان آلبرتا به ترک این استان فکر می کنند
در شرایطی که تنش ها میان پزشکان 
و دولت آلبرتا روز به روز بیشتر تشدید 
نظرسنجی  تازه ترین  نتایج  می شود، 
که توســط انجمن پزشــکی آلبرتا 
صورت گرفته حاکی از آن اســت که 
تقریبا نیمی از پزشکان شاغل در آلبرتا 

به ترک این استان می اندیشند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
مناقشه میان پزشکان و دولت آلبرتا 
چنــد ماه پیــش آغاز شده اســت و 

همچنان ادامه دارد.
پس از آن که مذاکرات میان پزشکان 
و دولت آلبرتا در اوایل زمستان گذشته 
به شکست انجامید، حزب محافظه کار 
متحد که قدرت را در آلبرتا در دست 
دارد، فوریه گذشته تصمیم گرفت به 
توافق قدیمی با پزشکان پایان دهد و 
تغییراتی در دستمزد پزشکان ایجاد 
کند. مقررات جدید به رغم اعتراضات 
و انتقادات از آوریل گذشــته به اجرا 

درآمد.
روز جمعــه ۱۰ژوئیه انتشــار نتایج 
یک نظرســنجی که انجمن پزشکی 
آلبرتا به صورت اینترنتی با مشارکت 
۱4۷۰ عضو از کل ۱۰هزار عضو خود 
انجام داده اســت، نشان داد که روابط 
میان دولت آلبرتا و پزشکان وخیم تر 

شده است.
42درصد از پزشــکانی کــه در این 
نظرســنجی شــرکت کردند، اعالم 
کردند که به علت تغییراتی که دولت 
جیســون کنی اعمال کرده است، به 

ترک استان فکر می کنند.
با این حال وزیر اول استان آلبرتا نتایج 
این بررســی را قبول ندارد. جیسون 
کنی اعالم کرد: »چرا باید پزشــکان 
آلبرتا بخواهند اینجا را ترک کنند و به 
استان دیگری بروند که دستمزد آن ها 
در آن جا بــه مراتب کمتر و مالیات 

آن ها بیشتر باشد؟«

اما دکتــر کریســتین مولنار رئیس 
انجمن پزشکی آلبرتا می گوید فقط 
مســئله پول و دســتمزد نیست که 
پزشــکان آلبرتا را بــه فکر ترک این 
استان انداخته است. وی تصریح کرد: 
»چیزی که می تواند پزشکان را در این 
جا نگه دارد، پول نیســت بلکه روابط 
دولت با آن ها و روش برخورد مقامات 

با آن ها است.«
اما جیســون کنی وزیر اول آلبرتا و 
تیلور شاندرو وزیر بهداشت این استان 
در واکنش به نتایج این نظرســنجی 
اعالم کردند حاضر هســتند درست 
همانند کاری که دیگر اســتان ها از 
جمله انتاریو می کنند، فهرســتی از 
اسامی همه پزشکان و دستمزدهای 

آن ها منتشر کنند.
پزشــکان به ویژه رادیولوژیســت ها 
و چشم پزشــکان با انتشــار میزان 
دستمزدشــان مخالــف هســتند و 
استدالل آن ها نیز این است که آمار و 
ارقام نشان دهنده پولی که واقعا آن ها 

دریافت می کنند، نیست.
آن ها می گویند بخشــی از پولی که 

دریافــت می کنند صــرف پرداخت 
دسمتزد کارگرانشان، تامین هزینه های 
مرتبط با کلینیک و همچنین خرید و 

نگهداری تجهیزاتشان می شود.
جیســون کنی در عین حال اذعان 
کرد: »ما با یک بحــران اقتصادی و 
مالی روبرو هستیم و همه باید با این 

شرایط کنار بیایند.«
وزیر اول آلبرتا در کنفرانس مطبوعاتی 
خود اعالم کرد که بودجه اختصاص 
یافته به پزشکان استان در سال های 
اخیر افزایش قابل توجهی داشته است 
اما با توجه به شرایط کنونی، این کار 

دیگر امکان پذیر نیست.
لورین هاردکاستل استادیار دانشکده 
حقوق و طب دانشــگاه کلگری اعالم 
کرد: »بیم آن مــی رود که اگر برای 
حــل اختالف میان پزشــکان آلبرتا 
و دولت جیســون کنی اقدام موثر و 
عاجلی صورت نگیرد، فضا از این هم 

متشنج تر و مسموم تر شود.«
وی افــزود: »پزشــکان آلبرتا تهدید 
کرده اند که اســتان را ترک خواهند 
کــرد و حتی عــده ای از پزشــکان 

شاغل در بیمارستان های استان نیز 
در اعتراض به وضع موجود اســتعفا 

کرده اند.«
کرد  تاکیــد  هاردکســتل  لوریــن 
دولت جیســون کنی باید نتایج این 
نظرسنجی را جدی بگیرد با این حال 
وی تصریح کرد همه پزشــکانی که 
تهدید کرده اند آلبرتا را ترک خواهند 
کرد، تهدید خــود را عملی نخواهند 

کرد.
به گفته خانم هاردکستل حل و فصل 
قطعی مناقشه فعلی میان دولت آلبرتا 
و پزشکان استان مستلزم آن است که 
یک قاضی به دو طرف دستور دهد که 

با هم مصالحه کنند.
آوریل امســال انجمن پزشکی آلبرتا 
دولت جیســون کنی را تحت پیگرد 
قضایی قرار داد. دولت آلبرتا پنجشنبه 
این هفته به این پیگرد پاســخ کتبی 

داد.

ترس دانشجویان خارجی رشته پزشکی از سفر به کانادا
و  دانشــجویان  میــرور-  پــرژن 
رشــته  در  خارجی  فارغ التحصیالن 
پزشــکی بــرای شــرکت در آزمون 
ارزیابی پزشــکی باید در زمان همه 
گیری بیماری کووید-۱۹ به صورت 
حضوری آزمــون خــود را در کانادا 
برگزار نمایند. ایــن آزمون که به نام 
ارزیابی ملی گروهی شناخته می شود، 
در روزهای ۱2 و ۱۳ سپتامبر برگزار 
خواهد شد. شرکت در این آزمون برای 
دانشجویان و فارغ التحصیالن خارجی 
رشته پزشــکی که قصد دارند برای 
رزیدنســی خود در کانادا درخواست 

بدهند اجباری است.
بر اســاس اطالعات شورای پزشکی 
کانادا، این آزمون شامل چند مرحله 
اســت که داوطلبان در موقعیت های 
شبیه سازی شده به صورت حضوری 
باید شرکت کنند و از نتایج آن برای 
انتخاب دانشجویان پزشکی خارجی 
در برنامه های آموزشــی رزیدنســی 

پزشکی استفاده می شود.
علیرغم لغو شدن بخش فیزیکی این 
آزمــون جهت ارزیابــی مهارت های 
بالینی، داوطلبــان باید برای توضیح 
موقعیت های مختلــف کلینیکی به 
صورت شفاهی در این آزمون حضور 
داشته باشند. این آزمون هر ساله در 
ماه مارس نیز برگزار می شــود، اما به 
علت مشکالت پیش آمده بر اثر همه 
گیری ویروس کرونا، آزمون مرتبط با 
ماه مارس در ماه فوریه ســال 2۰2۱ 

برگزار خواهد شد.

هافینگتون پســت کانادا با بسیاری 
از دانشــجویان و فارغ التحصیــالن 
خارجی رشته پزشکی که درباره رزرو 
پرواز هــای خود نگران بودند صحبت 
کرده و آنها ابراز داشته اند از اینکه آیا 
این آزمون حتماً برگزار خواهد شد بی 
اطالع هســتند و همچنین به دلیل 
قرنطینه اجباری و تعطیلی دانشگاه ها، 
مدت زمان زیــادی از وقت خود را از 
دســت داده و نتوانســته اند به موقع 

فارغ التحصیل شوند.
بیش از ۹۰۰ نفــر طوماری را امضاء 
کرده اند که در آن خواســتار تعویق 
این آزمون به تاریخ دیگر و یا برگزاری 

آزمون به صورت آنالین شده اند.
دکتــر مورین تاپس، مدیــر اجرایی 
شورای پزشکی کانادا در ایمیلی که 
برای نشریه هافینگتون پست کانادا 
ارسال کرده نوشــته است: » شورای 

پزشــکی کانادا چالش های پیش رو 
برای ســفر به کانادا را می داند، با این 
حال همکاران و سازمان های مرتبط 
با ما به رغم عدم اطمینان از شــرایط 
عمومی بیماری کووید-۱۹ خواستار 
این شــورا  آزمون هــای  برگــزاری 

هستند.«
وی ادامه داده اســت: » به داوطلبان 
توصیــه می کنیــم کــه بــه دلیل 
محل  مســافرتی  محدودیت هــای 
برگزاری آزمون خود را در حد امکان 
نزدیک به محل زندگی خود انتخاب 
کننــد و به اطالعیه های بهداشــتی 

عمومی دقت کافی داشته باشند.«
برای شرکت در این آزمون داوطلبان 
می توانند در ۱۰ مرکز در شــهرهای 
مهم کانادا از جمله تورنتو، مونترال، 
ونکــوور، کلگری و وینی پگ ثبت نام 

کنند.

تاکنون بیش از ۱4۰۰ داوطلب برای 
شرکت در آزمون رزیدنسی پزشکی 
کانادا ثبــت نام کرده اند و شــورای 
پزشــکی کانادا مبلــغ پرداختی این 
آزمون را به دانشجویانی که به دلیل 
همه گیری ویروس کرونا نمی توانند 
در این ازمون شــرکت کنند برگشت 

می دهد.
دکتــر تاپس گفته اســت که تعداد 
بسیار زیادی از داوطلبان شرکت در 

این آزمون داخل کانادا هستند.
در وب ســایت شورای پزشکی کانادا 
اعالم شــده اســت که این شــورا » 
تمام تالش خــود را انجام می دهد« 
تا در صورت بــروز موج دوم بیماری 
کووید-۱۹ و عــدم توانایی داوطلبان 
برای شرکت در آزمون، زمان و مکان 
مناســب جایگزین بــرای حضور در 

آزمون را در اختیار آنها بگذارد.

به دنبال برقراری مجدد پروازها 
مسافران ایرکانادا  آزمایش کرونا می دهند

خبر کانــادا- صنعت حمــل و نقل 
هوایی در طــول همه گیری جهانی 
کرونا آســیب شــدیدی دیده است. 
»ایرکانادا« به دنبال تسهیل برقراری 
مجدد پروازها اســت تا مردم بتوانند 
به سفرهای هوایی خود ادامه دهند. 
این شــرکت هواپیمایــی قصد دارد 
قبــل از هر پرواز، مســافران خود را 
برای بیماری کرونا مورد آزمایش قرار 
دهد. نتیجه این آزمایش ها، در صورت 
انجام، پس از یک ســاعت مشخص 

خواهد شد.
در یک بیانیه مطبوعاتی، »ایرکانادا« 
اعالم کرد که با »شــرکت اسپارتان« 
برای انجام آزمایش سریع از مسافران، 
قبــل از پــرواز همــکاری می کند. 
»اسپارتان« در حال بررسی چگونگی 
استفاده از فرآیند آزمایش DNA خود 
بــرای ارائه نتایج آزمایــش کرونا در 
کمتر از یک ساعت است. این فرآیند 
بر اســاس آزمایش مشابهی است که 
توسط اداره بهداشت کانادا تهیه شده 

است.
»اســپارتان« می گوید، وسیله ای که 
برای آزمایش های یک ســاعته این 
شرکت طراحی شده، توسط کارکنان 
غیر فنــی و در خارج از آزمایشــگاه 
قابل اســتفاده اســت. این دستگاه 
و کارتریج هــای مورد اســتفاده اش، 
هنوز در انتظار کسب تأییدیه وزارت 

بهداشت کانادا هستند.
معاون ایمنی »ایرکانادا« در بیانیه ای 
گفت: »استراتژی ایرکانادا برای کنترل 
انتشــار کرونا، ایجاد و اعمال چندین 

مرحله از اقدامات ایمنی برای مشتریان 
و کارمندان اســت. مــا معتقدیم که 
وجود یک آزمایش مولکولی ســریع 
و دقیق برای کرونا، یک مرحله مؤثر 

دیگر را اضافه می کند.«
این آزمایش های ســریع به ســایر 
اقدامات بهداشتی »ایرکانادا« خواهند 
پیوست. از جمله این اقدامات گرفتن 
درجه حرارت مســافران و اســتفاده 
اجباری از ماسک توسط آن ها است. 
»ایرکانادا« همچنیــن پیش از این، 
فــروش صندلی های مجــاور را در 
کالس اقتصاد مســدود کرده بود تا 
حفظ فاصله اجتماعی را در کابین های 

خود ترویج دهد.
این شــرکت در پایان ماه ژوئن اعالم 
کرد که عالوه بر ارائه مجدد وعده های 
غذایی در پرواز، سیاست فاصله گذاری 
را خاتمه می دهد. شرکت هواپیمایی 
»وست جت« هم مسیر مشابهی را در 
بازگرداندن ظرفیت کامل به پروازهای 
خود طی کرده و این تغییرات را از اول 

ژوئیه به مرحله اجرا درآورده است.
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منزل دو طبقه پنج خوابه با 2 سرویس کامل حمام، به مساحت 228۹ اسکورفیت،
 در زمینی به مساحت 8000 اسکورفیت،  بسیار روشن و آفتابگیر، با پنجره های بزرگ، 

سقف جدید، دریکی از مناطق مرکزی کوکیتالم،  نزدیک به مدارس و پارك 

1921 Orland Drive, Coquitlam

$1,190,000

با بیش از با بیش از 3030 سال تجربه کار در کانادا سال تجربه کار در کانادا

منزل زیبای چهار خوابه با 2 سرویس حمام،
2262 اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت 7200 اسکورفیت،

در یکی از مناطق بسیار زیبای نورت ونکوور

4640 Highland Boulevard,  North Vancouver

$1,299,000

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

برای دریافت اطالعات بیشتر و وضعیت بازار امالك با من تماس بگیرید
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کالهبرداری در کانادا
 چگونه تماس های کالهبرداران 

را از تماس های واقعی
 اداره مالیات تشخیص دهیم؟

هرروزگزارشهایمتعــددیازوقوعکالهبرداریهایمختلفاینترنتی،
تلفنیو…درکاناداثبتمیشــودکهدرآنافرادکالهبردارباروشهای

مختلفی،اطالعاتخصوصیومالیقربانیانخودرابهسرقتمیبرند.
همیشهشنیدهایمکهتذکرمیدهندرویلینکارسالشدهکلیکنکنیدو
هیچپاسخیبهیکایمیلیاپیامکمشکوکنفرستیدوتلفنهایمشکوک
راقطعکنید.اماچگونهبایدبفهیمیمکهیکتماستلفنی،ایمیلییانامه

پستیواقعیاستیااقدامیکالهبردارانه؟
متنزیرکهترجمهایآزادازوبسایتادارهدرآمدکانادااست،پاسخیجامع

بهپرسشهاییازایندستمیدهد.

به خاطر داشته باشید انواع روش های 
کالهبرداری  مجازی از ســوی افراد 
شیاد اســتفاده  شــده و هرروز نوع 
ماهرانه  از کالهبرداری های  جدیدی 
توســط آنها اختراع می شــود. پس 

همواره هوشیار باقی بمانید.
پرداخت کنندگان مالیات باید هنگام 
دریافت نامه یا متن اطالعیه از طریق 
تلفن، پســت الکترونیکی، پیامک یا 
ایمیل به ویژه از سوی افرادی که خود 
را مأمــور اداره درآمد )مالیات( کانادا 
موســوم به CRA معرفی می کنند، 
هوشیار بوده و در صورت مواجه شدن 
با درخواست ارسال اطالعات شخصی 
مانند شماره بیمه اجتماعی، شماره 
کارت اعتبــاری، اطالعات حســاب 
بانکی، شماره تماس یا شماره گذرنامه 

احتیاط بیشتری به خرج دهند.
معموالً این گروه از کالهبرداران اصرار 
دارند که اطالعات شخصی اعالم شده 
در پیام، موردنیاز است تا مؤدیان مالیات 
بتوانند فرایند پرداخت مبلغ مالیات را 
مشــخص کنند. در مواردی نیز این 
پیام ها می تواند با لحن تهدیدآمیز یا 
اجباری ارسال شده و شما را از اعمال 
جریمه توســط اداره درآمد )مالیات( 
کانادا یا CRA بترساند. بعضی  وقت ها 
نیز کالهبرداران با طراحی وب سایت 
جعلی CRA، قربانیان را به سایتی با 
ظاهری شبیه به سایت اصلی هدایت 
کــرده و ســپس از مالیات دهندگان 
خواسته می شود با واردکردن اطالعات 
شخصی، هویت خود را تأیید کنند. به 
شما اطمینان صد درصد داده می شود 
که این موارد، کالهبرداری هستند و 
مالیات دهنــدگان هرگز نباید به این 
پیام ها پاسخ داده و یا روی هر یک از 

لینک های ارائه شده کلیک کنند.
قانونی و  ارتباطات  برای شناســایی 
پیام هــای ارســالی از CRA، توصیه 
می شود با دســتورالعمل های قانونی 
این مرکز آشنا شده و بدانید که وقتی 
از ســوی CRA با شما تماس گرفته 
می شــود، باید انتظار چــه چیزی را 

داشته باشید.
* اداره مالیات کانادا ممکن اســت از 
طریق تلفن، این اطالعات را از شــما 

درخواست کند:
- درخواســت اطالعــات شــخصی 
مانند نام کامل، تاریخ تولد، آدرس و 
شماره حساب یا شماره بیمه اجتماعی 

به منظور تائید هویت
- درخواست جزئیات مربوط به حساب 
در موارد پرســش و پاسخ مرتبط با 

موضوعات تجاری
- تماس به منظور شــروع یک  روند 

حسابرسی
- تماس به منظور ارائه کمک رایگان 
مالیاتــی )free tax help( مرتبط با 

تجارت های کوچک
 CRA بــه خاطر داشــته باشــید *
هیچ گاه از طریق تلفن این اطالعات 

را مطرح نمی کند:

- درخواســت اطالعــات در مــورد 
گذرنامه، کارت بهداشتی یا گواهینامه 

رانندگی
- تقاضای پرداخت فوری توسط انتقال 
کوین،  بیت   ،Interac الکترونیکــی
پیش پرداخت  اعتبــاری  کارت های 
یا کارت هــای هدیه از مراکزی مانند 
iTunes، Amazon و یا سایر روش ها

- تهدید به بازداشت یا فرستادن پلیس 
و هر نوع لحن تهاجمی و متخاصمانه

درخواست برای ارسال پیام صوتی یا 
ارسال اطالعات شخصی و مالی

* اداره درآمد )مالیات( کانادا ممکن 
است از طریق ایمیل، این اطالعات را 

از شما درخواست کند:
- وقتی پیام جدید یا سندی برایتان 
ارسال شــده، ممکن اســت از طریق 
ارســال یک ایمیل موضوع به شــما 
اطالع داده شود تا به این ترتیب بتوانید 
در پورتال های CRA، حساب خود را 

چک کنید
- در صورت درخواســت شما از این 
مرکز، یک لینک پیوند به یک صفحه 
وب، فرم موردنظر شــما یا هر بخش 
دیگر مرتبط با CRA برایتان فرستاده 
می شــود. )این تنها موردی است که 
CRA یک ایمیــل حاوی پیوندها را 

برای افراد ارسال می کند(
* مواردی که CRA به هیچ عنوان از 

طریق ایمیل انجام نمی دهد:
- درخواســت اطالعات شــخصی یا 

مالی و یا درخواست برای ورود به یک 
لینک خاص

- ارســال لینک برای پر کردن فرم 
آنالین و ارائه مشــخصات شخصی یا 

مالی
- ارسال ایمیل برای استرداد مبلغی 

خاص
- تقاضای پرداخت فوری توسط انتقال 
کوین،  بیت   ،Interac الکترونیکــی 
یا  پیش پرداخت  اعتباری  کارت های 
کارت هــای هدیه از خرده فروشــانی 
مانند iTunes، Amazon و یا سایر 

موارد
- تهدید به بازداشت و زندان

* اداره درآمد )مالیات( کانادا ممکن 
اســت از طریــق نامه پســتی، این 

اطالعات را از شما درخواست کند:
- درخواســت اطالعات مالی عمومی 

مانند نام بانک و محل آن
- ارسال اطالعیه مرتبط با اظهارنامه 
یــا در نظر گرفتن عوامــل جدید یا 
متفاوت، بررســی دوباره یــا ارزیابی 

مجدد.
- درخواست برای پرداخت بدهی های 

معوق به اداره مالیات کانادا
- اگــر در پرداخت بدهی خود تاخیر 
داشــته باشید، به شــما اطالع داده 
می شود که برای بازپرداخت پولی که 

بدهکار هستید، اقدام کنید
- اطالعیه مرتبط با شروع یک  روند 

حسابرسی
ارسال نامه به منظور پیشنهاد کمک 
رایگان مالیاتی )free tax help( برای 

مشاغل و تجارت های کوچک
* مواردی که CRA به هیچ عنوان از 

طریق نامه پستی انجام نمی دهد:
- پیشــنهاد برگزاری جلسه با شما 
در یک مکان عمومی برای پرداخت 

هزینه ها
- تقاضای پرداخت فوری توسط انتقال 
کوین،  بیت   ،Interac الکترونیکــی 
یا  پیش پرداخت  اعتباری  کارت های 
کارت های هدیه از خرده فروشان مانند 

iTunes، Amazon و سایر موارد
- تهدید به بازداشت و زندان

ازطریقارسالپیامکوتاه

CRA هرگــز از پیام هــای متنــی 
)اس ام اس( یا ســرویس های ارسال 
 Facebook پیام های فوری ماننــد
برای   WhatsApp یا   Messenger
ارتباط با مالیات دهندگان اســتفاده 
نمی کنــد. اگر یــک مالیات دهنده، 
متن یــا پیام هایــی را از طریق این 
اپلیکیشــن ها دریافت کند که ادعا 
می کند از طــرف اداره مالیات کانادا، 
اطمینان  می تواند  هســتند،   CRA
داشته باشد که با کالهبرداران طرف 

است.

اگرنســبتبهصحتپیامتردید
داشــتید،ازخوداینســؤاالترا

بپرسید:

- چرا تماس گیرنده من را تحت فشار 
قرار می دهد تا سریعاً عمل کنم؟ آیا 
من مطمئن هستم که تماس گیرنده 

کارمند CRA است؟
- آیا اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع 
ثبت کرده ام؟ آیا مــن یک اطالعیه 
ارزیابی اولیه یا ارزیابی مجدد دریافت 

کرده ام و بدهی مالیاتی دارم؟
- آیا مــن از CRA ایمیلــی درباره 
موضوع مطرح شده طی تماس تلفنی 

یا کتبی دریافت کرده ام؟
- آیــا CRA آخرین اطالعات تماس 

من، مانند ایمیل و آدرس را دارد؟
- آیــا تماس گیرنده از من می خواهد 
بــا اظهارنامه  اطالعاتی غیر مرتبط 
مالیاتی خود داده یا مسائلی را مطرح 
می کند کــه ارتباطی با بدهی من به 

CRA ندارد؟
- آیا اخیراً درخواست تغییر اطالعات 
شماره مشاغل خود را ارسال کرده ام؟

آیا به زودی پرداخت اقساط دارم؟
- آیا در مورد برنامه دولتی که به آن 
بدهکار هستم، مانند بیمه اشتغال یا 
صورت حساب  کانادا،  دانشجویی  وام 

دریافت کرده ام؟

چگونــهازخوددربرابرســرقت
اطالعاتهویتیمراقبتکنید؟

هرگز اطالعات شــخصی خــود را از 
طریق اینترنت یا ایمیل ارائه ندهید. 
اداره درآمد )مالیات( کانادا، CRA از 
شما نمی خواهد که اطالعات شخصی 

را از طریق ایمیل ارائه کنید.
اگــر پــس از برنده شــدن در یک 
قرعه کشی از شما خواسته شده است 
که مالیات بپردازید، مشکوک باشید. 
جوایز و درآمدهای ناشی از قرعه کشی 
مشــمول مالیات نمی شــوند. این 

درخواست ها کالهبرداری هستند.
کدهای دسترســی، شناسه کاربری، 
گذرواژه ها و پین های خود را مخفی 

نگه دارید.
آدرس خــود را بــا کلیــه ادارات و 
ســازمان های دولتی به روز و آپدیت 

نگه دارید.
مؤدیان مالیات خود را با دقت انتخاب 
کنیــد! اطمینان حاصــل کنید که 
شــخصی را که به وی اعتماد دارید 
انتخاب کرده و منابع آن ها را بررسی 
کنید. همیشــه بازده مالــی خود را 
بررسی کرده، قبل از تشکیل پرونده 
اطمینان حاصل کنید که برگه ارزیابی 
خود را دریافت کرده اید، زیرا این برگه 
شامل اطالعات مهم مالی و شخصی 

متعلق به شماست.
 My یا My Account با ثبت نــام در
Business Account بر حساب های 
مالیاتی خود نظــارت کنید. پس از 
ثبت نام، در بخش اعالم هشدار ایمیلی 
)email notifications( ثبت نام کنید 
تا به شما در مورد تغییرات ایجادشده 
در حساب های شــما )به عنوان مثال 
تغییــر آدرس یا اطالعات ســپرده 
 CRA مستقیم( یا اینکه نامه پستی از

برگشت خورده، هشدار دهد.
قبل از پشتیبانی از مؤسسات خیریه، 
با مراجعه به وب ســایت اداره مالیات 
کانادا  مطمئن شوید که این موسسه 
خیریه به طور قانونی ثبت شده است. 
از این طریق شما می توانید اطالعات 
بیشــتری در مــورد نحــوه انجــام 

فعالیت های خود کسب کنید.
قبل از کلیــک روی لینک پیوندها 
در هــر ایمیلی که دریافت می کنید، 
مراقب باشــید. برخــی از مجرمان 
ممکن اســت از یک تکنیک معروف 
به فیشینگ برای ســرقت اطالعات 
شخصی شــما هنگام کلیک بر روی 

لینک استفاده کنند.
داشتن سرویس شناسه تماس گیرنده 
یا Caller ID ، یک اقدام مفید است. 
بااین حال به خاطر داشــته باشــید 
اطالعــات تماس نمایش داده شــده 
توســط مجرمان قابل تغییر اســت. 
هرگز از اطالعات نمایش داده شــده 
تماس گیرنده  هویــت  تأییــد  برای 

اعم از فردی، شــرکت یا نهاد دولتی 
استفاده نکنید. به عبارتی کالهبرداران 
می توانند با یک شماره تلفن تقلبی به 
شما زنگ بزنند و روی تلفن شما اسم 

اداره مالیات کانادا درج شود.
از شماره بیمه اجتماعی خود محافظت 
کنیــد. از آن به عنوان یک شناســه 
استفاده نکنید و هرگز آن را به کسی 
نگویید، مگر اینکه مطمئن باشــید 
فردی که درخواســت دریافت آن را 
می کند ازنظر قانونی حق دسترسی به 
این اطالعات را دارد. اگر ســازمان یا 
نهادی، شماره بیمه اجتماعی شما را 
درخواست می کند، بپرسید که آیا این 

عمل قانونی است یا خیر؟
به چرخه صورتحســاب خود توجه 
کنید و در مــورد هرگونه اظهارنامه 
حســاب مفقودشــده یــا معامالت 

مشکوک سؤال کنید.
اسناد ناخواسته را از بین برده یا آن ها 
را در مکانی امن ذخیره کنید. اطمینان 
حاصل کنید که اسناد و شماره تامین 

اجتماعی شما امن هستند.
گم شــدن کارت های اعتباری یا هر 
نوع کم شــدن از حساب خود را فوراً 

گزارش دهید.
فقط کارت های شناســایی موردنیاز 

خود را حمل کنید.
هیچ رمز عبوری را یادداشت نکرده و 
با خود حمل نکنید. رمزهای عبور را 

به خاطر بسپارید.
از یکی از همســایه های مورد اعتماد 
خود بخواهید که در هنگام مسافرت 
و غیبت شــما، نامه هایتان را دریافت 

کند.

گزارشجرائم

از طریق تلفن ۱-888-4۹5-85۰۱ 
 Canadian Anti-fraud بــا مرکــز

Centre تماس بگیرید.

چه شدید، کالهبرداری قربانی اگر
بایدبکنید؟

اگر فکر می کنید قربانی کالهبرداری 
شده اید یا در دادن اطالعات شخصی 
یا مالی خود فریب خورده اید، با بخش 
خدمات پلیس محلــی خود تماس 
بگیرید.اگر شماره بیمه اجتماعی شما 
)SIN( به ســرقت رفته است، باید با 
  ۱-8۶۶-2۷4-۶۶2۷ رایگان  شماره 

تماس بگیرید. 
اگر با این موارد مواجه شدید با اداره 

مالیات کانادا تماس بگیرید:
- در صورتی که فکر می کنید شناسه 
کاربــری CRA یا رمز عبوری که در 
معامالت شــخصی با CRA استفاده 

می کنید به خطر افتاده است.
به  - می خواهید دسترســی آنالین 
اطالعات خود را درباره خدمات ورود 

به سیستم CRA غیرفعال کنید.
- بعد از غیرفعال کردن، می خواهید 
دسترسی آنالین به اطالعات خود را 

دوباره فعال کنید.
اگر CRA تأیید کنــد که اطالعات 
مالیات دهندگان به خطر افتاده است، 
برای جلوگیری از تقلب در اســتفاده 
از اطالعات مربوط به فرایندهایی که 
CRA مســئولیت آن را دارد، به طور 

مؤثری عمل خواهد کرد.
بــرای امور تجاری خود درخواســت 
کنید که اقدامات امنیتی پیشرفته را 

در حساب شما قرار دهند، با شماره 
828۱-۹5۹-8۰۰-۱ برای ارتباط با 

CRA استفاده کنید.
ایــن اقدامات تضمیــن می کند که 
مأمــوران مرکــز تمــاس CRA از 
سؤاالت امنیتی دیگری که فقط شما 
و آن هــا می دانید برای تعیین هویت 

تماس گیرنده استفاده می کنند. 

منبع:نشریهمداد

زیبا فوالدی مشاور دروغین امور مهاجرتی 
در تورنتو بازداشت شد

ایرانیان کانادا- بازرسان واحد جرایم مالی پلیس منطقه ای یورک مشاور 
دروغین مهاجرت را به کالهبرداری متهم نموده است.

در مــاه نوامبر ســال 2۰۱۹، پلیس منطقه ای یــورک پس از دریافت 
اطالعاتی پیرامون زن مظنونی که خود را نماینده رسمی مهاجرت معرفی 
و خدمات مهاجرتی ارائه می نموده، تحقیقات خود را آغاز نمود. گزارش 
شده است مظنون مذکور اقدام به تهیه اسنادی جعلی کرده که در حین 

اجرای خدمات به مشتری ارائه می نموده است.
به گفته محققین این زن مظنون ایرانی 4۳ ساله به نام زیبا فوالدی که 
به عنوان دستیار در شرکت پارالگالی در شهر مارکام مشغول به کار بوده، 
در رســانه های اجتماعی خود را به عنوان مشاور رسمی امور مهاجرتی 

معرفی کرده، در حالی که هیچ مدرک قانونی گواه بر آن نداشته است. 
در واقــع وی ارائه خدمات به ایرانیان تازه وارد کانادا و کمک به آنان در 
دریافــت اقامت دائم و یا آوردن اعضای خانواده خود به کانادا را بر عهده 
گرفته و در ازای ارائه خدماتی که هرگز ارائه نشده از مشتری پول دریافت 
می کرد و اسناد جعلی را به مشتریان ارائه می نمود تا به ظاهر نشان دهد 

کار آنان انجام شده است.
وی روز جمعه هفته گذشــته بازداشت شــد و اتهامات وی عبارتند از: 
کالهبرداری بالغ بر 5.۰۰۰ دالر، سرقت بیش از 5.۰۰۰ دالر،  ارائه اسناد 

جعلی و ... 
البته گرچه تاکنون قربانیان بســیاری حاضر به تایید و شکایت از متهم 
گشته اند، اما محققان معتقدند ممکن است قربانیان دیگری نیز وجود 
داشته باشــند. تحقیقات در این باره همچنان ادامه داشته و  پلیس از 
کسانی که در این مورد اطالعاتی دارند خواسته است جهت ارائه اطالعات 
خود با شماره 542۳-8۷۶-8۶۶-۱ داخلی ۶۰2۱ تماس حاصل نمایند.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

آیا عامل کشتار نووا اسکوشیا،خبرچین آر.سی.ام.پی
 و همکار کارتل مکزیکی مواد مخدر بود؟

ایرونیا- برخی منابع مطلع می گویند 
عامل کشتار که 22 نفر را در بدترین 
تیراندازی دســته جمعی تاریخ کانادا 
کشت ممکن است خبرچین یا مامور 

مخفی آر.سی.ام.پی بوده باشد.
ویدیوی جدیدی که توســط مجله 
خبری مک لینز به دست  آمده ظاهرا 
گابریل وورتمن 5۱ ساله را در حالی 
نشان می دهد که 4۷5 هزار دالر پول 
نقد از یکی از شعبات برینکس گرفته 
است. این اتفاق تنها چند هفته پیش 
از کشــتار ۱۳ ساعته او در چند شهر 
کوچک در نووا اسکوشــیا در آوریل 

افتاد.
این برداشت  منابع پلیس می گویند 
بزرگ با روشــی همخوانــی دارد که 
آر.ســی.ام.پی برای ارســال پول به 
خبرچین های سری و ماموران مخفی 
استفاده می کند و یک شهروند عادی 
نمی توانست چنین کاری انجام بدهد.

آر.ســی.ام.پی بارهــا تاکید کرده که 
هیچ »رابطــه خاصی« با وورتمن که 
بعد از حمله به دســت پلیس کشته 
شد، نداشته است. اما تعدادی نسبت 
به این سازمان تردید نشان داده اند و 
معتقدند آر.سی.ام.پی  در تالش برای 
مخفی کردن رابطه خود با این تیرانداز 
باشد تا از سوی افکار عمومی متهم به 

مدیریت نادرست پرونده نشود. 
در شــب هجدهم آوریــل، وورتمن 
دست کم پنج محل  در نووا اسکوشیا 
را به آتش کشید و با چهار تفنگ نیمه 
اتوماتیک کــه اجازه مالکیت آن ها را 
نداشت به مردم شلیک کرد و در یک 
ماشین پلیس جعلی به رانندگی ادامه 
داد. ســیزده نفر از قربانیان به خاطر 
شــلیک گلوله و ۹ نفر در آتش جان 

خود را از دست دادند.
گفته می شــود این کشتار بعد از این 
آغاز شد که وورتمن به دوست دختر 
خود حمله کرد. ظاهرا دوست دختر او 
داخل جنگل فرار کرده و چند ساعت 

آن  جا پنهان شده است.
بازرســان گفتند آن حمله احتماال 
کاتالیزور کشــتار او شــده اما آن ها 
همچنین این احتمال را رد نکرده اند 
کــه حملــه می  توانســته از قبــل 
برنامه ریزی شده باشد چون وورتمن 
با تعدادی از قربانیان خود هم مشکل 

داشت.
حاال گفته شــده ممکن است چون 
وورتمن برای نیروی پلیس به عنوان 
خبرچین یا مامور مخفی کار می کرد، 
شکایت ها  این  درباره  آر.ســی.ام.پی 

عملی انجام نداده باشد.
این تئــوری حول محور این حقیقت 
بنا شده که وورتمن روز سی ام مارس، 
یعنی ۱۹ روز پیش از کشتار خود از 
یک دفتــر برینکس در دارتموث نووا 

اسکوشیا پول زیادی دریافت کرد.

منبع پلس گفت پول از سی آی بی سی 
اینتریا که یکــی از زیرمجموعه های 
بانک چارتردی که تراکنش های ارزی 
انجام می دهد، به برینکس ارسال شده 

است. 
هنوز مشخص نیست که وورتمن که 
دندان پزشک بود چطور توانسته چنین 
مقدار زیادی پول جمع  کند. با وجود 
اینکه او مالک دفتر دندان پزشکی خود 
بود، هیچ دلیلی برای باور کردن این 
مسئله وجود ندارد که او نیازمند حمل 

مقادیر زیادی پول نقد بوده است.
یکی از اعضای پلیس ســلطنتی که 
با ماموریت های مخفی این ســازمان 
آشــنایی دارد گفت حتی اگر پول از 
یکی از حســاب های وورتمن باشد، 
او اگر فقط یک شــهروند خصوصی 
عادی بود نمی توانست آن را کامل از 

برینکس دریافت کند.
او به مک لینز گفت »هیچ راهی وجود 
ندارد که یک شــهروند عادی بتواند 
چنیــن توافقی صــورت بدهد« و به 
این نکته اشــاره کرد که تراکنش با 

نحوه پرداخت پول به ماموران پلیس 
سلطنتی همخوانی دارد. هفته گذشته 
مک لینز گزارش داد که مسئوالن در 
حال بررسی درگیری بالقوه وورتمن با 

جرایم سازمان دهی شده هستند.
این شــامل رابطه او با اعضای گروه 
موتورسواری هلز انجلز و یک خالفکار 
محکوم شــده با کارتل ال فامیلیا در 

مکزیک هم می شود.
پیتر الن گریفان همســایه وورتمن 
اخیرا دوران حبس هفت ســاله خود 
را برای جرایــم مرتبط با مواد مخدر 
و حمل ســالح گرم تمام کرد. او هم 

ارتباط هایی با ال فامیلیا دارد.
منابع آگاه گفتند گریفان کسی بوده 
که ماشین پلیس جعلی مورد استفاده 
توســط وورتمن در کشتار جمعی را 

iroonia.ca .رنگ آمیزی کرده است

برنامه های محتاطانه بازگشایی مدارس در سپتامبر
 از هم اکنون مادران کانادایی را نگران کرده است

ایرونیا- وقتی مدرسه پسر آپریل ون 
ارت روز اول ژوئــن در ونکوور دوباره 
باز شــد، او باید راحت می شد. ماه ها 
بود که به ســختی داشت شغل خود 
و آموزش پســر ۱۱ ســاله اش را در 
میان پیامدهای کووید-۱۹ مدیریت 

می کرد.
نیازمندی هــای  خاطــر  بــه  امــا 
فاصله گــذاری اجتماعی، بازگشــت 
مدارس ترکیبی بود: یک روز پسرش 
در کالس بــود و بقیه هفته را آنالین 
کار می کــرد. ون ارت گفت این مدل 
برای والدینی که کار می کنند »کامال 

غیرقابل تحمل« است.
او گفت: »اگر در صورت شکل گیری 
موج جدیــدی از ویــروس در پاییز 
برنامه همین باشد، آن وقت نمی دانم 
که چطور می توانم با کم کردن ساعات 

کاری ام کنار بیایم«.
در اکثر استانها برنامه به این صورت 
تنظیم شــده که  کودکان کانادایی 
در فصل پاییز دوباره وارد کالس های 
درس شــوندو بســیاری از استان ها 
دارند مدل ترکیبی ونکوور را در نظر 
می گیرند: بعضی روزها در مدرســه 
و بعضی روزهــا در خانه و یادگیری 

آنالین.
این همان مدلی است که در نیویورک 
در دســت بررسی اســت، جایی که 
خیلی زود مرکز بحران کروناویروس 
آمریکا شد و تعداد موارد ابتال به اوج 

رسید.
اما هیات  مدیره مدارس، اتحادیه های 

و  پزشــکی  معلمان، متخصص های 
والدین بیش از پیش دارند مخالفت 
خــود را با این مــدل اعالم می کنند 
و می گوینــد ریســک کوویــد-۱۹ 
نباید ســنگین تر از ضرری باشد که 
بسته شــدن مدارس می تواند به رفاه 
احساسی و آموزشــی کودکان وارد 

کند.
متخصصان می گویند یک بازگشــت 
نیمه وقت می تواند بهبود اقتصادی که 
از همین حاال نامتناسب است را بیشتر 
نابرابری جنســیتی  تضعیف کند و 
را افزایــش دهــد چــون در بحران 
کووید-۱۹ زنان آســیب بیشتری از 
تعدیل شدن و کاهش ساعات کاری 

می خورند.
استفانیا وارالی رییس »زنان اثرگذار« 

گفت: »در خانواده هایی که دو درآمد 
دارند این بحث درگرفته که اگر مجبور 
باشیم یک درآمد را از دست بدهیم، 
قرار اســت چه کسی داوطلب شود ؟ 
و احتمالش خیلی زیاد است که زن 
تصمیم بگیرد که از کار خود هر چند 

موقت دست بکشد.«
مدارس در سراسر کانادا برای محدود 
کردن گســترش کووید-۱۹ در ماه 
مارس بســته شــدند که باعث شد 
حدود 5.5 میلیون کودک تحت تاثیر 
قرار بگیرند. با توجــه به کودکان در 
خانه بودند و والدین ســاعات کاری 
خود را کم کردند، ویکی ردوود مشاور 
اکونومیکس  کپیتال  ارشد  اقتصادی 
می گوید ضرر اقتصادی احتماال حدود 
۰.8 درصــد تولیــد ناخالص داخلی 

کانادا در هر ماه بود.
زنان، که بیشــتر در بخش خدمات 
کار می کنند، شــاهد از دست رفتن 
شغل های بیشتری نسبت به مردان 
بودند و مســائل حمایت از کودکان 
باعث شده بازگشت به کار برای آن ها 
سخت تر بشــود. داده های مرکز آمار 
کانادا نشان می دهد که زنان با درآمد 

کمتر بیشترین ضربه را خوردند.
حتی با بازگشــت شــغل ها، میزان 
اشــتغال برای مادرهایی که کودک 
سن مدرسه  دارند، در ماه ژوئن بسیار 
پایین تر از میزان پیش از کووید-۱۹ 
بود. در این میان افتتاح دوباره مراکز 
مراقبت روزانه از کودکان باعث شــد 
وضعیت برای مادرانی که فرزندان کم 

سن دارند بهتر شود.
جنیفر رابســون اســتیادار دانشگاه 
کارلتون در اتاوا می گوید: »مادرها یک 
ضربه دوگانه خوردند چون بیشتر در 
معرض ریسک از دست دادن شغل به 
خاطر الگوهای جنسیتی در محل کار 
قرار داشتند و مدارس و مراکز مراقبت 

روزانه بسته شدند.«

از دســت رفتن درآمد یکی از والدین 
پیامدهای طوالنی مدت برای اقتصاد 
دارد، مخصوصا در حالیکه کانادا سعی 
دارد راه بازگشــت خود را از بدترین 
بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ تا 
به حال پیدا کند. سیاست گذاران هم 

به این نکته توجه کرده اند.
مریم منصف وزیر زنان کانادا این هفته 
گفت: »والدین نگران هستند و حق 
هم دارند. ما نیازمند این هستیم که 
زنان بتوانند دوباره سر کار برگردند تا 
بتوانیم موتورهای اقتصادمان را روشن 

کنیم.«
در انتاریــوی پرجمعیــت، از دولت 
استانی خواسته شده برای شکل دهی 
به برنامه بازگشت به مدارس خود به 
جای بریتیــش کلمبیا به کبک نگاه 

کند.
کبک وقتی در اواســط مه بیشــتر 
مدارس ابتدایی خود را باز کرد رو به 
ماسک، ضدعفونی دست و نقطه های 
فاصله گذاری آورد. در همان ماه، کبک 
تقریبا 8۰ درصد رشد کل استخدام 

کانادا را داشت.
امــا ضعف هایی هــم وجــود دارد. 
فقط در هفتــه پنجم ژوئن 5۳ مورد 
فعال کوویــد-۱۹ در میان معلم ها و 
دانش آموزان در کبک مشــاهده شد. 
در تضاد با این، در تمام ماه ژوئن فقط 
یک مورد شناخته شــده در مدارس 

بریتیش کلمبیا گزارش شد.
برای بسیاری از والدینی که در معرض 
ریســک قرار دارنــد، چنین چیزی 
ارزشــش را دارد. روث تامپسون مادر 
مجرد اهل اتاوا گفت پســر شــش 
ساله اش وقت بیش از حد زیادی پای 
تبلت گذرانده و باید به یادگیری کنار 

دوستانش بازگردد.
او گفت: »از نظر من، مدرســه تمام 
وقت تنها راه اســت. مدرسه آنالین 
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مدارس کانادا خواستار حصول اطمینان 
از امنیت و حریم خصوصی دانش آموزان 

هنگام برگزاری کالس های آنالین
رادیو جوان- به گزارش سی بی سی 
از آنجــا که اکثر بخش هــای کانادا 
پــس از ماه ها تعطیلی به دلیل همه 
گیری کووید-۱۹، به تدریج واحدهای 
اقتصادی خود را بازگشایی می کنند، 
برخی اســتان ها- از جملــه انتاریو، 
منیتوبا، آلبرتــا و نیوبرانزویک – به 
توضیح برنامه هایــی در مورد اینکه 
چگونــه در ماه ســپتامبر به دانش 
آمــوزان اجازه می دهنــد به کالس 

بازگردند پرداخته اند.
یکی از کارشناســان فضای مجازی 
می گوید: هیئت های امنای مدارسی 
که با یادگیری نیمه مجازی یا کامال 
مجــازی به کار خود ادامه می دهند، 
باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات 
الزم برای محافظت از حریم خصوصی 
و امنیت دانش آموزان هنگام استفاده 
از پلتفرم های کنفرانس ویدیویی برای 

کالس های آنالین انجام می شود.
ربکا هرولد، متخصــص امنیت داده 
و حفظ حریم شــخصی، گفت: قابل 
درک اســت که افراد می خواهند در 
دوران همه گیری کالس های خود را 
برگزار کنند. اما باید اول موضوع حریم 
شخصی را بررسی کنند و چارچوب 
مناســبی را در مورد نحوه برگزاری 

کالس های آنالین تدوین کنند.
در حــال حاضــر مدارس سراســر 
کشــور از برنامه های متنوعی برای 
یادگیــری آنالیــن در دوران همــه 
گیری اســتفاده می کنند. به عنوان 
مثال، مــدارس بریتیــش کلمبیا و 

 Microsoft Teams آلبرتا از پلتفرم
اســتفاده می کنند، در حالی که در 
تورنتــو از Google Classroom و 
Brightspace اســتفاده می شــود 
کــه پس از توافق بــا وزارت آموزش 
و پرورش انتاریو در دســترس دانش 
آموزان قرار گرفته اســت.در همین 
حــال، وزارت آمــوزش و پــرورش 
بریتیش کلمبیا امکان استفاده از نرم 
افزار Zoom را برای مدارس سراســر 

استان فراهم کرد.
اســتفاده از برخی از این نرم افزارها 
پیش از بروز همه گیری نیز در دستور 
کار بســیاری از مدارس قرار داشت، 
اما پس از تعطیلی مــدارس به طور 
گسترده و نیاز به آموزش آنالین برای 
اطمینــان از فاصله گذاری اجتماعی 
این نرم افزارها در عمل به کار گرفته 
شــد. صرف نظر از اینکه هیئت های 
به اســتفاده  امنای مدارس تصمیم 
از چــه نرم افزاری دارنــد، باید زمان 
کافی را صرف تحقیق و جستجو برای 
حصول اطمینان از مناسب بودن این 

برنامه ها  کنند.
 Zoom مواردی از هک شدن نرم افزار
گزارش شــده، که در آن هکرها برای 
مختل کردن جلســات وارد صفحات 
شرکت کنندگان شده و جلسه را برای 

آنها غیر قابل دسترسی می کنند.
در مــاه آوریــل، راس کلیــن، مدیر 
دبیرستانی در ونکوور، به سی بی سی 
گفت افرادی به گردهمایی آنالین این 

مدرسه در Zoom نفوذ کرده بودند.
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وقت پایان دادن به فرهنگ مسموم 
بی اعتمادی به پزشکان

 فرا رسیده است
ایران جوان- به گزارش سی بی سی 
نیوز، هرچند نگرانــی جامعه درباره 
درمان بیماران دچــار ناراحتی های 
روحی دلگرم کننده اســت، اما آنچه 
معموال مورد غفلت واقع می شــود 
این اســت که خود پزشــکان نیز در 
برابر مشــکالتی مانند افســردگی و 
خودکشی مصون نیســتند. آنها نیز 
دچار بیماری های روحی می شوند و 
بعضا بر اثر آن می میرند. برچسبی که 
به بیماران روانی عادی زده می شود 
واقعا برای آنها نگران کننده اســت،  
و در عالم پزشــکی- جایی که هیچ 
گونه ضعفی پذیرفته نیست- سختی 
تحمل آن دو چندان است. با توجه به 
کاهش بودجه سالمت و حجم باالی 
کار و قرار داشتن زیر ذره بین جامعه، 
پزشکان پیش از پاندمی نیز به لحاظ 
جســمی و روحی تحت فشار زیادی 

قرار داشتند.
با ظهــور پاندمی و بحران کووید-۱۹ 
شــرایط برای پزشکان باز هم سخت 
تر شد. اخیرا نیویورک تایمز گزارش 
کرد یک پزشــک تحت فشار کاری 
زیاد دســت به خودکشی زد. به نظر 
می رسد اکنون زمان آن رسیده تا به 
افسردگی و یاس فراگیر در بین جامعه 
پزشکان رسیدگی کرده و سکوتی را 
کــه مانــع از کمک گرفتــن آنها از 
دیگران می شود، بشکنیم. پزشکان در 
رنج هستند و جامعه باید حرف آنها 

را بشنود.
مدت ها پیش از پاندمی، دکتر پامال 
ویبل تصمیم گرفت نام همه پزشکانی 
را که خودکشــی کرده بودند جمع 
آوری کند و داستان زندگی آنها را که 
با پایانی غم انگیز ناگهان قطع شــده 
بود، در یک وبسایت بازگو کند. او در 
وبسایت خود ضمن معرفی مشاورین 
متبحر برای کمک به پزشکان افسرده، 

فاکتورهای مشترکی را که به چنین 
مرگ های قابل اجتنابی می انجامد 
شناســایی کرده و با مردم در میان 

می گذارد.
در آمریکا ساالنه حدود 4۰۰ پزشک 
جان خود را می گیرند، به طوری که 
نرخ خودکشــی در این حرفه از نرخ 
خودکشی عمومی پیشی گرفته است.

در کانادا کســی تعداد خودکشــی 
پزشکان را نمی شمارد، اما نظرسنجی 
ســالمت جامعه پزشکی که در سال 
انجمن پزشکی کانادا  2۰۱8 توسط 
انجام شد، نشان داد ۳4 درصد آنها از 
مشکل افسردگی رنج می برند و ۱۹ 
درصد نیز به خودکشی فکر کرده اند. 
۱5 درصد از این تعداد برای دریافت 
مشاوره اقدام کرده بودند که بسیاری 
از آنها به همان دلیل آشنای خجالت 
و ترس از برچسب خوردن، درمان را 

رها کرده بودند. 
گفته می شود پزشکان خدای حفظ 
ظاهر هستند. در حالی قاطعانه به کار 
خود ادامه می دهند که شک و یاس 
در درون آنهــا غوغا می کند. آنها یاد 
گرفته اند که دردهایشــان را پنهان 
کنند. فرهنگ تهاجمی دنیای پزشکی 
همه شــاغلین این حرفــه را تحت 
تاثیر قرار می دهــد. دوران آموزش 
دانشجویان رقیق القلب را که رویاها 
در سر داشتند سنگدل می کند. در 
این دنیای بسته، معیار بی نقص بودن 
است. مالک ها چنان باال هستند که 
کوچک ترین اشتباه نه تنها احساس 
گناه، که خجالت و شرمســاری بی 
اندازه ای به دنبــال می آورد. تبعات 
صنفی آن نیز، مانند شکایت به مراجع 
قانونی، تیر خالص را به آنها می زند. 
از طرفی اعتــراف در برابر یک مقام 
قضایی به داشتن مشکالت روحی می 
توانــد منجر به تعلیق یا ابطال مجوز 

طبابت آنها شود.
البته بعضی از این پزشــکان مشکل 
خود را علنی کــرده و از آن صحبت 
کرده اند. دکتر جــان بردفورد، پس 
از ســال ها کار در پزشکی قانونی و 
تماشــای ویدیوهای وحشــتناک به 
عنوان شاهد و مدرک، از نظر روحی 
فرو ریخت و به این نتیجه رسید که 
زندگی اش یک شکســت بوده است 

پس به خودکشی فکر کرد.
دکتر مارک برنســتین، جراح مغز و 
اعصاب در تورنتو نیز دچار افسردگی 
شــدید روحی شــد. او حجم کاری 
زیاد و اســترس فراوان کار خود را به 
احساس غرق شدن تشبیه می کند: 
ترســناک و طاقت فرسا، و در نهایت 

افسرده کننده است.
اما بسیاری از این پزشکان تمایلی به 
حرف زدن درباره مشــکالت روحی 
خود ندارند. احســاس شرمندگی و 
ترس از برچسب خوردن، بیماری آنها 

را در درونشان مدفون می کند. 
اما چرا این مســاله باید برای ما مهم 
باشــد؟ چون احتمال خطــا کردن 
پزشــکان بیمار بیشتر است. در واقع 
وقتی پزشک از مشکلی رنج می برد، 

تاوانش را جامعه می دهد.
بــا بــروز پاندمی قطعا بیــش از هر 
زمان دیگری به پزشــکانی سالم نیاز 

داریم. با این وجود وضعیت نامساعد 
بهداشت و سالمت بر کسی پوشیده 

نیست. منابع ناکافی پاسخگوی نیاز 
روزافزون نیستند؛ کیفیت مراقبت از 

بیمــاران به دلیل کاهش بودجه افت 
کرده؛ و بیماران مایوس از پزشــکان 
جواب می خواهند. جنگ هر روزه این 
متخصصان زحمتکش و کار بیشــتر 
در ازای نتیجه کمتر، پزشکانی را که 
مراقب ما هستند دچار ناامیدی کرده 

است.
اما سیاستمداران بی انصاف شکست 
سیســتم بهداشت و ســالمت را به 
مبارزان خط مقدم این جبهه نسبت 
می دهنــد. و نتیجه آن بی اعتمادی 
فزاینده بین مردم و جامعه پزشــکی 
است که بنیان درمان را ویران می کند.
با ظهور ویروس کرونا، پزشــکان به 
رغم کمبود ماسک و سایر تجهیزات 
محافظت شخصی، به میدان آمدند و 
با به خطر انداختن جان خود و خانواده 
های شان وارد جنگ با ویروسی شدند 
که عده زیادی را- از جمله همکاران 
خود آنها را-  کشته بود. پاندمی ثابت 
کرد که پزشکان با تمام وجود بر سر 
کار خود حاضرند و در هر حالی و هر 
ساعتی باالی سر بیمار وحشت زده و 
بیمار محتزر به وظیفه خود عمل می 
کنند. شــاید تصویر این روزها بتواند 

اعتماد از دست رفته را بازگرداند.
چرا که وقتی ویــروس از بین برود، 
فرصتی برای تعلل نداریم. باید از تمام 
کســانی که در این مدت با بیماری 
هایی غیر از کووید-۱۹ دست و پنجه 
نرم کرده اند مراقبت کنیم؛ بیماران 
قلبی، سرطانی و افسردگی! در واقع 
حجم کاری پزشکان با پایان پاندمی 
نه تنها کمتر نمی شــود بلکه باز هم 

بیشتر خواهد شد. 
متهم کردن پزشکان و مقصر دانستن 
آنها به خاطر ضعف های موجود هم 
نادرســت اســت و هم خطرناک، به 
طوری که هیچ تنفس عمیق یا تمرین 
یوگایی نمی تواند زخم ناشی از آن را 

التیام بخشد.
برای داشــتن جامعه ای ســالم، به 
پزشکان ســالم نیاز داریم. زمان آن 
رسیده مراقب پزشــکانی باشیم که 
یک عمر مراقب مان بوده اند. اگر نه به 

خاطر آنها، حداقل به خاطر خودمان.

دو منطقه جغرافیایی کانادا 
عضو ژئوپار ک جهانی شد

خبر کانــادا-  از دهم ژوئن 2۰2۰، دو منطقــه جغرافیایی دیگر به نام 
پرتگاه های فاندی در نوااسکوشیا و صخره های دیسکاوری در نیوفاندلند 
به عضویت شــبکه جهانی ژئوپارک های تحت حمایت سازمان یونسکو 
درآمده اند. طبق تعریف یونســکو، ژئوپارک های جهانی، مناطقی دارای 
اهمیت از نظر پدیدهای کمیاب و برجســته زمین شناسی هستند. این 
سازمان عالوه بر کمک به حفظ زیبایی طبیعی این مناطق، به پشتیبانی 

از گردشگری پایدار در این مکان ها نیز کمک می کند.
پرتگاه های فاندی در نوااسکوشیا، پر است از تاریخ و چشم اندازهای نفس 
گیر، از فسیل قدیمی ترین دایناسورها گرفته تا بلندترین جذر و مدهای 
دنیا. یونسکو در وبسایت خود درباره صخره های فاندی به این نکته اشاره 
می کند که این منطقه یکی از اولین مکان های شناخته شده برای سکونت 
انسان ها در شمال شرقی آمریکای شمالی است و هزاران سال خانه اقوام 

میکماک بوده است.
صخره هایی دیسکاوری در نیوفاندلند خانه سنگ هایی است که بیش از 
پانصد میلیون سال قدمت دارند. همچنین فسیل هایی با ششصد میلیون 
ســال قدمت، در زمانی که حیوانات در دریاها رشد پیدا کردند، در این 
منطقه یافت می شود. دیسکاوری همچنین سکونتگاه اقوام منقرض شده 
بوتوک )Beothuk( است که احتماالً با اولین کاشفان رو  به  رو شده بودند. 

این منطقه توسط جیووانی کابوتو در سال ۱4۹۷ کشف شد.
پیش تر، سه ژئوپارک دیگر کانادا نیز در فهرست یونسکو قرار گرفته بودند. 
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پس از بازگشایی و شروع به کار مجدد تدریجی 
کسب و کارها در کانادا، 

در ماه جون نزدیک به یک میلیون 
فرصت شغلی ایجاد شده است

پرژن میرور- پس از بازگشایی و شروع 
به کار مجدد تدریجی کسب و کارها 
در کانــادا، در اقتصاد این کشــور در 
ماه گذشــته میالدی نزدیک به یک 

میلیون شغل اضافه شده است.
اداره آمــار کانــادا در گزارشــی که 
امروز منتشــر کرد آورده اســت که 
در ماه ژوئــن در اقتصاد کانادا حدود 
۹5۳هزار شغل اضافه شده است. در 
ماه ِمه حدود 2۹۰ هزار شغل به بازار 
کار کانادا اضافه شــده بود. اما به رغم 
آمارهای این دو ماه، میزان شغل های 
اضافه شده نسبت به ماه فوریه و آغاز 
همه گیری بیماری کووید-۱۹ حدود 
یک میلیون و هشــتصد هزار شغل 

کمتر است.
نرخ بیــکاری به رقــم ۱2،۳ درصد 
رسیده که نســبت به رکورد پیشین 
۱۳،۷ درصد در ماه ِمه کمتر اســت. 
میزان ایجاد شغل در کانادا نسبت به 
پیش بینی اقتصاددانان که رقم ۷۰۰ 
هزار شغل را اعالم کرده بودند حدود 

25۰ هزار شغل بیشتر است.
بر اســاس گزارش اداره آمــار کانادا 
بیــش از نیمی از شــغل های جدید 
در اســتان های انتاریو و کبک ایجاد 

کبک اولین استان کانادا که ماسک را اجباری کرد
پرژن میرور- کبک اســتان فرانسوی 
زبان کانادا اولین اســتان در سراسر 
کانادا است که ماسک زدن در اماکن 
عمومی سرپوشــیده برای افراد ۱2 

سال به باال را اجباری کرده است.
آقای فرانسوا لوگو نخست وزیر استان 
کبک روز دوشــنبه اعالم کرد که از 
روز ۱8 ژوئیه همزمان با شروع فصل 
تعطیلی سالیانه کارهای ساختمانی در 
این استان دســتورالعمل جدید اجرا 

خواهد شد.
وی در مونترال و در برابر خبرنگاران 
گفت که انتظار می رود تمام کسب و 
کارها این دستورالعمل جدید را اجرا 
کنند و اگر مشــتریان آنها در حالی 
دیده شوند که از این دستور بهداشتی 
ســرپیچی کرده اند بین 4۰۰ الی ۶ 

هزار دالر جریمه خواهند شد.
آقای لوگو همچنین گفت که دولت 
اجــرای جریمه برای مــردم را از ماه 
اوت آغاز خواهد کرد. وی اضافه کرد 
افرادی که به دالیل پزشکی نمی توانند 
از ماسک استفاده کنند از قانون جدید 

معاف هستند.
از هفتــه آینــده که تعطیــالت دو 
هفته ای کارهای ساختمانی در استان 
کبک شروع خواهد شد، انتظار می رود 
که مردم کبک همــراه خانواده های 
خود سفرهای تابستانی خود را در این 

استان آغاز کنند.
آقای فرانســوا لوگو در همین زمینه 
گفت: » اســتفاده از ماســک آسانتر 
از بازگشــت به حبس شدن در خانه 
است.« وی همچنین اضافه کرد که 
اســتان کبک در تعداد موارد روزانه 
ابتــال به بیماری کووید-۱۹ شــاهد 

افزایش تدریجی است.
نخست وزیر اســتان کبک در ادامه 
سخنان خود گفت: » می دانم تابستان 
است. فصل تعطیالت است. استفاده از 
ماسک جالب نیست اما برای اینکه به 

عقب برنگردیم الزم است.«
اســتان کبک در 24 ساعت گذشته 
تعــداد ۱۰۰ مــورد جدیــد ابتال به 
ویروس کرونا را گزارش کرده اســت. 
تاکنون تعداد 5۶28 نفر بر اثر ابتال به 
این بیماری در استان کبک جان خود 
را از دســت داده اند و تعداد کل افراد 
مبتال نیز به رقم 5۶ هزار و ۶2۱ نفر 

رسیده است.
آقای فرانســوا لوگو گفته اســت: » 
دستورالعمل جدید در تمام فضاهای 
سرپوشــیده عمومی در سراسر این 
استان باید اجرا شود. در رستوران ها 
نیز فقــط در حالتی که افراد در حال 
حرکت هستند این دستور قابل اجرا 
اســت و به هنگام صــرف غذا نیازی 
به اســتفاده از ماســک نیســت. اما 
وقتی از ســر میز بلند می شویم و به 
دستشــویی می رویم و یا از رستوران 
خارج می شویم باید ماسک خود را به 

صورت بزنیم.«
گروه هایی که برخی از صاحبان کسب 
و کارها را نمایندگی می کنند از ایجاد 
مســوؤلیت برای اجرای این دستور 
جدیــد دولت اظهــار نگرانی کرده و 
می گویند که اجرای این دستور یک 
مشکل جدید بر مشکالت بوجود آمده 

پیشین آنها اضافه خواهد کرد.
گوپینــات جیاباالراتنــام، یکــی از 
فدراســیون  راهبردی  تحلیلگــران 
کسب و کارهای مستقل کانادا درباره 
استانی  دولت  جدید  دســتورالعمل 
کبک گفته اســت: » درخواســت از 
بیزنس هــای کوچک بــرای برعهده 
گرفتن مســوؤلیت رفتار مشــتریان 
خود، که فراتر از کنترل منطقی است 
و اعمال جریمه بــرای صاحبان این 

کسب و کارها عادالنه نیست.«
شورای کارفرمایان کبک که کارفرمایان 
این استان را نمایندگی می کند اعالم 
کرده است که مسوؤلیت باید به طور 
برابر بین مشتریان و صاحبان کسب و 
کارها تقسیم شود و از دولت خواسته 
است تا به جای جریمه، بیشتر بر روی 

آموزش تاکید کند.

نخست وزیر استان کبک گفته است: 
» بــه دلیل اینکه پلیــس نمی تواند 
همزمان در تمام فروشــگاه ها حضور 
داشته باشد، اتکا به صاحبان بیزنس ها 
برای اجرای این دستور جدید ضروری 
است. اجرای این قانون با اعالم هشدار 
شروع خواهد شــد و با جریمه پایان 

خواهد یافت.«

وی در پایــان اضافــه کرده اســت 
کارکنان رستوران ها و فروشگاه ها در 
صورت برخورد با مشتریانی که از این 
دستور سرپیچی  کنند باید با پلیس 

تماس بگیرند.
درســت یک روز پس از اعالم رسمی 
دولت کبک مبنی بر قانون اســتفاده 
اجباری از ماسک، جریان های مخالف 
این قانون شروع به جمع آوری امضای 
آنالین کرده و یکی از آن ها که تقریباً 
چهل هزار امضا جمع کرده است، از 
دولــت می خواهد که به طورکلی این 

قانون را لغو کند.
معترضین خواستار ارائه شواهد علمی 
از سوی دولت در رابطه با مفید بودن 
استفاده از ماســک در پیشگیری از 
کرونا بــوده و به میــزان پائین آمار 
مرگ ومیر ناشــی از این بیماری در 
جهان اســتناد کرده و قانون ماسک 
اجباری را نقــض آزادی های فردی و 

اجتماعی می دانند.
این اعتراضات در حالی است که تا روز 
سه شنبه پنج هزار و ۶۳۳ نفر در کبک 
براثر کرونا جان باخته اند و درمجموع 
این استان شــاهد ابتالی 5۶ هزار و 
۷۳۰ نفر بوده است. پزشکان در این 
رابطه اعتقاددارند استفاده از ماسک 
خطر انتقال ویروس را کاهش می دهد 
و درواقع بیشــتر بــرای محافظت از 
دیگران است تا محافظت از خود فرد.

شده اند. استان انتاریو با رقم ۳۷۷ هزار 
و ۹۰۰ شغل رتبه نخست را در سراسر 
کانادا به خود اختصاص داده و کبک 
نیز با ایجاد 24۷ هزار و 5۰۰ شغل در 

رده دوم قرار دارد.
اداره آمار کانادا همچنین اعالم کرده 
است که بزرگترین شهر کانادا، تورنتو، 
در هفته ای که آمار شغلی سراسری 
کشور انجام گرفت به دلیل اینکه اغلب 
بخش هــای اقتصــادی آن همچنان 
تعطیل اســت در آمار ارایه شده در 
ماه ژوئن جایی ندارد و میزان افزایش 
شغل در تورنتو پس از ورود به مرحله 
دوم بازگشایی، در آمار مربوط به ماه 

ژوئیه بررسی خواهد شد.
گــزارش اداره آمار کانادا می گوید که 
در ماه آوریل به علت تاثیرات بیماری 
کووید-۱۹ نزدیک بــه 5،5 میلیون 
شــغل از بین رفتند، که از این میان 
حدود ۳ میلیون شغل به طور کامل 
از بین رفت و 2،5 میلیون شــغل نیز 
با کاهــش ســاعات کاری و کاهش 

دستمزد روبرو شدند.
برنــدن برنارد، یکی از کارشناســان 
اقتصادی سایت کاریابی )ایندید( در 
گفتگو با شــبکه خبری سی بی سی 
کانادا گفته اســت: » علیرغم اینکه 
از ماه آوریل بســیاری از شــغل های 
از بیــن رفته مجدد بازیابی شــدند، 
اما هنوز اوضــاع خوبی نداریم. اضافه 
شــدن حدود یک میلیون شغل در 
ماه ژوئن عالوه بر آنچه که در ماه ِمه 
اضافه شد نشان از بازیابی حدود 4۰ 
درصد از شغل های از دست رفته دارد 
اما بازیابی ۶۰ درصد بقیه شغل های 
از دست رفته و ترمیم بلند مدت این 
معضل می تواند بسیار چالش برانگیز 

باشد.«
این همه گیری به طور نامتناسب به 
اشتغال زنان آســیب رسانده است و 
آمار و ارقام نشان می دهند که بازیابی 
فرصت های شغلی برای زنان همگام 
با سرعت بازیابی شــغل های مردان 

صورت نمی گیرد.
داون دسجاردن، معاون رییس بخش 
اقتصادی رویال بانک در گفتگوی خود 
با سی بی سی در همین زمینه گفت: 
» بسیاری از شواهد نشان می دهند که 
اغلب صنایعی که در حال بازگشایی 
هســتند عالقه بیشتری به استخدام 
مردان دارند. بخش هایی همانند خرده 
فروشــی، گردشــگری، غذا و بخش 
اقامت و اسکان در میان بخش هایی 
هستند که با سرعت کندتری در حال 
بازگشایی هســتند. زنان بیشتر در 
اقتصادی که سرعت  این بخش های 
بازگشایی آنها کند است مشغول به 

کار هستند.«
خانم دســجاردن ادامه داده است که 
زنان در بیکاری بوجــود آمده بر اثر 
همه گیری ویروس کرونا تحت فشار 

بیشتری نسبت به مردان قرار دارند.

وزیر دارایی بریتیش کلمبیا
 از کسری بودجه 12.5 میلیارد دالری امسال خبر داد

ایرونیــا- در حالیکه بریتیش کلمبیا 
ســعی دارد با افت اقتصادی ناگهانی 
و چشــمگیر به وجود آمده به خاطر 
پاندمــی کووید-۱۹ مقابلــه کند، با 
بزرگ ترین کسری بودجه تاریخ خود 

مواجه شده است.
کرول جیمز وزیر دارایی سه شــنبه 
گفت تخمین زده می شــود اســتان 
امســال یک کســری بودجه ۱2.5 
میلیارد دالری داشــته باشــد و این 
در حالی اســت که پیش از پاندمی 
پیش بینی می شد استان 22۷ میلیون 

دالر مازاد بودجه داشته باشد.
بزرگ ترین  خارق العــاده  رقــم  این 
کســری بودجــه ســاالنه در تاریخ 
بریتیش کلمبیاست. همچنین بیش 
از دو برابر بزرگ تر از کســری بودجه 
اســتانی در دهه های هشــتاد، نود و 
دو هــزار میالدی و بیــش از چهار 
برابرمیزان کسری بودجه شکل گرفته 
بعد از بحران اقتصادی سال 2۰۰8 به 

ازای سهمی از اقتصاد استان است.

کوویــد-۱۹ از دو طریــق عمده به 
بریتیش کلمبیا آسیب وارد کرد: یک 
ضربه ۶.۳ میلیارد دالری به منبع سود 
استان که به خاطر بیکاری گسترده 
و بسته شــدن کسب و کارها به وجود 
آمد و ۶.۳ میلیارد دالر کسری بودجه 
از سالمت  برای مراقبت  غیرمنتظره 
و برنامه های حمایت اجتماعی برای 

تسهیل فشار اجاره خانه و دستمزد.
عالوه بر این، تخمین زده می شود که 
اقتصاد بریتیش کلمبیا، با اندازه گیری 
تولید ناخالــص داخلی، امســال با 
کاهشی ۶.8 درصدی مواجه خواهد 
شــد که بزرگ ترین کاهش در یک 
نسل اخیر است. بیکاری ۱۳ درصد و 

بیکاری جوانان 2۹ درصد است.
جیمز گفت: »ایــن می تواند بدترین 

رکود استان ما در تاریخ باشد.«

لیبرال های اپوزیســیون سعی کردند 
این کســری بودجه را به عنوان یکی 
از عواقب دولت نئودموکرات به نمایش 

بگذارند.
اندرو ویلکینســون رهبــر لیبرال ها 
گفت: »همه مــا می دانیم که به این 
شکل ادامه دادن دوام پذیر نیست. ما 
فقط چهار مــاه در این وضعیت قرار 
داشــته ایم و از همین حاال می بینیم 
اوضاع خیلی وخیم است. شاهد هیچ 
برنامه ای برای بهبود اقتصادی نیستیم. 
به نظر می رسد حزب دموکرات نو فکر 

می کند اوضاع مثل همیشه است«.
اما اقتصاددان های بســیاری گفته اند 
ارقــام جیمز بــا ارقــام پیش بینی 
خودشــان جور در می آید و نمایانگر 

ایدئولوژی سیاسی نیست.
جاک فینالیســون معاون شــورای 
گفت:  کلمبیا  بریتیش  کســب و کار 
»این کسری تقریبا کامال به خاطر اثر 

کووید-۱۹ و تدابیری است که استان 
برای حمایت از خانوارها اتخاذ کرده و 
به خاطر این نیســت که دولت بدون 
احتیاط از ســرمایه ها استفاده کرده 
باشد. معموال اگر شاهد چنین کسری 
در بریتیش کلمبیا باشــیم وحشت 
می کنیــم اما در محیطــی که امروز 
در آن زندگی می کنیم این کمابیش 
چیزی است که انتظارش را داشتیم«.
دولتی  هیــچ  گفــت  فینالیســون 
نمی توانست پیش بینی چنین توفان 
اقتصادی را بکند یــا کامال آماده آن 

باشد.
او گفت: »بــرای بریتیش کلمبیا دو 
یا سه برنامه مالی ساالنه دیگر طول 
می کشد تا بتوان به طور معقول انتظار 
داشت که به وضعیت متوازن بازگردد. 
تنها خبر خوب این است که داریم در 
عصری از وام گیری یا نرخ بهره بسیار 

پایین زندگی می کنیم.«

جیمز سه شنبه گفت ارقام جدید یک 
»سناریو« هســتند و با دقت کامل 
نمی توان پیش بینی کرد چون پاندمی 
که همیشه در حال تغییر است اجازه 
پیش بینی بقیه سال مالی را که اول 
آوریل آغاز شد و ۳۱ مارس 2۰2۱ به 

پایان می رسد، بدهد.
سود مالیاتی بریتیش کلمبیا کاهشی 
4.2 میلیارد دالری داشــته که این 
شامل یک کاهش یک میلیارد دالری 
در سود مالیات بر درآمد می شود چون 
بیش از 2۳5 هزار شغل از دست رفته 
اســت. همچنین ۹۷۳ میلیون دالر 
مالیات بر درآمد شــرکت ها کم شده 
چون هزاران کســب و کار ورشکسته 
شــده اند و ۱.۳ میلیارد دالر ســود 
مالیات بر فروش استانی از دست رفته 
چون مردم محدود به خانه کمتر خرج 

می کنند.
با وجود این چشم انداز منفی، جیمز 
گفــت نمی خواهد مخــارج دولت را 
کم کند چون موج دوم کروناویروس 

ممکن است به زودی از راه برسد.
او گفت: »برای بهبود اقتصادی خوب 
نخواهد بود که االن بخواهیم مخارج را 
کم کنیم و باعث بشویم چالش های 

جدیدی در اقتصادمان ایجاد بشود.«
الکس همینگوی اقتصــاددان مرکز 
کانادا  سیاست گذاری  جایگزین های 
گفت بریتیش کلمبیا در حال حاضر 
می تواند کسری بودجه را تحمل کند 
و استان باید مخارج را برای کمک به 

مردم افزایش بدهد.
همینگوی گفت: »اگر به اندازه کافی 
سرمایه گذاری نکنیم و اجازه بدهیم 
امور مالی خانوار سقوط کند، وضعیت 
رکود بدتر می شود و آسیب طوالنی  
مدت به اقتصادی از نظر ظرفیت های 
سرمایه انسانی و نیروی کار در استان 
تشدید می شود. اگر می خواهیم تغییر 
ایجاد کنیم، باید در زمینه گسترش 

iroonia.ca ».خدمات باشد
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میتاپایرانیانونکوور

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

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

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

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

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

مشتاق حضور گرمتان هستیم.

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

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

فروزان یزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

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

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

1370 Marine Drive,
 North Vancouver

خدماتخرید،فروش،
اجارهومدیریتامالک
مسکونیوتجاری

تدریسرایگانکالسهایتقویتیتابستانی

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
۶۰4-۷۶4-2۷4۳

بنیادکاناداوایران

بنیاد کانادا و ایران در ادامه جلسات آن الین خود، با توجه به ایام قرنطینه 
که توجه به فرزندان در سنین مختلف از مسایل مهم است، ، برنامه ای ترتیب 
داده است تا در مورد نکات مهم روان شناسی و تغذیه ای صحبت هاي جالب 

و مهمی و شنیدنی توسط کارشناسان مطرح شود.  
این برنامه در اپلیکیشن زوم ترتیب داده است که در تاریخ 24 جوالی، ساعت  
۶تا 8 بعد از ظهر به وقت ونکوور اجرا می گردد .کارشناسان روانشناس و تغذیه  

این برنامه عبارتند از:  ۱- دکتر مهناز خسروی،مشاور و روان شناس
2- دکتر مینو شیرازی ، متخصص تغذیه 
۳- دکتر مینو اسدی، مشاور و روان شناس

4- سارا ابطحي ، متخصص تغذیه
 5- هاله شیرچیان ، مشاور خانواده و عضو هیئت مدیره بنیاد کانادا و ایران 
 در صورت تمایل به شرکت در این برنامه لطفا با تلفن بنیاد کانادا و ایران 
۱۹۷۷-8۰۰-۶۰4 و یا از طریق ایمیل admin@cif-bc.com   تماس 

حاصل کرده و شماره تلفن و ایمیل خود را بگذارید  تا لینک برنامه برایتان 
فرستاده شود.

پنهان ماندن کارگران مهاجر غیر قانونی
 از دید شبکه مراقبت و کنترل کروناویروس انتاریو

ایران جوان- ه گزارش ســی بی سی 
نیوز، حضور2۰۰۰ کارگر غیر قانونی 
در ویندزور-اسکس، مقابله با بیماری 
فراگیر کرونا را در این منطقه مشکل تر 

می کند.
پیدا کــردن خانه ای کــه کارگران 
غیرقانونی در آن زندگی می کنند کار 
سختی نیست. این ساختمان رنگ و 
رو رفته که در فاصله ۱۰۰ متری یکی 
از تقاطع های اصلی المینینگتون در 
انتاریو واقع شده است، قطعا روزهای 

بهتری را به خود دیده است. 
با این وجــود در این خانه تقریبا 2۰ 
کارگر مزرعه مهاجر زندگی می کنند 
که بیشــتر آنها مجوز قانونی کار در 
کانــادا را ندارند. این افراد حاال عالوه 
بر نگرانی از احتمال مبتال شــدن به 
کووید-۱۹، با این ترس که آزمایش 
دادن ممکن است موجب اخراج آنها 
از کشور کانادا بشود نیز دست و پنجه 

نرم می کنند.
یکی از ســاکنان می گوید: اگر من 
بیمار شــوم، هیچ کاری نمی شــود 
کرد چون پولی نــدارم. این فرد 4۳ 
ساله یک ســال پیش تحت پوشش 
طــرح دولت از گواتماال به کانادا آمد. 
از آن زمان مهلت مجوز وی به اتمام 
رسیده اســت، اما او همچنان به کار 
کــردن ادامه می دهــد، و به عنوان 
کارگر موقــت در مزارع کار می کند 
و دســتمزدهای اندک   خود را برای 
گذران زندگی همسر و ۱۱ فرزندش 
برای آنها می فرستد. وی خواست به 
دلیل وضعیت مدارک مهاجرتش نامی 

از او برده نشود.

علی رغم شــیوع بیماری در جنوب 
غربــی انتاریو که اکنــون نزدیک به 
۱۰۰۰ کارگر مزرعــه مهاجر به آن 
مبتال شده اند – بیشتر در لمینگتون 
و منطقــه مجــاور آن کینگزویل در 
ویندزور- اســکس- و سه نفر از آنها 
هــم جان خود را از دســت داده اند، 
این مرد می گوید قصد انجام آزمایش 
تشــخیص ابتال به ویــروس کرونا را 

ندارد. 

برنامهاقداماتاستانی

کشاورزی در ویندزور-اسکس تجارت 
بزرگی اســت و بیش از ۱۷5 مزرعه، 
گلخانه و کارخانه شــراب سازی هر 
ســاله حــدود 8۰۰۰ کارگر مهاجر 
قانونی را برای جمع آوری و برداشت 

محصوالت زراعی به کار می گیرند.
بنابراین، هنگامی که تعداد مبتالیان 

به ویــروس کرونا در بیــن کارگران 
شروع به افزایش کرد، استاندار انتاریو 
داگ فــورد از برنامه اقدام ســه گانه 
رونمایی کرد، که اعم اســت از اعزام 
واحدهای ســیار انجــام آزمایش به 
مزارع، وعــده دادن مزایا و حمایت از 
کارگران بیماری که در قرنطینه قرار 
می گیرنــد و تغییر قوانین به نحوی 
که به کشاورزان اجازه دهد کارگرانی 
که عالئم بیماری را ندارند به کارشان 

ادامه بدهند.
امــا هیچ کــدام از برنامه های دولت 
اســتانی کارگران غیــر قانونی را که 
بعید به نظر می رسد تمایلی به انجام 
آزمایش داشته باشــند و از خدمات 
درمانی رایگان اســتان هم برخوردار 
نیســتند، هدف قرار نمی دهد، چه 
رســد به ارائــه کمک هــای دولتی 

اشتغال به این افراد.
این مســاله ای اســت که می تواند 

با توجه به تعــداد زیاد کارگران غیر 
قانونی در منطقه، کنترل شــیوع را 
در مزارع دشــوارتر کــرده، و کنترل 
بیماری در لمینگتون و کینگزویل- دو 
منطقه ای که همچنان در مرحله اول 
قرنطینه به سر می برند- را با چالش 

رو به رو کند. 
سانتیاگو اسکوبار نماینده ملی اتحادیه 
کارگران صنایع غذایــی و تجاری و 
سرپرســت اتحادیه کارگــران حوزه 
کشاورزی است. وی دو سال خارج از 
دفتر یکی از شعبات در خیابان اصلی 
Leamington کار کرده است، و می 
گوید که جمعیت محلی کارگران غیر 
قانونی بسیار بیشــتر از آن است که 
مقامات استان یا دولت فدرال دوست 
دارند اعــالم کننــد. او و دیگر افراد 
جمعیت آنهــا را حدود 2۰۰۰ کارگر 
تخمین می زنند. جمعیت زیادی که 
هیلدا مک دونالد، شهردار لینگینگتون 

نیز در مورد آن صحبت کرده است.
اسکوبار می گوید: فکر می کنم همه 
می دانند که بیشــتر کارگرانی که از 
طریــق بنگاه هــای کاریابی به طور 
موقت استخدام می شوند، غیر قانونی 
هستند و به دلیل وضعیت غیر قانونی 
آنها، کارفرمایان بــی وجدان و بنگاه 
های کاریابی موقــت از این کارگران 

سوءاستفاده می کنند.

بدونماسک،بدوندستکش

روژلیو موزوز ســانتوس، 24 ســاله 
اهل مکزیــک، در ماه فوریه با ویزای 
توریســتی به کانادا آمد. خانواده وی 
به رســانه های مکزیک گفته اند که 
وی در صفحه فیس بوک تورنتو یک 
پســت اســپانیایی را دیده است که  
برای کار در مزرعه به ازای هر ساعت 
۱۳ دالر – ۱ دالر کمتــر از حداقــل 
دســتمزد انتاریو- و ۷۰ ساعت کار 
در هفته آگهی شــده بود. او در اوایل 

آوریل وارد لمینگتون شد.
او در لمینگتــون در یک متل محلی 
زندگی می کنــد. در اتاق متل چهار 
مرد به صورت مشترک از دو تخت و 
یــک حمام با هزینه ۶۰۰ دالر در هر 
ماه برای هر نفر که از دســتمزد آنها 

کسر می شود زندگی می کنند.
همکار وی که به خاطر وضعیت غیر 
نامش  قانونی خودش خواسته است 
افشا نشود، اخیرا به سرویس فرانسوی 
زبان سی بی سی رادیو کانادا گفت که 
او و روژلیو در اوایل ماه می به بیماری 
که شبیه به آنفوالنزا بود مبتال شدند 
و به سختی در مزرعه کار می کردند.

این کارگر گفت: من نمی خواســتم 
سر کار بروم زیرا احساس بیماری می 
کردم. همه مریض بودند، با این وجود 
ما را برای کار به مزرعه می فرستادند. 
هیچ کس برای محافظت از ما در برابر 
انتشار ویروس کرونا اقدامی نکرد. نه 
ماسک و دستکشی به ما داده شد و نه 

اطالع رسانی درستی انجام شد.
این دو نفر با صاحب مزرعه برخوردی  
نداشتند – تنها یک کانادایی اسپانیایی 
زبان را می شناختند که آنها را بر سر 
کار آورده بود و حــق الزحمه آنها را 
به صورت نقدی پرداخت می کرد. و 
هنگامی که آنها به بیماری کووید-۱۹ 
مبتال شدند و خود را در هتل قرنطینه 
کردند، یک پرستار برای معاینه آنها 
آمــد، اما هیچ کس بــرای آنها غذا و 

لوازم ضروری شان را نیاورد.
ایــن کارگر گفت: آنها من و روژلیو را 
به حال خود رها کردند و هیچ کاری 

برای او و من نکردند.

تسهیالت اداره  مهاجرت و پناهندگی کانادا 
برای ادامه تحصیل  دانشجویان بین المللی

ایرانیان کانادا- ســازمان شهروندی، 
 )IRCC( پناهندگی و مهاجرت کانادا
اعالم کــرد چندین تغییر اساســی 
صورت گرفته اســت تا دانشجویان 
بین المللی بتوانند تحصیالت خود در 

کانادا را دنبال کنند.
به دانشــجویان بیــن المللی مزایای 
اقتصادی و اجتماعــی به خصوصی 
تعلق می گیرد و به همین دلیل است 
که کانادا به دنبال جذب دانشجویان 
به این کشــور است. پیش از پاندمی 
کوویــد-۱۹، کانادا میزبــان بیش از 
۶4۰.۰۰۰ دانشجوی بین المللی بود.

در بیانیه ای که روز چهارشنبه منتشر 
شد، ســازمان شهروندی، پناهندگی 
و مهاجــرت به شــیوه هــای زیر به 
دانشجویان بین المللی کمک می کند:

- رسیدگی به پروسه مجوز تحصیلی 
برای دانشجویانی که تقاضانامه آنالین 
را کامل پــر کرده اند، در اولویت قرار 

می  گیرد.
- سازمان شــهروندی، پناهندگی و 
مهاجرت یک پروســه دو مرحله ای 
موقــت برای دانشــجویانی که هنوز 
تقاضانامــه اجازه تحصیــل را کامل 
پر نکرده اند و افــرادی که به تازگی 
می خواهنــد تحصیالت آنالین خود 
در کانــادا را آغاز کنند، معرفی کرده 
است. این پروسه موقت برای افرادی 
که برنامه خود را از پاییز امسال شروع 
کنند و افرادی کــه تقاضانامه اجازه 
تحصیل خود را تا ۱5 سپتامبر 2۰2۰ 

بفرستند، در دسترس می باشد.
- همانگونه که پیش از این نیز اعالم 
شد، دانشجویان می توانند تحصیالت 

خود را به صورت آنالین و در حالی که 
خارج از مرزهای کانادا هستند ادامه 
دهند و این ســاعات به طور قانونی 
جزء اجازه کار پس از فارغ التحصیلی 

)PGWP( محسوب می شود.
این قوانیــن در راســتای کمک به 
دانشجویان برای آغاز سال تحصیلی 
در پاییــز 2۰2۰ مــی باشــد. طبق 
تشــخیص این مرکز، بحران پاندمی 
کووید-۱۹ ســبب بالتکلیفی برخی 

دانشجویان بین المللی شده است.
ســازمان شــهروندی، پناهندگی و 
مهاجرت برخی مزایای دانشــجویی 
را نیز تغییر داده اســت. دانشجویان 
بین المللی می توانند به راحتی برنامه 
آموزش آنالین خــود را در امنیت و 
سالمت شروع کنند و مطمئن باشند 
به اهداف مهاجرتی، شغلی، و تحصیلی 

خود می رسند.
دانشــجویان به دلیل کیفیت باالی 
آموزش در کانادا خواســتار مهاجرت 
تحصیلی به این کشور می باشند. به 
عالوه، آنان جذب موقعیت های شغلی 
کانــادا در حین تحصیل و پس از آن 
نیز می شوند، و به صورت بالقوه می 
توانند ویزای اقامت دائم بگیرند تا در 
آینده تبدیل به یک شهروند کانادایی 

شوند.
برای گذر از مرحلــه اول، تقاضانامه 
مجوز تحصیلی شما باید نشانگر موارد 

زیر باشد:
- پذیرش از یکی از موسسات آموزشی 

کانادا
- داشتن بودجه کافی برای حمایت 

طی دوران تحصیل در کانادا

- دارا بــودن دیگــر ملزومات مجوز 
تحصیلی

پس از گذر از این مرحله، دانشجویان 
می توانند تحصیالت خود را به صورت 
آنالین، و  از راه دور شروع کنند و این 
ساعات جزء PGWP آنان محسوب 
می شود، و البته در نهایت می توانند 

مجوز تحصیلی بگیرند.
برای دریافت تاییدیــه نهایی مجوز 
تحصیلــی، دانشــجویان بایــد فرم 
تقاضانامه را پر کنند که شامل اسناد و 
مدارک الزم از جمله معاینات پزشکی 

و گواهی پلیس می باشد.
جذب دانشجویان بین المللی به کانادا 
یک موقعیت بــرد - برد برای هر دو 

طرف محسوب می شود.
دانشجویان می توانند تحصیالت خود 
را در یکی از بهترین کشورها از لحاظ 
اســتانداردهای آموزشی ادامه دهند. 
ههمچنین هزینه تحصیل در کانادا 
به مراتــب کمتر از دیگر کشــورها، 
نظیــر ایاالت متحده، می باشــد. به 
عالوه دانشجویان می توانند همزمان 
که مشغول تحصیل هستند، شغلی 
نیز داشته باشند و به این ترتیب هم 
هزینه های زندگی را مدیریت کنند 
و هم پس اندازی برای آینده داشــته 

باشند.
پس از پایان تحصیالت می توانند با 
PGWP به مدت ۳ ســال در کانادا 
مشغول به کار باشند. سابقه شغلی که 
به دست می آورند می توانند ویزای 
اقامــت دائم و در نهایت شــهروندی 

کانادا را به دست آورند.
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گزارش  لحظه  به لحظه وقايع اصفهان
ســــاعت 4 بعدازظهر ديروز راديو اصفهان 
برنامه هاي عادي خود را قطع كرد و سرلشــــگر 
رضا ناجي فرمانده مركز توپخانه و موشــــك ها 
شخصا اطالعيه شماره يك فرمانداري نظامي را 

قرائت كرد.
از ساعت 9 بامداد ديروز شهر اصفهان وضع 
ناآرامي  به خود گرفت و از 2 ساعت بعد در نقاط 
مختلف شهر بخصوص در محلهايي كه تظاهرات 

برپا شده بود آتش سوزي هايي ايجاد شد.
خبرنگار ما كه با يك هواپيماي شــــخصي  
بــــر فراز اصفهان گــــردش مي كرد، گزارش داد 
كه در ابتداي جاده انوشــــيروانـ  فلكه انقالب، 
خيابان فروغي، خيابان محمدرضا شــــاه، ميدان 
طوقچي، چند دستگاه اتومبيل و تعداد زيادي از 

زباله داني هاي شهرداري آتش گرفته بود.
پريشب كه آغاز تظاهرات تظاهركنندگان در 
اصفهان بود از ساعت 10 شب زد و خورد بين 
تظاهركنندگان و ماموران آغاز شد كه تا پاسي از 

نيمه شب ادامه داشت.
در نجف آباد هم حكومت نظامي برقرار شد

در پي اعالم حكومت نظامي در اصفهان كه 
از روز جمعهـ  پريروزـ  بمدت يك ماه بمرحله 
اجرا درآمد، اين شــــهر امروز روز آرامي را آغاز 
كرد. و واحدهاي زرهي ارتش در ســــطح شهر 

مستقر و سرگرم كنترل اوضاع هستند.
نجف آبادـ  ديروز (شنبه) اتومبيل هاي پليس 
اســــتفاده از بلندگوهاي خود، در شهر نجف  آباد 
حكومت نظامي اعالم كردند و به اينصورت در 
نجف آباد نيــــز بعد از اصفهان حكومت نظامي 

برقرار شد.
در پي اعالم اين خبر كه بدستور سرلشگر 
رضــــا ناجي فرمانــــدار نظامي اصفهان صورت 
گرفت ماموران پليس ضوابط حكومت نظامي را 

به آگاهي مردم  رساندند.
آشوب هاي اصفهان و شيراز از نظر راديو لندن

ديشب راديو لندن پيرامون حكومت نظامي 
اصفهان و تظاهرات شيراز در بخش فارسي خود 
گزارشي بشرح زير منتشر كرد: امروز براي سومين 
روز متوالي شورش در شهر شيراز ادامه داشت و 
در زد و خوردهاي بين ماموران و تظاهركنندگان 
عده زيادي مجروح شدند اما برخالف اصفهان 
هنوز مقررات حكومت نظامي در شيراز برقرار 

نشده است.
روزنامه هــــاي محلي گزارش ميدهند كه در 
ســــاير نقاط كشور اغتشاش روي داده، از جمله 
قزويــــن در اين  موارد طبق معمول جمعيت از 
مسجدها خارج شده و شعارهاي ضد ملي داده 
و با پليس به زد و خورد پرداختند تظاهركنندگان 

سنگ پرتاب ميكردند.
 نماينـدگان مجلـس  بـراي جلسـه فوق العاده 

     به تهران   احضار    شدند
بنــــا به تقاضاي دولت براي رســــيدگي به 
اليحــــه حكومت نظامي مجلس شــــوراي ملي 
ســــاعت ده بامداد يكشنبه 29 امرداد ماه جلسه 

علني فوق العاده دارد.
بدستور آقاي مهندس عبداهللا رياضي رئيس 
مجلس شــــوراي ملي به نمايندگان مجلس كه 
هم اكنون در مســــافرت هاي داخلي و خارجي 
از كشــــور بسر ميبرند و اطالع داده شد جهت 
شركت در اين جلسه فوق العاده تا يكشنبه آينده 

در تهران حضور يابند.
ترم تابستاني دانشگاه تبريز منحل شد

جلســــه شوراي دانشــــگاه آذرآبادگان كه 
بعدازظهر يروز بدعوت دكتر مجير مولوي رئيس 
دانشــــگاه تشــــكيل گرديد و طي آن تصميم به 
انحالل ترم پاياني دانشگاه گرفته شد تا ساعت 

11 ديشب ادامه يافت. 
در پايان اطالعيه اي از طرف دانشگاه صادر 

و امروز منتشر شد.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 22 مرداد 1357 
(برابر با 8 رمضان 1398، 13 اوت 1978) نقل شده است.
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
پايان حكومت غزنويان

13 آگوســـت سال 1152 عالء الدين غور با تصرف غزنه 
(شهرى در افغانستان كنونى) به عمر حكومت 155 ساله غزنويان بر 
ايران خاوري پايان داد. حد غربي حكومت غزنويان بر ايران، ايالت 
ري بود. غزنويان نخستين دسته از طوايف تُرك زبان بودند كه به 
ايران زمين مهاجرت كرده بودند.اوج قلمرو غزنويان در زمان سلطان 
محمود بود كه هند جنوب غربي را هم در چند تعرض متصرف 
شده و تا ساحل اقيانوس هند پيش رفته و معبد مهم هندوان در 

شهر سومنات (ايالت گجرات) هند را ويران ساخته بود.
يك تمدن باستاني پايان يافت

هرناندو كورتز افسر اسپانيايي روز 13 آگوست سال 1521 
ميالدي با تصرف مجدد شهر تنوچتيتالن (مكزيكوسيتي امروز) 
به عمر امپراتوري متمدن آزتك در مكزيك كه در زمينه علم و 
هنر پيشرفت چشمگير داشت پايان داد. برتري اسپانيائي ها در 

جنگ با بوميان مكزيك، تنها اسلحه آتشين آنان بود.
«آتاتورك» رئيس جمهوري تركيه شد

ژنرال مصطفي كمال پاشـــا 13 آگوست 1923 به عنوان 
نخستين رئيس جمهوري تركيه انتخاب شد. تركيه نامي است 
كه بر باقيمانده از امپراتوري عثماني گذارده شده است. كمال 
 پاشـــا به خاطر خدماتي كه به ملـــت تركيه كرده بود، لقب 

«آتا ترك =  آتاتورك» گرفت.
آغاز تعّرض ژاپن به شانگهاى 

ارتش امپراتورى ژاپن 13 آگوست 1937 تعرض به شهر 
بندرى بزرگ شانگهاى چين را با 300 هزار سرباز، 500 هواپيما، 
300 تانك و 1800 توپ آغاز كرد. آتش توپ هاى 130 ناو و 
ناوچه ژاپنى نيز از اين تعرض پشتيبانى مى كرد. نبرد خيابانى دو 
نيرو سه ماه و 13 روز طول كشيد و شانگهاى سقوط كرد.  

انتقال نلسون ماندال از زندان به بيمارستان
13 آگوست سال1988 نلسون ماندال كه به بيماري سل 
ناشـــي از تضعيف بدن بر اثر ماندن طوالني با شـــرايط بد در 
زندان و تحمل اعمال شاقه مبتال شده بود، از زندان به بيمارستان 
منتقل شـــد، زيرا خبر بيماري او به خارج از زندان درز كرده 
بود و دولت اقليت ســـفيد پوست آفريقاي جنوبي كه تحت 
فشار افكار جهانيان قرار گرفته بود راهي جز موافقت با انتقال 
او به بيمارستان نداشت. ماندال زنده ماند و پيروز شد و اين 
بار نوبت او بود كه دولت ســـفيد پوستان را به تاريخ بسپارد 

و عمال مدفون سازد.

قاب امروز
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ـ با دوســـت طوري رفتار كن كه به حاكم محتاج 
نشوي و با دشمن طوري معامله نما كه اگر كار به 

محاكمه كشيد، ظفر باتو باشد. 
افالطون

 ـ هـــر كس بايد با شـــكيبايى نتيجـــه رفتارش را 
تحمل كند.

  ويليام شكسپير

معشوقه و عشق عاشقان يك نفس است
رو هم نفسى جو، كه جهان يك نفس است

بـا هـم نفسـى گر نفسـى بنشينـى
مجموع حيات عمر آن يك نفس است
عراقى

 سرايه
نمايي از يك رستوران سنتي در تبريز/ عكس از: كيانوش محبيان

 پند بزرگان 

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 -ماهی آزاد- شاه شاهان

2-برادر- قابله- خویشاوندی
3-پیغمبر اوستا- مارکی بر خودروی نیسان- روییدن

4-مانند- رها- آیین ها- کم عرض
5-کدو تنبل- مجازات متخلف- انکار کردن

6-چشمه آب- ذاتی- دانه ای که در میان گندم روید
7-گریــزان- میــوه ای با طبع گرم و خشــک که برای از بین بردن بوی بد دهان بســیار 

مفید است- ثروتمند
8-مقامی در سیستم سیاسی امپراطوری عثمانی- پسوند دارندگی- پول چین

9-خاور- اثری به قلم اسکار وایلد- عارف سربدار
10-حرف ربط- قوه حافظه- رنجور

11-واپسین- خواندن قرآن با صوت- منطقه ای تفریحی در انگلیس
12-برگ کاغذ- شهد شیرین- از اساطیر مصر باستان- رد پا

13-شیرینی تر- بزرگ ترین سازمان منطقه ای در جهان- پارچه ای نخی مانند متقال
14-یاقوت سرخ- پزیسیون- خوشه برنج

15-فیلمــی کمــدی رمانتیــک به 
النکراینــی- ریچــارد  کارگردانــی 

 هافبک ذوب آ هن اصفهان

 عمودي:
1-ارگانیســم- یکــی از مهم تریــن 

سبک های کاراته
شــرکت  قرمــز-  کارت  2-نتیجــه 

نرم افزاری نروژی- لقب موالنا
3-بنیانگذار پروتستانتیسم- ابزار 

در و پنجره- نوع ها
آب  تــکان-  مــاده-  4-گوســفند 

بسته- جزایر دوگانه
5-زغــال طبیعی به رنگ قهوه ای 

تیره- راحتی- پهلوان
6-رد پــای آب!- تیــم فرانســوی- 
پیامبری که نامــش دو بار در قرآن 

آمده
ســتد-  و  داد  آذری-  7-اســب 

خوراک فرنگی
ماشــین  سرشــت-  و  8-ذات 
فرانسوی- بیست و پنجمین شهر 

پرجمعیت جهان
9-بخت- از بین رفته- ناشنوا

10-شــاعر معاصر ایلخــان مغول 
سلطان ابوســعید- بلندترین قله 

استان کرمان- خون
11-عالمــت مصــدر جعلــی- اثــر 

نیما- جاری
12-بد و زشت- چیز- همبستگی و 

یکی بودن- رتبه کارمندان دولتی
گــروه-  بــا  رقــص  13-امتــداد- 

طعام، جرعه
14-تمیزکــردن بــا آب- فیلمی از 

جو رایت- سازی زهی و آرشه ای
رمان  نخستین  15-هیدروگرافی- 

جان اشتاین بک 

حل جدول ويژه شماره  6850

   افقي:
1 -ورزش نشــانه روی بــا گــوی- بازار قدیمی شــیراز کــه در دوره 

قاجاریه ساخته شده
2-چاپلوسی- راه فرار- رشته کوهی در جنوب شهرستان سراب

3-نامی دخترانه- سبک و شکل ادبی یا هنری- صفحه ای با دایره های تو در تو
4-پرتاب سنگ- عدد گلر- رتبه و پایگاه- نیرو و توان

5-یک عامیانه- دخل، عایدی- مانند و نمونه
6-شاعر و نویسنده ایرلندی با نام اسکار- پایه و بنیان- نقش هنرپیشه

7-ظرف چهار و نیم لیتری- هنر رزمی ژاپنی- حرف 30  ام
8-تکه های بریده شده از هلو- جاده ترن- آبیاری زمستانی

9-واحد بازی والیبال- دارایی کسی- نزدیک بین
10-اثر چربی- دعای نماز- نیروی فطرت

11-دایره ای شکل- وسیله از بین بردن حشرات- شهر توت و خرمالو
12-خویشاوندی و تبار- واحد شدت برق- زینت سر خانم ها- انبار غالت

13-مستمری- آهسته، آرام- اعمال حج
14-پادشــاهان- غالب تر و بیشتر- یکی از کوچه های قدیمی شهر تهران در مجاورت 

خیابان ناصرخسرو
تعمیــر،  ســاخت،  15-محــل 
ذخیــره و نگهــداری اســلحه و 
مهمات نظامی- میوه لواشکی

 عمودي:
1-یاتاقان توپی- مهم  ترین اثر 

منظوم محمود شبستری
نزدیــک  بیــم-  و  2-تــرس 

قزوین- افسانه سرا
3-فرآورده هــای شــیری- آب 

نیمه گرم- گرفتار
یــک  خودمانــی-  4-ناگهــان 
ششــم ملک- بچه می کشــد- 

غرور و نخوت
5-سپید کمی مایل به زردی- 
یک صدا- کاشف میکروب سل
6-گدایی- متاع- افزایش اوره

7-ماتیک- علــم اداره کردن- 
امتیاز ورزشی

8-ممتــاز و برگزیده- بســتنی 
چوبی- شهر گوی برج

در  محــوری  صفــا-  و  9-جــال 
موتور- آبکی

10-نــام مردانــه- نــوار ضبــط 
صوت- پیشرو گله

11-تیــر پیکانــدار- کتاب شــعر 
موالنا- سخن گفتن

مکالمــه-  در  بلــی  12-اجــرت- 
مخفف خاموش- پارچه مالیدنی

ســیم  گیــالن-  13-مربــای 
برق رسان اتومبیل- ثروتمند

14-پول آلمان- گلی خوشــبو- 
پوششی برای دارو

15-غذایــی برنجــی- اثــر کارلو 
کلودی کــه کارتون مــورد عالقه 

کودکان است

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6851
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دو ماه است فروش ما خیلی کم شده، همیشه این موقع اینجا صف 
می بستند. حاال ببینید چه خلوت است، بخصوص از موقع شلوغی های 

بازار خیلی کار ما کساد شد؛ وضعیت مردم هم هست خب، قدرت خرید 
کم شده. همین االن بازار را نگاه کنید، می بینید کسی زیاد خرید نمی کند. 
اصاًل جمعیت با قبل، قابل مقایسه نیست. قباًل کسی نمی آمد سؤال کند 

فالفل چند است. االن می آیند و می پرسند و راهشان را می کشند و می روند
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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 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6851
 دوشنبه  22 مرداد 1397
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کسادی ارزان ترين غذای بازار

مريم طالشی
گزارش نويس

با 4 هزار و 500 تومان چه ناهاری می شود 
ــته پفک  ــ ــــت یک بس ــورد؟ وقتی قیم ــ خ
ــاً انتخاب های  ــ ــده، قطع ــ 3هزار تومان ش
ــاغالن در  ــ زیادی باقی نمی ماند. برای ش
راسته بازار بزرگ اما همیشه یک انتخاب 
هست؛ فالفل، ارزان ترین غذای موجود. 
ــاندویچ تمام و کمال که به عنوان  ــ یک س
ــد و به صرفه  ــ ــیرت می کن ــ ناهار، کاماًل س
ــــگی فالفلی  ــــت. شلوغی همیش هم هس
ــرو هم برای  ــ ــر کوچه مروی ناصرخس ــ س
همین است؛ اولین فالفل فروشی تهران 
ــاید  ــ ــاالً گذرتان به آن افتاده. ش ــ که احتم
ــاندویچ فالفلش را چشیده  ــ هم طعم س
ــتریانش رهگذران خسته از  ــ ــید. مش ــ باش
ــاغالن بازار هستند؛ بیشترش  ــ خرید و ش
ــد عزیزی مالک  ــ ــا. آن طور که ارش ــ کارگره
ــا اما اوضاع  ــ ــد؛ این روزه ــ فالفلی می گوی

فرق کرده. بگذارید برایتان بگویم.
ــه، اطراف  ــ ــــط هفت ــــک روز وس ظهر ی
فالفلی کوچه مروی خبر خاصی نیست. 
ــــغول گاز  ــــری توی مغازه مش یکی دو نف
ــتند. بیرون تقریباً  ــ ــاندویچ هس ــ زدن به س
ــه قباًل  ــ ــد ک ــ ــادم می آی ــ ــــت. ی ــــوت اس خل
ــاعت ها گذرم به اینجا  ــ هروقت در این س
ــور  ــ ــــت فالفل خ ــوه جمعی ــ ــاده، از انب ــ افت
شگفت زده شده ام. راستی هم که غذای 

لذیذی است.
ــا خیلی کم  ــ ــــت فروش م »دو ماه اس
ــع اینجا صف  ــ ــــن موق ــه ای ــ ــــده، همیش ش
می بستند. حاال ببینید چه خلوت است، 
ــلوغی های بازار  ــ ــــع ش ــــوص از موق بخص
ــد؛ وضعیت مردم  ــ خیلی کار ما کساد ش
ــــت خب، قدرت خرید کم شده.  هم هس
ــگاه کنید، می بینید  ــ ــــن االن بازار را ن همی
کسی زیاد خرید نمی کند. اصاًل جمعیت 
ــــت. قباًل کسی  ــه نیس ــ با قبل، قابل مقایس

ــــت.  ــؤال کند فالفل چند اس ــ ــد س ــ نمی آم
ــان را  ــ ــند و راهش ــ ــد و می پرس ــ االن می آین

می کشند و می روند.«
 عزیزی این را می گوید و در عین حال 
ــاندویچی هم  ــ ــــش به  کارگرهای س حواس
هست که تعدادشان 9 نفر است و با خود 
ــوند 10 نفر: »فالفل  ــ صاحب مغازه می ش
ــــت. کمترین قیمتی که  ــذای ارزانی اس ــ غ
ــــت.  ــان اس ــ ــد، 45 توم ــ ــادم می آی ــ از آن ی
ــاندویچی  ــ ــودم آن موقع که در س ــ من خ
ــــت که کباب لقمه  ــــدم یادم هس بیمه ش
ــود، کنارش هم  ــ ــــیس 25 تومان ب و سوس
ــاب لقمه اش  ــ ــابه می دادند. کب ــ یک نوش
ــــل هم از  ــابی بود. فالف ــ ــــت حس هم گوش
آن موقع که باب شد، خیلی طرفدار پیدا 
ــــم همین ارزانی اش  کرد. یک دلیلش ه
ــــت.  ــــذای کارگری اس ــود. در کل یک غ ــ ب
ــد اینجا، مگر  ــ ــرمایه دار که نمی آی ــ آدم س
ــد. برای کارگرها و  ــ اینکه هوس کرده باش
ــــک وعده غذای بیرون  کم درآمدها اما ی
ــــی که اوضاع مالی اش خوب  ــــت. کس اس
ــتوران.  ــ ــازار، می رود رس ــ ــــت و می آید ب اس
ــان نسبت به قبل  ــ آنها هم البته کاسبی ش

کساد شده.
ــته ایم اما  ــ ــــت نداش ــــش قیم ما افزای
ــان را گران تر  ــ ــــم مواد اولیه م هر روز داری
ــــی را که 70  ــــن 16 کیلوی ــــم. روغ می خری
ــــده 97  ــان می خریدیم االن ش ــ ــزار توم ــ ه
هزار تومان. خیارشور و ترشی و مخلفات 
ــه مرغوب  ــ ــور. ما ادوی ــ ــر هم همینط ــ دیگ
ــــش  ــــم قیمت ــــم. آن ه ــتفاده می کنی ــ اس
ــار می توانیم  ــ ــــک ب ــاه ی ــ ــاال. 16 م ــ ــــت ب رف
ــا مواد  ــ ــــم ام ــاال ببری ــ ــان را ب ــ قیمت هایم
ــور افزایش قیمت دارد.  ــ غذایی همین ط
ــان،  ــ توم ــزار  ــ ه ــــم  می فروخت را  ــابه  ــ نوش
ــان. من  ــ ــزار و 200 توم ــ ــد ه ــ ــــش ش فردای

ــتری ها قیمت  ــ هم دلم نمی خواهد مش
بیشتری بدهند و شرمنده شان می شوم. 
ــان را دانه ای 400 تومان می خرم. نخود  ــ ن
ــــی هم  ــور و گوجه و ترش ــ ــو و خیارش ــ و کاه
ــد روزانه بخریم،  ــ ــــت. همه را هم بای هس
ــــت اینقدر  ــــچ وق ــد. هی ــ ــاًل نمی صرف ــ اص
ــتی بهتان  ــ ــاد نبوده ایم. بی رودربایس ــ کس
بگویم، همین چهارشنبه پیش تصمیم 
گرفتم تعطیل کنم. با کارگرها نشستیم و 
حرف زدیم. به خاطر آنها بود که تعطیل 
ــال 9 نفر دارند کار  ــ نکردم. اینجا به هرح
ــان هم زن و بچه دارند،  ــ می کنند. همه ش
ــوند. االن این پسر را ببین 20  ــ بیکار می ش

ساله  است، بچه هم دارد.«
ــه  ــ ک ــــری  کارگ ــان  ــ هم ــید،  ــ جمش
ــد،  ــ می کن ــاره  ــ اش او  ــه  ــ ب ــــکارش  صاحب
ــــغول کارش  خجوالنه نگاه می کند و مش
می شود. دو تا بچه دارد، بقیه هم کم سن 

و سال اند و همگی عیالوار.
ــــجد امام  ــــی مس ــه حوال ــ ــــال همیش قب
ــبد  ــ ــال که س ــ ــــش. مردی میانس می دیدم
پالستیکی دسته دار را کنارش می گذاشت 
و کسانی که او را می شناختند می دانستند 
که بار سبدش ساندویچ تخم مرغ است، 
ــــم مرغ با  ــــت. دو تا تخ ــــن قیم ــا کمتری ــ ب
ــور و گوجه وسط نان باگت سفید.  ــ خیارش
ــــک چای برای پایین  گاهی هم یک فالس
ــــت  بردن غذا.فکر می کنم هنوز هم هس
اما مغازه دارهای دور و بر می گویند چند 
وقت است بساطش را جمع کرده و رفته. 
ــد و دیگر هم  ــ ــد غذایش می مان ــ می گوین
ــــم مرغی که  ــد با تخ ــ ــــش نمی صرفی برای
ــانی یکی دیگر  ــ قیمتش باال رفته بود. نش
ــاندویچ کوکوسبزی  ــ را اما می دهند که س
ــــذای خانگی دیگر.  ــد و چند غ ــ می فروش
ــرو، نزدیک ردیف  ــ ــیده به ناصرخس ــ نرس

ــده پیدایش می کنم.  ــ موتورهای پارک ش
ــار را  ــ ــــت. ب ــوالً همانجاس ــ ــــش معم پاتوق
ــــت.  ــاده کرده و منتظر اس ــ از موتورش پی
ساندویچ کوکوسبزی 5 هزار تومان. چند 
ــــم دارد.  ــه ای و قیمه ه ــ ــاب تاب ــ ــــرس کب پ
ــان. می گوید:  ــ ــزار و 500 توم ــ ــــی 6 ه پرس
ــود  ــ ــــت. س »این دیگر کف قیمت بازار اس
چندانی نمی کنم، غذا را کم می آورم که 
زود تمام شود. زیر آفتاب خراب می شود. 
من خودم پامنار کاسب بودم، االن به این 
روز افتاده ام، اما صرفه ندارد. همین هم 
روی دستم می ماند. فکر نمی کنم تا یکی 
ــتر بیایم. بازار دیگر مثل  ــ دو روز دیگر بیش
قبل نیست. از موقع شلوغی ها کاًل خلوت 
ــد دالرفروش ها  ــ ــده. االن هم می گوین ــ ش
ــلوغ  ــ ــــمت که ش اینجا آمده اند. همان س
ــاره  ــ ــان اش ــ ــــوی خیاب ــه آن س ــ ــده.« و ب ــ ش
می کند؛ جایی که عده ای جمع شده اند و 

صدای همهمه ای به گوش می رسد.
ــتوران های معروف راسته  ــ یکی از رس
ــه قاعدتاً باید  ــ ــــت ک بازار، همان جایی اس
ــلوغ باشد. بیرون  ــ سرش مثل همیشه ش
ــتاده اند برای  ــ ــر ایس ــ ــد نف ــ ــتوران، چن ــ رس
ــینی یک بار  ــ ــــوی یک س ــــغ غذاها. ت تبلی
ــلیک اعال را  ــ ــــرس شیش ــــک پ مصرف، ی
مرتب چیده اند و کنارش دورچین سیب 
زمینی و جعفری و ترشی کلم قرمز، غذا 
ــد. مالط  ــ ــان می ده ــ ــر نش ــ را هوس انگیزت
ــیرین پلو  ــ غذاهایی همچون آلبالوپلو و ش
را هم جدا می فروشند، هر بسته 25 هزار 
ــیرداغ و نعناع داغ  ــ ــاز داغ و س ــ تومان. پی
ــــت. همه را بیرون جلوی چشم،  هم هس
ــر رهگذران  ــ ــد تا نظ ــ ــال چیده ان ــ در یخچ
ــــدگان، مردم  ــغ کنن ــ ــد. تبلی ــ ــــب کن را جل
ــد. خانمی  ــ ــــوت می کنن ــــل دع ــه داخ ــ را ب
می ایستد و سؤالی می پرسد و بعد راهش 

ــــم قصد  ــــی رود. می پرس ــرد و م ــ را می گی
ــتید؟ از  ــ ــتوران را داش ــ ــذا خوردن در رس ــ غ
ــؤالم تعجب می کند. وقتی می فهمد  ــ س
ــود:  ــ ــــش باز می ش ــر دردل ــ ــگارم، س ــ خبرن
ــــک پرس غذا  ــــم بازار ی »گاهی می آمدی
ــال از قدیم معروف  ــ می گرفتیم. به هرح
بوده غذای بازار. آن هم واال دیگر زورمان 
ــذا  ــ ــــت غ ــــن قیم ــد. االن کمتری ــ نمی رس
ــــت. واال ما  ــــی 18تا 20 هزار تومان اس پرس

ــــم. گاهی  ــــی که نداری ــــی و تفریح دلخوش
ــر بیرون غذایی  ــ با بچه ها می آمدیم ظه
ــود. کجا  ــ می خوردیم. االن آن هم نمی ش
ــزار تومانی  ــ ــینما؟ بلیت 15 ه ــ برویم؟ س
برای یک خانواده 4 نفره می شود 60 هزار 
تومان. بعدش هم می خواهیم بچه ها را 
شام ببریم بیرون که دیگر واویالست. چه 
ــینیم تا ارزان  ــ کار کنیم؟ توی خانه می نش
ــود. تازه ما قشر متوسط هستیم.  ــ تمام ش

وای به حال ضعیف ترها.«
ــــک  ــار ی ــ ــته اند کن ــ ــــری نشس ــد نف ــ چن
چرخ دستی. باربران جوان، با صورت های 
ــــرف زدن  ــاً نای ح ــ ــا، تقریب ــ ــرخ از گرم ــ س
ــــد؟  خورده ای ــار  ــ ناه ــــم  می پرس ــد.  ــ ندارن
ــار؟!«  ــ ــد. »ناه ــ ــگاه می کنن ــ ــر را ن ــ همدیگ
ــــم ناهار چی می خورید؟  این بار می پرس
ــه نظر  ــ ــر از بقیه ب ــ ــوان ت ــ ــان که ج ــ یکی ش
ــــی،  می دهد:»هرچ ــواب  ــ ج ــد  ــ می رس

کارگرهادیگرفالفلهمنمیخورند

ان
اير

س:  
عک

ــد: »ناهار کجا  ــ ــــی.« آن یکی می گوی هیچ
بود؟ یک تکه نان می گذاریم دهانمان.« 
ــتازاده. می گویند  ــ اهل ایالم هستند، روس
ــــت، هیچ  ــاد اس ــ ــاع باربری هم کس ــ اوض

خبری نیست.
ــــوی  جل از  ــاره  ــ دوب ــــت  برگش ــع  ــ موق
ــور می کنم. یک  ــ فالفلی کوچه مروی عب
ــــت.  ــوز خلوت اس ــ ــته و هن ــ ــاعتی گذش ــ س
ــــکوی مقابل با مجسمه باربر وسط آن  س
ــته از  ــ ــه پر از آدم هایی بود که خس ــ همیش
ــه ای یله می دادند و  ــ ــه در بازار، گوش ــ پرس
ــا جانی بگیرند  ــ ــاندویچ گاز می زدند ت ــ س
ــد این  ــ ــوند. به زور می ش ــ و دوباره راهی ش
ساعت روز جای خالی پیدا کرد. سکو اما 
ــــت؛ تقریباً خالی. راست  کاماًل خلوت اس
ــروی که دیگر  ــ ــــت فالفلی کوچه م می گف
ــــم نمی توانند بخورند.  کارگرها فالفل ه
ــــت اوضاع درست شود  مرد اما امید داش
ــــن امید هم  ــــودش به همی ــول خ ــ و به ق

تعطیل نکرده بود.
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فروردین : شــما احســاس می کنید به خوبی از پس انجام دادن کارهای 
سخت خود برآمده اید، ولی مورد تشویق واقع نشده اید. هم اکنون اگر قرار 
اســت مسئولیت های بیشتری را تقبل کنید، بدون اینکه برای خود احساس 
تاســف کنید و یا به اطرافیان تان ُغر بزنید، فقط کارتان را انجام دهید. این 

جریان آنقدر که شما برای خود بزرگ کرده اید بغرنج نیست.

اردیبهشت :  به خودتان اجازه انعطاف پذیری بیشتری بدهید برای اینکه 
اگر می بینید تعهدات قبلی تان دیگر به پیشبرد اهداف بلند مدت شما کمکی 
نمی کنند آنها را کنســل کنید. اگر دیگران از تغییر شیوه شما ناامید به نظر 
می رسند نگران نشوید. فقط آن کاری را بکنید که دل تان می گوید درست 

است، حتی اگر کسی را مایوس می کند. به نیازهای خود توجه کنید.
 

خرداد : اکنون اصال وقت مناسبی برای برنامه ریزی کردن نیست، بنابراین 
شما می کوشــید که تا جایی که می توانید خودجوش باشید. این تاکتیک 
باید خوب کار کند، مگر اینکه شما تصمیم به عقب نشینی کردن بگیرید. با 
همه این احوال مجادله کردن هیچ چیز را حل نمی کند. شما باید بر اهدافتان 

تمرکز کرده و به حرف های دیگران توجه نکنید.

تیر: ممکن است شما به خاطر اینکه چیز مهمی را از دست داده اید، احساس 
خوبی نداشــته باشــید. هنوز هم نظریه کند و کاو کردن یک مشکل برای 
فهمیدن اینکه چه کاری الزم است انجام شود، نظریه خوبی است. شما باید 
جنبه خوب هر چیزی را تشخیص بدهید. اما اگر اشتباهی رخ داد همین االن 
با آن موضوع برخورد کنید بهتر از این است که آن را به آینده موکول کنید.

 
مرداد : برای شما آشکار کردن آنچه که در قلبتان است همیشه کار آسانی 
نیست، اما اکنون ممکن است ریسک کرده و این کار را انجام بدهید. امکان 
دارد نتیجه آن چیزی که شــما انتظار دارید نباشد. فراموش نکنید که الزم 
نیست هر چیزی را که در ذهنتان می گذرد با دیگران در میان بگذارید. قبل 

از اینکه این کار را انجام دهید به عکس العمل اطرافیانتان هم فکر کنید.

شــهریور :  اگر شــما به خاطــر اینکــه وارد مرحله جدیدی شــده اید و 
توانایی هایتان دگرگون شده است کمی احساس یأس می کنید، زیاد نگرانی 
به دلتان راه ندهید. به جای اینکه با عجله به ســوی آینده حرکت کنید، به 
لحظه حال توجه کنید. اما تا وقتی که خودتان کامالً آمادگی ندارید لزومی 

ندارد که احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید.

مهر : همه چیز به نظر خوب می رسد، اما شما قبل از اینکه بتوانید امکاناتی 
که در اطرافتان هســت را ببینید مجبور هستید با نقطه ضعفهایتان نیز روبرو 
شوید. این گفته مربوط به نگرش کلی شما است، اگر شما فکر می کنید که 
فرد موفقی هستید پس در واقع اینگونه هستید. فقط باید خیلی کار کرده تا 

این امکان به وجود بیاید.

آبان : با وجود اینکه شما احساس می کنید که کامال از اهداف و کارهایتان 
بازداشــته شده اید،  قادر نیستید که خود را از فاش کردن خوش بینی هایتان 
بازداریــد. بهترین نقطه قوت شــما اکنون توانایی تان برای وســعت دادن 
افکارتان اســت و مستقیما درک می کنید که چگونه کارها را برای رسیده 

به نتایج مورد نظرتان سر و سامان دهید. 

آذر : شما می توانید درباره آینده فکر کنید و تصمیم بگیرید. این موضوع 
مثل این اســت که تمام موانع موجود کنار رفته اند و فضای بیشتری به شما 
می دهند تا ذهن خود را بسط دهید. اما این حالت می تواند حس اشتباهی از 
استقالل را به شما القا کند. مراقب باشید به خاطر اینکه این کار بیشتر از آنکه 

فکر می کنید شما را درگیر خواهد کرد .

دی : احساســات شما در حال حاضر قوی تر هستند و ممکن است مشکل 
جدیدی به وجود بیاید و باعث شــود روزهای سختی داشته باشید. به شما 
توصیه می شود که احتیاط کرده و هوشیار باشید؛ برای اینکه شما قادر هستید 
با توجه به توانایی ذهنی خود یک تصویر زیبا را کامالً بدون عیب و نقص 

تجسم کنید. 

بهمن : اگر این روزها  کارهایتــان خیلی کند پیش می رود زیاد ناراحت 
نشوید. فقط در حالی که سرعت خودتان را بیشتر می کنید از کار کردن نیز 
لذت ببرید. اگر شما سعی کنید که خیلی سریع برنامه هایتان را مرتب کنید 
ممکن است ناامید بشوید. در حال حاضر سعی کنید که نکات مبهم را برای 

خود از بین ببرید تا همه چیز خوب به نظر برسد.

اسفند : برای شما سخت است که بفهمید منبع الهامات شما کجاست، مثل 
این است که در فصل تازه ای از زندگی تان باد تازه و خوشی می وزد. حتماً 
به حس ششــم خود اطمینان کنید.اگر چه شما احساس می کنید در مسیر 
درست خود قرار گرفته اید، ولی ناامیدی هر لحظه ممکن است از راه برسد 

و لحظه ای بعد ناپدید شود. 

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

   افقي:
1 -ماهی آزاد- شاه شاهان

2-برادر- قابله- خویشاوندی
3-پیغمبر اوستا- مارکی بر خودروی نیسان- روییدن

4-مانند- رها- آیین ها- کم عرض
5-کدو تنبل- مجازات متخلف- انکار کردن

6-چشمه آب- ذاتی- دانه ای که در میان گندم روید
7-گریــزان- میــوه ای با طبع گرم و خشــک که برای از بین بردن بوی بد دهان بســیار 

مفید است- ثروتمند
8-مقامی در سیستم سیاسی امپراطوری عثمانی- پسوند دارندگی- پول چین

9-خاور- اثری به قلم اسکار وایلد- عارف سربدار
10-حرف ربط- قوه حافظه- رنجور

11-واپسین- خواندن قرآن با صوت- منطقه ای تفریحی در انگلیس
12-برگ کاغذ- شهد شیرین- از اساطیر مصر باستان- رد پا

13-شیرینی تر- بزرگ ترین سازمان منطقه ای در جهان- پارچه ای نخی مانند متقال
14-یاقوت سرخ- پزیسیون- خوشه برنج

15-فیلمــی کمــدی رمانتیــک به 
النکراینــی- ریچــارد  کارگردانــی 

 هافبک ذوب آ هن اصفهان

 عمودي:
1-ارگانیســم- یکــی از مهم تریــن 

سبک های کاراته
شــرکت  قرمــز-  کارت  2-نتیجــه 

نرم افزاری نروژی- لقب موالنا
3-بنیانگذار پروتستانتیسم- ابزار 

در و پنجره- نوع ها
آب  تــکان-  مــاده-  4-گوســفند 

بسته- جزایر دوگانه
5-زغــال طبیعی به رنگ قهوه ای 

تیره- راحتی- پهلوان
6-رد پــای آب!- تیــم فرانســوی- 
پیامبری که نامــش دو بار در قرآن 

آمده
ســتد-  و  داد  آذری-  7-اســب 

خوراک فرنگی
ماشــین  سرشــت-  و  8-ذات 
فرانسوی- بیست و پنجمین شهر 

پرجمعیت جهان
9-بخت- از بین رفته- ناشنوا

10-شــاعر معاصر ایلخــان مغول 
سلطان ابوســعید- بلندترین قله 

استان کرمان- خون
11-عالمــت مصــدر جعلــی- اثــر 

نیما- جاری
12-بد و زشت- چیز- همبستگی و 

یکی بودن- رتبه کارمندان دولتی
گــروه-  بــا  رقــص  13-امتــداد- 

طعام، جرعه
14-تمیزکــردن بــا آب- فیلمی از 

جو رایت- سازی زهی و آرشه ای
رمان  نخستین  15-هیدروگرافی- 

جان اشتاین بک 
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   افقي:
1 -ورزش نشــانه روی بــا گــوی- بازار قدیمی شــیراز کــه در دوره 

قاجاریه ساخته شده
2-چاپلوسی- راه فرار- رشته کوهی در جنوب شهرستان سراب

3-نامی دخترانه- سبک و شکل ادبی یا هنری- صفحه ای با دایره های تو در تو
4-پرتاب سنگ- عدد گلر- رتبه و پایگاه- نیرو و توان

5-یک عامیانه- دخل، عایدی- مانند و نمونه
6-شاعر و نویسنده ایرلندی با نام اسکار- پایه و بنیان- نقش هنرپیشه

7-ظرف چهار و نیم لیتری- هنر رزمی ژاپنی- حرف 30  ام
8-تکه های بریده شده از هلو- جاده ترن- آبیاری زمستانی

9-واحد بازی والیبال- دارایی کسی- نزدیک بین
10-اثر چربی- دعای نماز- نیروی فطرت

11-دایره ای شکل- وسیله از بین بردن حشرات- شهر توت و خرمالو
12-خویشاوندی و تبار- واحد شدت برق- زینت سر خانم ها- انبار غالت

13-مستمری- آهسته، آرام- اعمال حج
14-پادشــاهان- غالب تر و بیشتر- یکی از کوچه های قدیمی شهر تهران در مجاورت 

خیابان ناصرخسرو
تعمیــر،  ســاخت،  15-محــل 
ذخیــره و نگهــداری اســلحه و 
مهمات نظامی- میوه لواشکی

 عمودي:
1-یاتاقان توپی- مهم  ترین اثر 

منظوم محمود شبستری
نزدیــک  بیــم-  و  2-تــرس 

قزوین- افسانه سرا
3-فرآورده هــای شــیری- آب 

نیمه گرم- گرفتار
یــک  خودمانــی-  4-ناگهــان 
ششــم ملک- بچه می کشــد- 

غرور و نخوت
5-سپید کمی مایل به زردی- 
یک صدا- کاشف میکروب سل
6-گدایی- متاع- افزایش اوره

7-ماتیک- علــم اداره کردن- 
امتیاز ورزشی

8-ممتــاز و برگزیده- بســتنی 
چوبی- شهر گوی برج

در  محــوری  صفــا-  و  9-جــال 
موتور- آبکی

10-نــام مردانــه- نــوار ضبــط 
صوت- پیشرو گله

11-تیــر پیکانــدار- کتاب شــعر 
موالنا- سخن گفتن

مکالمــه-  در  بلــی  12-اجــرت- 
مخفف خاموش- پارچه مالیدنی

ســیم  گیــالن-  13-مربــای 
برق رسان اتومبیل- ثروتمند

14-پول آلمان- گلی خوشــبو- 
پوششی برای دارو

15-غذایــی برنجــی- اثــر کارلو 
کلودی کــه کارتون مــورد عالقه 

کودکان است

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6851
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دو ماه است فروش ما خیلی کم شده، همیشه این موقع اینجا صف 
می بستند. حاال ببینید چه خلوت است، بخصوص از موقع شلوغی های 

بازار خیلی کار ما کساد شد؛ وضعیت مردم هم هست خب، قدرت خرید 
کم شده. همین االن بازار را نگاه کنید، می بینید کسی زیاد خرید نمی کند. 
اصاًل جمعیت با قبل، قابل مقایسه نیست. قباًل کسی نمی آمد سؤال کند 

فالفل چند است. االن می آیند و می پرسند و راهشان را می کشند و می روند
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6851
 دوشنبه  22 مرداد 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

کسادی ارزان ترين غذای بازار

مريم طالشی
گزارش نويس

با 4 هزار و 500 تومان چه ناهاری می شود 
ــته پفک  ــ ــــت یک بس ــورد؟ وقتی قیم ــ خ
ــاً انتخاب های  ــ ــده، قطع ــ 3هزار تومان ش
ــاغالن در  ــ زیادی باقی نمی ماند. برای ش
راسته بازار بزرگ اما همیشه یک انتخاب 
هست؛ فالفل، ارزان ترین غذای موجود. 
ــاندویچ تمام و کمال که به عنوان  ــ یک س
ــد و به صرفه  ــ ــیرت می کن ــ ناهار، کاماًل س
ــــگی فالفلی  ــــت. شلوغی همیش هم هس
ــرو هم برای  ــ ــر کوچه مروی ناصرخس ــ س
همین است؛ اولین فالفل فروشی تهران 
ــاید  ــ ــاالً گذرتان به آن افتاده. ش ــ که احتم
ــاندویچ فالفلش را چشیده  ــ هم طعم س
ــتریانش رهگذران خسته از  ــ ــید. مش ــ باش
ــاغالن بازار هستند؛ بیشترش  ــ خرید و ش
ــد عزیزی مالک  ــ ــا. آن طور که ارش ــ کارگره
ــا اما اوضاع  ــ ــد؛ این روزه ــ فالفلی می گوی

فرق کرده. بگذارید برایتان بگویم.
ــه، اطراف  ــ ــــط هفت ــــک روز وس ظهر ی
فالفلی کوچه مروی خبر خاصی نیست. 
ــــغول گاز  ــــری توی مغازه مش یکی دو نف
ــتند. بیرون تقریباً  ــ ــاندویچ هس ــ زدن به س
ــه قباًل  ــ ــد ک ــ ــادم می آی ــ ــــت. ی ــــوت اس خل
ــاعت ها گذرم به اینجا  ــ هروقت در این س
ــور  ــ ــــت فالفل خ ــوه جمعی ــ ــاده، از انب ــ افت
شگفت زده شده ام. راستی هم که غذای 

لذیذی است.
ــا خیلی کم  ــ ــــت فروش م »دو ماه اس
ــع اینجا صف  ــ ــــن موق ــه ای ــ ــــده، همیش ش
می بستند. حاال ببینید چه خلوت است، 
ــلوغی های بازار  ــ ــــع ش ــــوص از موق بخص
ــد؛ وضعیت مردم  ــ خیلی کار ما کساد ش
ــــت خب، قدرت خرید کم شده.  هم هس
ــگاه کنید، می بینید  ــ ــــن االن بازار را ن همی
کسی زیاد خرید نمی کند. اصاًل جمعیت 
ــــت. قباًل کسی  ــه نیس ــ با قبل، قابل مقایس

ــــت.  ــؤال کند فالفل چند اس ــ ــد س ــ نمی آم
ــان را  ــ ــند و راهش ــ ــد و می پرس ــ االن می آین

می کشند و می روند.«
 عزیزی این را می گوید و در عین حال 
ــاندویچی هم  ــ ــــش به  کارگرهای س حواس
هست که تعدادشان 9 نفر است و با خود 
ــوند 10 نفر: »فالفل  ــ صاحب مغازه می ش
ــــت. کمترین قیمتی که  ــذای ارزانی اس ــ غ
ــــت.  ــان اس ــ ــد، 45 توم ــ ــادم می آی ــ از آن ی
ــاندویچی  ــ ــودم آن موقع که در س ــ من خ
ــــت که کباب لقمه  ــــدم یادم هس بیمه ش
ــود، کنارش هم  ــ ــــیس 25 تومان ب و سوس
ــاب لقمه اش  ــ ــابه می دادند. کب ــ یک نوش
ــــل هم از  ــابی بود. فالف ــ ــــت حس هم گوش
آن موقع که باب شد، خیلی طرفدار پیدا 
ــــم همین ارزانی اش  کرد. یک دلیلش ه
ــــت.  ــــذای کارگری اس ــود. در کل یک غ ــ ب
ــد اینجا، مگر  ــ ــرمایه دار که نمی آی ــ آدم س
ــد. برای کارگرها و  ــ اینکه هوس کرده باش
ــــک وعده غذای بیرون  کم درآمدها اما ی
ــــی که اوضاع مالی اش خوب  ــــت. کس اس
ــتوران.  ــ ــازار، می رود رس ــ ــــت و می آید ب اس
ــان نسبت به قبل  ــ آنها هم البته کاسبی ش

کساد شده.
ــته ایم اما  ــ ــــت نداش ــــش قیم ما افزای
ــان را گران تر  ــ ــــم مواد اولیه م هر روز داری
ــــی را که 70  ــــن 16 کیلوی ــــم. روغ می خری
ــــده 97  ــان می خریدیم االن ش ــ ــزار توم ــ ه
هزار تومان. خیارشور و ترشی و مخلفات 
ــه مرغوب  ــ ــور. ما ادوی ــ ــر هم همینط ــ دیگ
ــــش  ــــم قیمت ــــم. آن ه ــتفاده می کنی ــ اس
ــار می توانیم  ــ ــــک ب ــاه ی ــ ــاال. 16 م ــ ــــت ب رف
ــا مواد  ــ ــــم ام ــاال ببری ــ ــان را ب ــ قیمت هایم
ــور افزایش قیمت دارد.  ــ غذایی همین ط
ــان،  ــ توم ــزار  ــ ه ــــم  می فروخت را  ــابه  ــ نوش
ــان. من  ــ ــزار و 200 توم ــ ــد ه ــ ــــش ش فردای

ــتری ها قیمت  ــ هم دلم نمی خواهد مش
بیشتری بدهند و شرمنده شان می شوم. 
ــان را دانه ای 400 تومان می خرم. نخود  ــ ن
ــــی هم  ــور و گوجه و ترش ــ ــو و خیارش ــ و کاه
ــد روزانه بخریم،  ــ ــــت. همه را هم بای هس
ــــت اینقدر  ــــچ وق ــد. هی ــ ــاًل نمی صرف ــ اص
ــتی بهتان  ــ ــاد نبوده ایم. بی رودربایس ــ کس
بگویم، همین چهارشنبه پیش تصمیم 
گرفتم تعطیل کنم. با کارگرها نشستیم و 
حرف زدیم. به خاطر آنها بود که تعطیل 
ــال 9 نفر دارند کار  ــ نکردم. اینجا به هرح
ــان هم زن و بچه دارند،  ــ می کنند. همه ش
ــوند. االن این پسر را ببین 20  ــ بیکار می ش

ساله  است، بچه هم دارد.«
ــه  ــ ک ــــری  کارگ ــان  ــ هم ــید،  ــ جمش
ــد،  ــ می کن ــاره  ــ اش او  ــه  ــ ب ــــکارش  صاحب
ــــغول کارش  خجوالنه نگاه می کند و مش
می شود. دو تا بچه دارد، بقیه هم کم سن 

و سال اند و همگی عیالوار.
ــــجد امام  ــــی مس ــه حوال ــ ــــال همیش قب
ــبد  ــ ــال که س ــ ــــش. مردی میانس می دیدم
پالستیکی دسته دار را کنارش می گذاشت 
و کسانی که او را می شناختند می دانستند 
که بار سبدش ساندویچ تخم مرغ است، 
ــــم مرغ با  ــــت. دو تا تخ ــــن قیم ــا کمتری ــ ب
ــور و گوجه وسط نان باگت سفید.  ــ خیارش
ــــک چای برای پایین  گاهی هم یک فالس
ــــت  بردن غذا.فکر می کنم هنوز هم هس
اما مغازه دارهای دور و بر می گویند چند 
وقت است بساطش را جمع کرده و رفته. 
ــد و دیگر هم  ــ ــد غذایش می مان ــ می گوین
ــــم مرغی که  ــد با تخ ــ ــــش نمی صرفی برای
ــانی یکی دیگر  ــ قیمتش باال رفته بود. نش
ــاندویچ کوکوسبزی  ــ را اما می دهند که س
ــــذای خانگی دیگر.  ــد و چند غ ــ می فروش
ــرو، نزدیک ردیف  ــ ــیده به ناصرخس ــ نرس

ــده پیدایش می کنم.  ــ موتورهای پارک ش
ــار را  ــ ــــت. ب ــوالً همانجاس ــ ــــش معم پاتوق
ــــت.  ــاده کرده و منتظر اس ــ از موتورش پی
ساندویچ کوکوسبزی 5 هزار تومان. چند 
ــــم دارد.  ــه ای و قیمه ه ــ ــاب تاب ــ ــــرس کب پ
ــان. می گوید:  ــ ــزار و 500 توم ــ ــــی 6 ه پرس
ــود  ــ ــــت. س »این دیگر کف قیمت بازار اس
چندانی نمی کنم، غذا را کم می آورم که 
زود تمام شود. زیر آفتاب خراب می شود. 
من خودم پامنار کاسب بودم، االن به این 
روز افتاده ام، اما صرفه ندارد. همین هم 
روی دستم می ماند. فکر نمی کنم تا یکی 
ــتر بیایم. بازار دیگر مثل  ــ دو روز دیگر بیش
قبل نیست. از موقع شلوغی ها کاًل خلوت 
ــد دالرفروش ها  ــ ــده. االن هم می گوین ــ ش
ــلوغ  ــ ــــمت که ش اینجا آمده اند. همان س
ــاره  ــ ــان اش ــ ــــوی خیاب ــه آن س ــ ــده.« و ب ــ ش
می کند؛ جایی که عده ای جمع شده اند و 

صدای همهمه ای به گوش می رسد.
ــتوران های معروف راسته  ــ یکی از رس
ــه قاعدتاً باید  ــ ــــت ک بازار، همان جایی اس
ــلوغ باشد. بیرون  ــ سرش مثل همیشه ش
ــتاده اند برای  ــ ــر ایس ــ ــد نف ــ ــتوران، چن ــ رس
ــینی یک بار  ــ ــــوی یک س ــــغ غذاها. ت تبلی
ــلیک اعال را  ــ ــــرس شیش ــــک پ مصرف، ی
مرتب چیده اند و کنارش دورچین سیب 
زمینی و جعفری و ترشی کلم قرمز، غذا 
ــد. مالط  ــ ــان می ده ــ ــر نش ــ را هوس انگیزت
ــیرین پلو  ــ غذاهایی همچون آلبالوپلو و ش
را هم جدا می فروشند، هر بسته 25 هزار 
ــیرداغ و نعناع داغ  ــ ــاز داغ و س ــ تومان. پی
ــــت. همه را بیرون جلوی چشم،  هم هس
ــر رهگذران  ــ ــد تا نظ ــ ــال چیده ان ــ در یخچ
ــــدگان، مردم  ــغ کنن ــ ــد. تبلی ــ ــــب کن را جل
ــد. خانمی  ــ ــــوت می کنن ــــل دع ــه داخ ــ را ب
می ایستد و سؤالی می پرسد و بعد راهش 

ــــم قصد  ــــی رود. می پرس ــرد و م ــ را می گی
ــتید؟ از  ــ ــتوران را داش ــ ــذا خوردن در رس ــ غ
ــؤالم تعجب می کند. وقتی می فهمد  ــ س
ــود:  ــ ــــش باز می ش ــر دردل ــ ــگارم، س ــ خبرن
ــــک پرس غذا  ــــم بازار ی »گاهی می آمدی
ــال از قدیم معروف  ــ می گرفتیم. به هرح
بوده غذای بازار. آن هم واال دیگر زورمان 
ــذا  ــ ــــت غ ــــن قیم ــد. االن کمتری ــ نمی رس
ــــت. واال ما  ــــی 18تا 20 هزار تومان اس پرس

ــــم. گاهی  ــــی که نداری ــــی و تفریح دلخوش
ــر بیرون غذایی  ــ با بچه ها می آمدیم ظه
ــود. کجا  ــ می خوردیم. االن آن هم نمی ش
ــزار تومانی  ــ ــینما؟ بلیت 15 ه ــ برویم؟ س
برای یک خانواده 4 نفره می شود 60 هزار 
تومان. بعدش هم می خواهیم بچه ها را 
شام ببریم بیرون که دیگر واویالست. چه 
ــینیم تا ارزان  ــ کار کنیم؟ توی خانه می نش
ــود. تازه ما قشر متوسط هستیم.  ــ تمام ش

وای به حال ضعیف ترها.«
ــــک  ــار ی ــ ــته اند کن ــ ــــری نشس ــد نف ــ چن
چرخ دستی. باربران جوان، با صورت های 
ــــرف زدن  ــاً نای ح ــ ــا، تقریب ــ ــرخ از گرم ــ س
ــــد؟  خورده ای ــار  ــ ناه ــــم  می پرس ــد.  ــ ندارن
ــار؟!«  ــ ــد. »ناه ــ ــگاه می کنن ــ ــر را ن ــ همدیگ
ــــم ناهار چی می خورید؟  این بار می پرس
ــه نظر  ــ ــر از بقیه ب ــ ــوان ت ــ ــان که ج ــ یکی ش
ــــی،  می دهد:»هرچ ــواب  ــ ج ــد  ــ می رس
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ــد: »ناهار کجا  ــ ــــی.« آن یکی می گوی هیچ
بود؟ یک تکه نان می گذاریم دهانمان.« 
ــتازاده. می گویند  ــ اهل ایالم هستند، روس
ــــت، هیچ  ــاد اس ــ ــاع باربری هم کس ــ اوض

خبری نیست.
ــــوی  جل از  ــاره  ــ دوب ــــت  برگش ــع  ــ موق
ــور می کنم. یک  ــ فالفلی کوچه مروی عب
ــــت.  ــوز خلوت اس ــ ــته و هن ــ ــاعتی گذش ــ س
ــــکوی مقابل با مجسمه باربر وسط آن  س
ــته از  ــ ــه پر از آدم هایی بود که خس ــ همیش
ــه ای یله می دادند و  ــ ــه در بازار، گوش ــ پرس
ــا جانی بگیرند  ــ ــاندویچ گاز می زدند ت ــ س
ــد این  ــ ــوند. به زور می ش ــ و دوباره راهی ش
ساعت روز جای خالی پیدا کرد. سکو اما 
ــــت؛ تقریباً خالی. راست  کاماًل خلوت اس
ــروی که دیگر  ــ ــــت فالفلی کوچه م می گف
ــــم نمی توانند بخورند.  کارگرها فالفل ه
ــــت اوضاع درست شود  مرد اما امید داش
ــــن امید هم  ــــودش به همی ــول خ ــ و به ق

تعطیل نکرده بود.
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   افقي:
1 -ماهی آزاد- شاه شاهان

2-برادر- قابله- خویشاوندی
3-پیغمبر اوستا- مارکی بر خودروی نیسان- روییدن

4-مانند- رها- آیین ها- کم عرض
5-کدو تنبل- مجازات متخلف- انکار کردن

6-چشمه آب- ذاتی- دانه ای که در میان گندم روید
7-گریــزان- میــوه ای با طبع گرم و خشــک که برای از بین بردن بوی بد دهان بســیار 

مفید است- ثروتمند
8-مقامی در سیستم سیاسی امپراطوری عثمانی- پسوند دارندگی- پول چین

9-خاور- اثری به قلم اسکار وایلد- عارف سربدار
10-حرف ربط- قوه حافظه- رنجور

11-واپسین- خواندن قرآن با صوت- منطقه ای تفریحی در انگلیس
12-برگ کاغذ- شهد شیرین- از اساطیر مصر باستان- رد پا

13-شیرینی تر- بزرگ ترین سازمان منطقه ای در جهان- پارچه ای نخی مانند متقال
14-یاقوت سرخ- پزیسیون- خوشه برنج

15-فیلمــی کمــدی رمانتیــک به 
النکراینــی- ریچــارد  کارگردانــی 

 هافبک ذوب آ هن اصفهان

 عمودي:
1-ارگانیســم- یکــی از مهم تریــن 

سبک های کاراته
شــرکت  قرمــز-  کارت  2-نتیجــه 

نرم افزاری نروژی- لقب موالنا
3-بنیانگذار پروتستانتیسم- ابزار 

در و پنجره- نوع ها
آب  تــکان-  مــاده-  4-گوســفند 

بسته- جزایر دوگانه
5-زغــال طبیعی به رنگ قهوه ای 

تیره- راحتی- پهلوان
6-رد پــای آب!- تیــم فرانســوی- 
پیامبری که نامــش دو بار در قرآن 

آمده
ســتد-  و  داد  آذری-  7-اســب 

خوراک فرنگی
ماشــین  سرشــت-  و  8-ذات 
فرانسوی- بیست و پنجمین شهر 

پرجمعیت جهان
9-بخت- از بین رفته- ناشنوا

10-شــاعر معاصر ایلخــان مغول 
سلطان ابوســعید- بلندترین قله 

استان کرمان- خون
11-عالمــت مصــدر جعلــی- اثــر 

نیما- جاری
12-بد و زشت- چیز- همبستگی و 

یکی بودن- رتبه کارمندان دولتی
گــروه-  بــا  رقــص  13-امتــداد- 

طعام، جرعه
14-تمیزکــردن بــا آب- فیلمی از 

جو رایت- سازی زهی و آرشه ای
رمان  نخستین  15-هیدروگرافی- 

جان اشتاین بک 
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   افقي:
1 -ورزش نشــانه روی بــا گــوی- بازار قدیمی شــیراز کــه در دوره 

قاجاریه ساخته شده
2-چاپلوسی- راه فرار- رشته کوهی در جنوب شهرستان سراب

3-نامی دخترانه- سبک و شکل ادبی یا هنری- صفحه ای با دایره های تو در تو
4-پرتاب سنگ- عدد گلر- رتبه و پایگاه- نیرو و توان

5-یک عامیانه- دخل، عایدی- مانند و نمونه
6-شاعر و نویسنده ایرلندی با نام اسکار- پایه و بنیان- نقش هنرپیشه

7-ظرف چهار و نیم لیتری- هنر رزمی ژاپنی- حرف 30  ام
8-تکه های بریده شده از هلو- جاده ترن- آبیاری زمستانی

9-واحد بازی والیبال- دارایی کسی- نزدیک بین
10-اثر چربی- دعای نماز- نیروی فطرت

11-دایره ای شکل- وسیله از بین بردن حشرات- شهر توت و خرمالو
12-خویشاوندی و تبار- واحد شدت برق- زینت سر خانم ها- انبار غالت

13-مستمری- آهسته، آرام- اعمال حج
14-پادشــاهان- غالب تر و بیشتر- یکی از کوچه های قدیمی شهر تهران در مجاورت 

خیابان ناصرخسرو
تعمیــر،  ســاخت،  15-محــل 
ذخیــره و نگهــداری اســلحه و 
مهمات نظامی- میوه لواشکی

 عمودي:
1-یاتاقان توپی- مهم  ترین اثر 

منظوم محمود شبستری
نزدیــک  بیــم-  و  2-تــرس 

قزوین- افسانه سرا
3-فرآورده هــای شــیری- آب 

نیمه گرم- گرفتار
یــک  خودمانــی-  4-ناگهــان 
ششــم ملک- بچه می کشــد- 

غرور و نخوت
5-سپید کمی مایل به زردی- 
یک صدا- کاشف میکروب سل
6-گدایی- متاع- افزایش اوره

7-ماتیک- علــم اداره کردن- 
امتیاز ورزشی

8-ممتــاز و برگزیده- بســتنی 
چوبی- شهر گوی برج

در  محــوری  صفــا-  و  9-جــال 
موتور- آبکی

10-نــام مردانــه- نــوار ضبــط 
صوت- پیشرو گله

11-تیــر پیکانــدار- کتاب شــعر 
موالنا- سخن گفتن

مکالمــه-  در  بلــی  12-اجــرت- 
مخفف خاموش- پارچه مالیدنی

ســیم  گیــالن-  13-مربــای 
برق رسان اتومبیل- ثروتمند

14-پول آلمان- گلی خوشــبو- 
پوششی برای دارو

15-غذایــی برنجــی- اثــر کارلو 
کلودی کــه کارتون مــورد عالقه 

کودکان است

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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دو ماه است فروش ما خیلی کم شده، همیشه این موقع اینجا صف 
می بستند. حاال ببینید چه خلوت است، بخصوص از موقع شلوغی های 

بازار خیلی کار ما کساد شد؛ وضعیت مردم هم هست خب، قدرت خرید 
کم شده. همین االن بازار را نگاه کنید، می بینید کسی زیاد خرید نمی کند. 
اصاًل جمعیت با قبل، قابل مقایسه نیست. قباًل کسی نمی آمد سؤال کند 

فالفل چند است. االن می آیند و می پرسند و راهشان را می کشند و می روند
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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کسادی ارزان ترين غذای بازار

مريم طالشی
گزارش نويس

با 4 هزار و 500 تومان چه ناهاری می شود 
ــته پفک  ــ ــــت یک بس ــورد؟ وقتی قیم ــ خ
ــاً انتخاب های  ــ ــده، قطع ــ 3هزار تومان ش
ــاغالن در  ــ زیادی باقی نمی ماند. برای ش
راسته بازار بزرگ اما همیشه یک انتخاب 
هست؛ فالفل، ارزان ترین غذای موجود. 
ــاندویچ تمام و کمال که به عنوان  ــ یک س
ــد و به صرفه  ــ ــیرت می کن ــ ناهار، کاماًل س
ــــگی فالفلی  ــــت. شلوغی همیش هم هس
ــرو هم برای  ــ ــر کوچه مروی ناصرخس ــ س
همین است؛ اولین فالفل فروشی تهران 
ــاید  ــ ــاالً گذرتان به آن افتاده. ش ــ که احتم
ــاندویچ فالفلش را چشیده  ــ هم طعم س
ــتریانش رهگذران خسته از  ــ ــید. مش ــ باش
ــاغالن بازار هستند؛ بیشترش  ــ خرید و ش
ــد عزیزی مالک  ــ ــا. آن طور که ارش ــ کارگره
ــا اما اوضاع  ــ ــد؛ این روزه ــ فالفلی می گوی

فرق کرده. بگذارید برایتان بگویم.
ــه، اطراف  ــ ــــط هفت ــــک روز وس ظهر ی
فالفلی کوچه مروی خبر خاصی نیست. 
ــــغول گاز  ــــری توی مغازه مش یکی دو نف
ــتند. بیرون تقریباً  ــ ــاندویچ هس ــ زدن به س
ــه قباًل  ــ ــد ک ــ ــادم می آی ــ ــــت. ی ــــوت اس خل
ــاعت ها گذرم به اینجا  ــ هروقت در این س
ــور  ــ ــــت فالفل خ ــوه جمعی ــ ــاده، از انب ــ افت
شگفت زده شده ام. راستی هم که غذای 

لذیذی است.
ــا خیلی کم  ــ ــــت فروش م »دو ماه اس
ــع اینجا صف  ــ ــــن موق ــه ای ــ ــــده، همیش ش
می بستند. حاال ببینید چه خلوت است، 
ــلوغی های بازار  ــ ــــع ش ــــوص از موق بخص
ــد؛ وضعیت مردم  ــ خیلی کار ما کساد ش
ــــت خب، قدرت خرید کم شده.  هم هس
ــگاه کنید، می بینید  ــ ــــن االن بازار را ن همی
کسی زیاد خرید نمی کند. اصاًل جمعیت 
ــــت. قباًل کسی  ــه نیس ــ با قبل، قابل مقایس

ــــت.  ــؤال کند فالفل چند اس ــ ــد س ــ نمی آم
ــان را  ــ ــند و راهش ــ ــد و می پرس ــ االن می آین

می کشند و می روند.«
 عزیزی این را می گوید و در عین حال 
ــاندویچی هم  ــ ــــش به  کارگرهای س حواس
هست که تعدادشان 9 نفر است و با خود 
ــوند 10 نفر: »فالفل  ــ صاحب مغازه می ش
ــــت. کمترین قیمتی که  ــذای ارزانی اس ــ غ
ــــت.  ــان اس ــ ــد، 45 توم ــ ــادم می آی ــ از آن ی
ــاندویچی  ــ ــودم آن موقع که در س ــ من خ
ــــت که کباب لقمه  ــــدم یادم هس بیمه ش
ــود، کنارش هم  ــ ــــیس 25 تومان ب و سوس
ــاب لقمه اش  ــ ــابه می دادند. کب ــ یک نوش
ــــل هم از  ــابی بود. فالف ــ ــــت حس هم گوش
آن موقع که باب شد، خیلی طرفدار پیدا 
ــــم همین ارزانی اش  کرد. یک دلیلش ه
ــــت.  ــــذای کارگری اس ــود. در کل یک غ ــ ب
ــد اینجا، مگر  ــ ــرمایه دار که نمی آی ــ آدم س
ــد. برای کارگرها و  ــ اینکه هوس کرده باش
ــــک وعده غذای بیرون  کم درآمدها اما ی
ــــی که اوضاع مالی اش خوب  ــــت. کس اس
ــتوران.  ــ ــازار، می رود رس ــ ــــت و می آید ب اس
ــان نسبت به قبل  ــ آنها هم البته کاسبی ش

کساد شده.
ــته ایم اما  ــ ــــت نداش ــــش قیم ما افزای
ــان را گران تر  ــ ــــم مواد اولیه م هر روز داری
ــــی را که 70  ــــن 16 کیلوی ــــم. روغ می خری
ــــده 97  ــان می خریدیم االن ش ــ ــزار توم ــ ه
هزار تومان. خیارشور و ترشی و مخلفات 
ــه مرغوب  ــ ــور. ما ادوی ــ ــر هم همینط ــ دیگ
ــــش  ــــم قیمت ــــم. آن ه ــتفاده می کنی ــ اس
ــار می توانیم  ــ ــــک ب ــاه ی ــ ــاال. 16 م ــ ــــت ب رف
ــا مواد  ــ ــــم ام ــاال ببری ــ ــان را ب ــ قیمت هایم
ــور افزایش قیمت دارد.  ــ غذایی همین ط
ــان،  ــ توم ــزار  ــ ه ــــم  می فروخت را  ــابه  ــ نوش
ــان. من  ــ ــزار و 200 توم ــ ــد ه ــ ــــش ش فردای

ــتری ها قیمت  ــ هم دلم نمی خواهد مش
بیشتری بدهند و شرمنده شان می شوم. 
ــان را دانه ای 400 تومان می خرم. نخود  ــ ن
ــــی هم  ــور و گوجه و ترش ــ ــو و خیارش ــ و کاه
ــد روزانه بخریم،  ــ ــــت. همه را هم بای هس
ــــت اینقدر  ــــچ وق ــد. هی ــ ــاًل نمی صرف ــ اص
ــتی بهتان  ــ ــاد نبوده ایم. بی رودربایس ــ کس
بگویم، همین چهارشنبه پیش تصمیم 
گرفتم تعطیل کنم. با کارگرها نشستیم و 
حرف زدیم. به خاطر آنها بود که تعطیل 
ــال 9 نفر دارند کار  ــ نکردم. اینجا به هرح
ــان هم زن و بچه دارند،  ــ می کنند. همه ش
ــوند. االن این پسر را ببین 20  ــ بیکار می ش

ساله  است، بچه هم دارد.«
ــه  ــ ک ــــری  کارگ ــان  ــ هم ــید،  ــ جمش
ــد،  ــ می کن ــاره  ــ اش او  ــه  ــ ب ــــکارش  صاحب
ــــغول کارش  خجوالنه نگاه می کند و مش
می شود. دو تا بچه دارد، بقیه هم کم سن 

و سال اند و همگی عیالوار.
ــــجد امام  ــــی مس ــه حوال ــ ــــال همیش قب
ــبد  ــ ــال که س ــ ــــش. مردی میانس می دیدم
پالستیکی دسته دار را کنارش می گذاشت 
و کسانی که او را می شناختند می دانستند 
که بار سبدش ساندویچ تخم مرغ است، 
ــــم مرغ با  ــــت. دو تا تخ ــــن قیم ــا کمتری ــ ب
ــور و گوجه وسط نان باگت سفید.  ــ خیارش
ــــک چای برای پایین  گاهی هم یک فالس
ــــت  بردن غذا.فکر می کنم هنوز هم هس
اما مغازه دارهای دور و بر می گویند چند 
وقت است بساطش را جمع کرده و رفته. 
ــد و دیگر هم  ــ ــد غذایش می مان ــ می گوین
ــــم مرغی که  ــد با تخ ــ ــــش نمی صرفی برای
ــانی یکی دیگر  ــ قیمتش باال رفته بود. نش
ــاندویچ کوکوسبزی  ــ را اما می دهند که س
ــــذای خانگی دیگر.  ــد و چند غ ــ می فروش
ــرو، نزدیک ردیف  ــ ــیده به ناصرخس ــ نرس

ــده پیدایش می کنم.  ــ موتورهای پارک ش
ــار را  ــ ــــت. ب ــوالً همانجاس ــ ــــش معم پاتوق
ــــت.  ــاده کرده و منتظر اس ــ از موتورش پی
ساندویچ کوکوسبزی 5 هزار تومان. چند 
ــــم دارد.  ــه ای و قیمه ه ــ ــاب تاب ــ ــــرس کب پ
ــان. می گوید:  ــ ــزار و 500 توم ــ ــــی 6 ه پرس
ــود  ــ ــــت. س »این دیگر کف قیمت بازار اس
چندانی نمی کنم، غذا را کم می آورم که 
زود تمام شود. زیر آفتاب خراب می شود. 
من خودم پامنار کاسب بودم، االن به این 
روز افتاده ام، اما صرفه ندارد. همین هم 
روی دستم می ماند. فکر نمی کنم تا یکی 
ــتر بیایم. بازار دیگر مثل  ــ دو روز دیگر بیش
قبل نیست. از موقع شلوغی ها کاًل خلوت 
ــد دالرفروش ها  ــ ــده. االن هم می گوین ــ ش
ــلوغ  ــ ــــمت که ش اینجا آمده اند. همان س
ــاره  ــ ــان اش ــ ــــوی خیاب ــه آن س ــ ــده.« و ب ــ ش
می کند؛ جایی که عده ای جمع شده اند و 

صدای همهمه ای به گوش می رسد.
ــتوران های معروف راسته  ــ یکی از رس
ــه قاعدتاً باید  ــ ــــت ک بازار، همان جایی اس
ــلوغ باشد. بیرون  ــ سرش مثل همیشه ش
ــتاده اند برای  ــ ــر ایس ــ ــد نف ــ ــتوران، چن ــ رس
ــینی یک بار  ــ ــــوی یک س ــــغ غذاها. ت تبلی
ــلیک اعال را  ــ ــــرس شیش ــــک پ مصرف، ی
مرتب چیده اند و کنارش دورچین سیب 
زمینی و جعفری و ترشی کلم قرمز، غذا 
ــد. مالط  ــ ــان می ده ــ ــر نش ــ را هوس انگیزت
ــیرین پلو  ــ غذاهایی همچون آلبالوپلو و ش
را هم جدا می فروشند، هر بسته 25 هزار 
ــیرداغ و نعناع داغ  ــ ــاز داغ و س ــ تومان. پی
ــــت. همه را بیرون جلوی چشم،  هم هس
ــر رهگذران  ــ ــد تا نظ ــ ــال چیده ان ــ در یخچ
ــــدگان، مردم  ــغ کنن ــ ــد. تبلی ــ ــــب کن را جل
ــد. خانمی  ــ ــــوت می کنن ــــل دع ــه داخ ــ را ب
می ایستد و سؤالی می پرسد و بعد راهش 

ــــم قصد  ــــی رود. می پرس ــرد و م ــ را می گی
ــتید؟ از  ــ ــتوران را داش ــ ــذا خوردن در رس ــ غ
ــؤالم تعجب می کند. وقتی می فهمد  ــ س
ــود:  ــ ــــش باز می ش ــر دردل ــ ــگارم، س ــ خبرن
ــــک پرس غذا  ــــم بازار ی »گاهی می آمدی
ــال از قدیم معروف  ــ می گرفتیم. به هرح
بوده غذای بازار. آن هم واال دیگر زورمان 
ــذا  ــ ــــت غ ــــن قیم ــد. االن کمتری ــ نمی رس
ــــت. واال ما  ــــی 18تا 20 هزار تومان اس پرس

ــــم. گاهی  ــــی که نداری ــــی و تفریح دلخوش
ــر بیرون غذایی  ــ با بچه ها می آمدیم ظه
ــود. کجا  ــ می خوردیم. االن آن هم نمی ش
ــزار تومانی  ــ ــینما؟ بلیت 15 ه ــ برویم؟ س
برای یک خانواده 4 نفره می شود 60 هزار 
تومان. بعدش هم می خواهیم بچه ها را 
شام ببریم بیرون که دیگر واویالست. چه 
ــینیم تا ارزان  ــ کار کنیم؟ توی خانه می نش
ــود. تازه ما قشر متوسط هستیم.  ــ تمام ش

وای به حال ضعیف ترها.«
ــــک  ــار ی ــ ــته اند کن ــ ــــری نشس ــد نف ــ چن
چرخ دستی. باربران جوان، با صورت های 
ــــرف زدن  ــاً نای ح ــ ــا، تقریب ــ ــرخ از گرم ــ س
ــــد؟  خورده ای ــار  ــ ناه ــــم  می پرس ــد.  ــ ندارن
ــار؟!«  ــ ــد. »ناه ــ ــگاه می کنن ــ ــر را ن ــ همدیگ
ــــم ناهار چی می خورید؟  این بار می پرس
ــه نظر  ــ ــر از بقیه ب ــ ــوان ت ــ ــان که ج ــ یکی ش
ــــی،  می دهد:»هرچ ــواب  ــ ج ــد  ــ می رس

کارگرهادیگرفالفلهمنمیخورند
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ــد: »ناهار کجا  ــ ــــی.« آن یکی می گوی هیچ
بود؟ یک تکه نان می گذاریم دهانمان.« 
ــتازاده. می گویند  ــ اهل ایالم هستند، روس
ــــت، هیچ  ــاد اس ــ ــاع باربری هم کس ــ اوض

خبری نیست.
ــــوی  جل از  ــاره  ــ دوب ــــت  برگش ــع  ــ موق
ــور می کنم. یک  ــ فالفلی کوچه مروی عب
ــــت.  ــوز خلوت اس ــ ــته و هن ــ ــاعتی گذش ــ س
ــــکوی مقابل با مجسمه باربر وسط آن  س
ــته از  ــ ــه پر از آدم هایی بود که خس ــ همیش
ــه ای یله می دادند و  ــ ــه در بازار، گوش ــ پرس
ــا جانی بگیرند  ــ ــاندویچ گاز می زدند ت ــ س
ــد این  ــ ــوند. به زور می ش ــ و دوباره راهی ش
ساعت روز جای خالی پیدا کرد. سکو اما 
ــــت؛ تقریباً خالی. راست  کاماًل خلوت اس
ــروی که دیگر  ــ ــــت فالفلی کوچه م می گف
ــــم نمی توانند بخورند.  کارگرها فالفل ه
ــــت اوضاع درست شود  مرد اما امید داش
ــــن امید هم  ــــودش به همی ــول خ ــ و به ق

تعطیل نکرده بود.
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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 -ماهی آزاد- شاه شاهان

2-برادر- قابله- خویشاوندی
3-پیغمبر اوستا- مارکی بر خودروی نیسان- روییدن

4-مانند- رها- آیین ها- کم عرض
5-کدو تنبل- مجازات متخلف- انکار کردن

6-چشمه آب- ذاتی- دانه ای که در میان گندم روید
7-گریــزان- میــوه ای با طبع گرم و خشــک که برای از بین بردن بوی بد دهان بســیار 

مفید است- ثروتمند
8-مقامی در سیستم سیاسی امپراطوری عثمانی- پسوند دارندگی- پول چین

9-خاور- اثری به قلم اسکار وایلد- عارف سربدار
10-حرف ربط- قوه حافظه- رنجور

11-واپسین- خواندن قرآن با صوت- منطقه ای تفریحی در انگلیس
12-برگ کاغذ- شهد شیرین- از اساطیر مصر باستان- رد پا

13-شیرینی تر- بزرگ ترین سازمان منطقه ای در جهان- پارچه ای نخی مانند متقال
14-یاقوت سرخ- پزیسیون- خوشه برنج

15-فیلمــی کمــدی رمانتیــک به 
النکراینــی- ریچــارد  کارگردانــی 

 هافبک ذوب آ هن اصفهان

 عمودي:
1-ارگانیســم- یکــی از مهم تریــن 

سبک های کاراته
شــرکت  قرمــز-  کارت  2-نتیجــه 

نرم افزاری نروژی- لقب موالنا
3-بنیانگذار پروتستانتیسم- ابزار 

در و پنجره- نوع ها
آب  تــکان-  مــاده-  4-گوســفند 

بسته- جزایر دوگانه
5-زغــال طبیعی به رنگ قهوه ای 

تیره- راحتی- پهلوان
6-رد پــای آب!- تیــم فرانســوی- 
پیامبری که نامــش دو بار در قرآن 

آمده
ســتد-  و  داد  آذری-  7-اســب 

خوراک فرنگی
ماشــین  سرشــت-  و  8-ذات 
فرانسوی- بیست و پنجمین شهر 

پرجمعیت جهان
9-بخت- از بین رفته- ناشنوا

10-شــاعر معاصر ایلخــان مغول 
سلطان ابوســعید- بلندترین قله 

استان کرمان- خون
11-عالمــت مصــدر جعلــی- اثــر 

نیما- جاری
12-بد و زشت- چیز- همبستگی و 

یکی بودن- رتبه کارمندان دولتی
گــروه-  بــا  رقــص  13-امتــداد- 

طعام، جرعه
14-تمیزکــردن بــا آب- فیلمی از 

جو رایت- سازی زهی و آرشه ای
رمان  نخستین  15-هیدروگرافی- 

جان اشتاین بک 

حل جدول ويژه شماره  6850

   افقي:
1 -ورزش نشــانه روی بــا گــوی- بازار قدیمی شــیراز کــه در دوره 

قاجاریه ساخته شده
2-چاپلوسی- راه فرار- رشته کوهی در جنوب شهرستان سراب

3-نامی دخترانه- سبک و شکل ادبی یا هنری- صفحه ای با دایره های تو در تو
4-پرتاب سنگ- عدد گلر- رتبه و پایگاه- نیرو و توان

5-یک عامیانه- دخل، عایدی- مانند و نمونه
6-شاعر و نویسنده ایرلندی با نام اسکار- پایه و بنیان- نقش هنرپیشه

7-ظرف چهار و نیم لیتری- هنر رزمی ژاپنی- حرف 30  ام
8-تکه های بریده شده از هلو- جاده ترن- آبیاری زمستانی

9-واحد بازی والیبال- دارایی کسی- نزدیک بین
10-اثر چربی- دعای نماز- نیروی فطرت

11-دایره ای شکل- وسیله از بین بردن حشرات- شهر توت و خرمالو
12-خویشاوندی و تبار- واحد شدت برق- زینت سر خانم ها- انبار غالت

13-مستمری- آهسته، آرام- اعمال حج
14-پادشــاهان- غالب تر و بیشتر- یکی از کوچه های قدیمی شهر تهران در مجاورت 

خیابان ناصرخسرو
تعمیــر،  ســاخت،  15-محــل 
ذخیــره و نگهــداری اســلحه و 
مهمات نظامی- میوه لواشکی

 عمودي:
1-یاتاقان توپی- مهم  ترین اثر 

منظوم محمود شبستری
نزدیــک  بیــم-  و  2-تــرس 

قزوین- افسانه سرا
3-فرآورده هــای شــیری- آب 

نیمه گرم- گرفتار
یــک  خودمانــی-  4-ناگهــان 
ششــم ملک- بچه می کشــد- 

غرور و نخوت
5-سپید کمی مایل به زردی- 
یک صدا- کاشف میکروب سل
6-گدایی- متاع- افزایش اوره

7-ماتیک- علــم اداره کردن- 
امتیاز ورزشی

8-ممتــاز و برگزیده- بســتنی 
چوبی- شهر گوی برج

در  محــوری  صفــا-  و  9-جــال 
موتور- آبکی

10-نــام مردانــه- نــوار ضبــط 
صوت- پیشرو گله

11-تیــر پیکانــدار- کتاب شــعر 
موالنا- سخن گفتن

مکالمــه-  در  بلــی  12-اجــرت- 
مخفف خاموش- پارچه مالیدنی

ســیم  گیــالن-  13-مربــای 
برق رسان اتومبیل- ثروتمند

14-پول آلمان- گلی خوشــبو- 
پوششی برای دارو

15-غذایــی برنجــی- اثــر کارلو 
کلودی کــه کارتون مــورد عالقه 

کودکان است

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6851
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دو ماه است فروش ما خیلی کم شده، همیشه این موقع اینجا صف 
می بستند. حاال ببینید چه خلوت است، بخصوص از موقع شلوغی های 

بازار خیلی کار ما کساد شد؛ وضعیت مردم هم هست خب، قدرت خرید 
کم شده. همین االن بازار را نگاه کنید، می بینید کسی زیاد خرید نمی کند. 
اصاًل جمعیت با قبل، قابل مقایسه نیست. قباًل کسی نمی آمد سؤال کند 

فالفل چند است. االن می آیند و می پرسند و راهشان را می کشند و می روند
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 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 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6851
 دوشنبه  22 مرداد 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

کسادی ارزان ترين غذای بازار

مريم طالشی
گزارش نويس

با 4 هزار و 500 تومان چه ناهاری می شود 
ــته پفک  ــ ــــت یک بس ــورد؟ وقتی قیم ــ خ
ــاً انتخاب های  ــ ــده، قطع ــ 3هزار تومان ش
ــاغالن در  ــ زیادی باقی نمی ماند. برای ش
راسته بازار بزرگ اما همیشه یک انتخاب 
هست؛ فالفل، ارزان ترین غذای موجود. 
ــاندویچ تمام و کمال که به عنوان  ــ یک س
ــد و به صرفه  ــ ــیرت می کن ــ ناهار، کاماًل س
ــــگی فالفلی  ــــت. شلوغی همیش هم هس
ــرو هم برای  ــ ــر کوچه مروی ناصرخس ــ س
همین است؛ اولین فالفل فروشی تهران 
ــاید  ــ ــاالً گذرتان به آن افتاده. ش ــ که احتم
ــاندویچ فالفلش را چشیده  ــ هم طعم س
ــتریانش رهگذران خسته از  ــ ــید. مش ــ باش
ــاغالن بازار هستند؛ بیشترش  ــ خرید و ش
ــد عزیزی مالک  ــ ــا. آن طور که ارش ــ کارگره
ــا اما اوضاع  ــ ــد؛ این روزه ــ فالفلی می گوی

فرق کرده. بگذارید برایتان بگویم.
ــه، اطراف  ــ ــــط هفت ــــک روز وس ظهر ی
فالفلی کوچه مروی خبر خاصی نیست. 
ــــغول گاز  ــــری توی مغازه مش یکی دو نف
ــتند. بیرون تقریباً  ــ ــاندویچ هس ــ زدن به س
ــه قباًل  ــ ــد ک ــ ــادم می آی ــ ــــت. ی ــــوت اس خل
ــاعت ها گذرم به اینجا  ــ هروقت در این س
ــور  ــ ــــت فالفل خ ــوه جمعی ــ ــاده، از انب ــ افت
شگفت زده شده ام. راستی هم که غذای 

لذیذی است.
ــا خیلی کم  ــ ــــت فروش م »دو ماه اس
ــع اینجا صف  ــ ــــن موق ــه ای ــ ــــده، همیش ش
می بستند. حاال ببینید چه خلوت است، 
ــلوغی های بازار  ــ ــــع ش ــــوص از موق بخص
ــد؛ وضعیت مردم  ــ خیلی کار ما کساد ش
ــــت خب، قدرت خرید کم شده.  هم هس
ــگاه کنید، می بینید  ــ ــــن االن بازار را ن همی
کسی زیاد خرید نمی کند. اصاًل جمعیت 
ــــت. قباًل کسی  ــه نیس ــ با قبل، قابل مقایس

ــــت.  ــؤال کند فالفل چند اس ــ ــد س ــ نمی آم
ــان را  ــ ــند و راهش ــ ــد و می پرس ــ االن می آین

می کشند و می روند.«
 عزیزی این را می گوید و در عین حال 
ــاندویچی هم  ــ ــــش به  کارگرهای س حواس
هست که تعدادشان 9 نفر است و با خود 
ــوند 10 نفر: »فالفل  ــ صاحب مغازه می ش
ــــت. کمترین قیمتی که  ــذای ارزانی اس ــ غ
ــــت.  ــان اس ــ ــد، 45 توم ــ ــادم می آی ــ از آن ی
ــاندویچی  ــ ــودم آن موقع که در س ــ من خ
ــــت که کباب لقمه  ــــدم یادم هس بیمه ش
ــود، کنارش هم  ــ ــــیس 25 تومان ب و سوس
ــاب لقمه اش  ــ ــابه می دادند. کب ــ یک نوش
ــــل هم از  ــابی بود. فالف ــ ــــت حس هم گوش
آن موقع که باب شد، خیلی طرفدار پیدا 
ــــم همین ارزانی اش  کرد. یک دلیلش ه
ــــت.  ــــذای کارگری اس ــود. در کل یک غ ــ ب
ــد اینجا، مگر  ــ ــرمایه دار که نمی آی ــ آدم س
ــد. برای کارگرها و  ــ اینکه هوس کرده باش
ــــک وعده غذای بیرون  کم درآمدها اما ی
ــــی که اوضاع مالی اش خوب  ــــت. کس اس
ــتوران.  ــ ــازار، می رود رس ــ ــــت و می آید ب اس
ــان نسبت به قبل  ــ آنها هم البته کاسبی ش

کساد شده.
ــته ایم اما  ــ ــــت نداش ــــش قیم ما افزای
ــان را گران تر  ــ ــــم مواد اولیه م هر روز داری
ــــی را که 70  ــــن 16 کیلوی ــــم. روغ می خری
ــــده 97  ــان می خریدیم االن ش ــ ــزار توم ــ ه
هزار تومان. خیارشور و ترشی و مخلفات 
ــه مرغوب  ــ ــور. ما ادوی ــ ــر هم همینط ــ دیگ
ــــش  ــــم قیمت ــــم. آن ه ــتفاده می کنی ــ اس
ــار می توانیم  ــ ــــک ب ــاه ی ــ ــاال. 16 م ــ ــــت ب رف
ــا مواد  ــ ــــم ام ــاال ببری ــ ــان را ب ــ قیمت هایم
ــور افزایش قیمت دارد.  ــ غذایی همین ط
ــان،  ــ توم ــزار  ــ ه ــــم  می فروخت را  ــابه  ــ نوش
ــان. من  ــ ــزار و 200 توم ــ ــد ه ــ ــــش ش فردای

ــتری ها قیمت  ــ هم دلم نمی خواهد مش
بیشتری بدهند و شرمنده شان می شوم. 
ــان را دانه ای 400 تومان می خرم. نخود  ــ ن
ــــی هم  ــور و گوجه و ترش ــ ــو و خیارش ــ و کاه
ــد روزانه بخریم،  ــ ــــت. همه را هم بای هس
ــــت اینقدر  ــــچ وق ــد. هی ــ ــاًل نمی صرف ــ اص
ــتی بهتان  ــ ــاد نبوده ایم. بی رودربایس ــ کس
بگویم، همین چهارشنبه پیش تصمیم 
گرفتم تعطیل کنم. با کارگرها نشستیم و 
حرف زدیم. به خاطر آنها بود که تعطیل 
ــال 9 نفر دارند کار  ــ نکردم. اینجا به هرح
ــان هم زن و بچه دارند،  ــ می کنند. همه ش
ــوند. االن این پسر را ببین 20  ــ بیکار می ش

ساله  است، بچه هم دارد.«
ــه  ــ ک ــــری  کارگ ــان  ــ هم ــید،  ــ جمش
ــد،  ــ می کن ــاره  ــ اش او  ــه  ــ ب ــــکارش  صاحب
ــــغول کارش  خجوالنه نگاه می کند و مش
می شود. دو تا بچه دارد، بقیه هم کم سن 

و سال اند و همگی عیالوار.
ــــجد امام  ــــی مس ــه حوال ــ ــــال همیش قب
ــبد  ــ ــال که س ــ ــــش. مردی میانس می دیدم
پالستیکی دسته دار را کنارش می گذاشت 
و کسانی که او را می شناختند می دانستند 
که بار سبدش ساندویچ تخم مرغ است، 
ــــم مرغ با  ــــت. دو تا تخ ــــن قیم ــا کمتری ــ ب
ــور و گوجه وسط نان باگت سفید.  ــ خیارش
ــــک چای برای پایین  گاهی هم یک فالس
ــــت  بردن غذا.فکر می کنم هنوز هم هس
اما مغازه دارهای دور و بر می گویند چند 
وقت است بساطش را جمع کرده و رفته. 
ــد و دیگر هم  ــ ــد غذایش می مان ــ می گوین
ــــم مرغی که  ــد با تخ ــ ــــش نمی صرفی برای
ــانی یکی دیگر  ــ قیمتش باال رفته بود. نش
ــاندویچ کوکوسبزی  ــ را اما می دهند که س
ــــذای خانگی دیگر.  ــد و چند غ ــ می فروش
ــرو، نزدیک ردیف  ــ ــیده به ناصرخس ــ نرس

ــده پیدایش می کنم.  ــ موتورهای پارک ش
ــار را  ــ ــــت. ب ــوالً همانجاس ــ ــــش معم پاتوق
ــــت.  ــاده کرده و منتظر اس ــ از موتورش پی
ساندویچ کوکوسبزی 5 هزار تومان. چند 
ــــم دارد.  ــه ای و قیمه ه ــ ــاب تاب ــ ــــرس کب پ
ــان. می گوید:  ــ ــزار و 500 توم ــ ــــی 6 ه پرس
ــود  ــ ــــت. س »این دیگر کف قیمت بازار اس
چندانی نمی کنم، غذا را کم می آورم که 
زود تمام شود. زیر آفتاب خراب می شود. 
من خودم پامنار کاسب بودم، االن به این 
روز افتاده ام، اما صرفه ندارد. همین هم 
روی دستم می ماند. فکر نمی کنم تا یکی 
ــتر بیایم. بازار دیگر مثل  ــ دو روز دیگر بیش
قبل نیست. از موقع شلوغی ها کاًل خلوت 
ــد دالرفروش ها  ــ ــده. االن هم می گوین ــ ش
ــلوغ  ــ ــــمت که ش اینجا آمده اند. همان س
ــاره  ــ ــان اش ــ ــــوی خیاب ــه آن س ــ ــده.« و ب ــ ش
می کند؛ جایی که عده ای جمع شده اند و 

صدای همهمه ای به گوش می رسد.
ــتوران های معروف راسته  ــ یکی از رس
ــه قاعدتاً باید  ــ ــــت ک بازار، همان جایی اس
ــلوغ باشد. بیرون  ــ سرش مثل همیشه ش
ــتاده اند برای  ــ ــر ایس ــ ــد نف ــ ــتوران، چن ــ رس
ــینی یک بار  ــ ــــوی یک س ــــغ غذاها. ت تبلی
ــلیک اعال را  ــ ــــرس شیش ــــک پ مصرف، ی
مرتب چیده اند و کنارش دورچین سیب 
زمینی و جعفری و ترشی کلم قرمز، غذا 
ــد. مالط  ــ ــان می ده ــ ــر نش ــ را هوس انگیزت
ــیرین پلو  ــ غذاهایی همچون آلبالوپلو و ش
را هم جدا می فروشند، هر بسته 25 هزار 
ــیرداغ و نعناع داغ  ــ ــاز داغ و س ــ تومان. پی
ــــت. همه را بیرون جلوی چشم،  هم هس
ــر رهگذران  ــ ــد تا نظ ــ ــال چیده ان ــ در یخچ
ــــدگان، مردم  ــغ کنن ــ ــد. تبلی ــ ــــب کن را جل
ــد. خانمی  ــ ــــوت می کنن ــــل دع ــه داخ ــ را ب
می ایستد و سؤالی می پرسد و بعد راهش 

ــــم قصد  ــــی رود. می پرس ــرد و م ــ را می گی
ــتید؟ از  ــ ــتوران را داش ــ ــذا خوردن در رس ــ غ
ــؤالم تعجب می کند. وقتی می فهمد  ــ س
ــود:  ــ ــــش باز می ش ــر دردل ــ ــگارم، س ــ خبرن
ــــک پرس غذا  ــــم بازار ی »گاهی می آمدی
ــال از قدیم معروف  ــ می گرفتیم. به هرح
بوده غذای بازار. آن هم واال دیگر زورمان 
ــذا  ــ ــــت غ ــــن قیم ــد. االن کمتری ــ نمی رس
ــــت. واال ما  ــــی 18تا 20 هزار تومان اس پرس

ــــم. گاهی  ــــی که نداری ــــی و تفریح دلخوش
ــر بیرون غذایی  ــ با بچه ها می آمدیم ظه
ــود. کجا  ــ می خوردیم. االن آن هم نمی ش
ــزار تومانی  ــ ــینما؟ بلیت 15 ه ــ برویم؟ س
برای یک خانواده 4 نفره می شود 60 هزار 
تومان. بعدش هم می خواهیم بچه ها را 
شام ببریم بیرون که دیگر واویالست. چه 
ــینیم تا ارزان  ــ کار کنیم؟ توی خانه می نش
ــود. تازه ما قشر متوسط هستیم.  ــ تمام ش

وای به حال ضعیف ترها.«
ــــک  ــار ی ــ ــته اند کن ــ ــــری نشس ــد نف ــ چن
چرخ دستی. باربران جوان، با صورت های 
ــــرف زدن  ــاً نای ح ــ ــا، تقریب ــ ــرخ از گرم ــ س
ــــد؟  خورده ای ــار  ــ ناه ــــم  می پرس ــد.  ــ ندارن
ــار؟!«  ــ ــد. »ناه ــ ــگاه می کنن ــ ــر را ن ــ همدیگ
ــــم ناهار چی می خورید؟  این بار می پرس
ــه نظر  ــ ــر از بقیه ب ــ ــوان ت ــ ــان که ج ــ یکی ش
ــــی،  می دهد:»هرچ ــواب  ــ ج ــد  ــ می رس
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ــد: »ناهار کجا  ــ ــــی.« آن یکی می گوی هیچ
بود؟ یک تکه نان می گذاریم دهانمان.« 
ــتازاده. می گویند  ــ اهل ایالم هستند، روس
ــــت، هیچ  ــاد اس ــ ــاع باربری هم کس ــ اوض

خبری نیست.
ــــوی  جل از  ــاره  ــ دوب ــــت  برگش ــع  ــ موق
ــور می کنم. یک  ــ فالفلی کوچه مروی عب
ــــت.  ــوز خلوت اس ــ ــته و هن ــ ــاعتی گذش ــ س
ــــکوی مقابل با مجسمه باربر وسط آن  س
ــته از  ــ ــه پر از آدم هایی بود که خس ــ همیش
ــه ای یله می دادند و  ــ ــه در بازار، گوش ــ پرس
ــا جانی بگیرند  ــ ــاندویچ گاز می زدند ت ــ س
ــد این  ــ ــوند. به زور می ش ــ و دوباره راهی ش
ساعت روز جای خالی پیدا کرد. سکو اما 
ــــت؛ تقریباً خالی. راست  کاماًل خلوت اس
ــروی که دیگر  ــ ــــت فالفلی کوچه م می گف
ــــم نمی توانند بخورند.  کارگرها فالفل ه
ــــت اوضاع درست شود  مرد اما امید داش
ــــن امید هم  ــــودش به همی ــول خ ــ و به ق

تعطیل نکرده بود.
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گزارش  لحظه  به لحظه وقايع اصفهان
ســــاعت 4 بعدازظهر ديروز راديو اصفهان 
برنامه هاي عادي خود را قطع كرد و سرلشــــگر 
رضا ناجي فرمانده مركز توپخانه و موشــــك ها 
شخصا اطالعيه شماره يك فرمانداري نظامي را 

قرائت كرد.
از ساعت 9 بامداد ديروز شهر اصفهان وضع 
ناآرامي  به خود گرفت و از 2 ساعت بعد در نقاط 
مختلف شهر بخصوص در محلهايي كه تظاهرات 

برپا شده بود آتش سوزي هايي ايجاد شد.
خبرنگار ما كه با يك هواپيماي شــــخصي  
بــــر فراز اصفهان گــــردش مي كرد، گزارش داد 
كه در ابتداي جاده انوشــــيروانـ  فلكه انقالب، 
خيابان فروغي، خيابان محمدرضا شــــاه، ميدان 
طوقچي، چند دستگاه اتومبيل و تعداد زيادي از 

زباله داني هاي شهرداري آتش گرفته بود.
پريشب كه آغاز تظاهرات تظاهركنندگان در 
اصفهان بود از ساعت 10 شب زد و خورد بين 
تظاهركنندگان و ماموران آغاز شد كه تا پاسي از 

نيمه شب ادامه داشت.
در نجف آباد هم حكومت نظامي برقرار شد

در پي اعالم حكومت نظامي در اصفهان كه 
از روز جمعهـ  پريروزـ  بمدت يك ماه بمرحله 
اجرا درآمد، اين شــــهر امروز روز آرامي را آغاز 
كرد. و واحدهاي زرهي ارتش در ســــطح شهر 

مستقر و سرگرم كنترل اوضاع هستند.
نجف آبادـ  ديروز (شنبه) اتومبيل هاي پليس 
اســــتفاده از بلندگوهاي خود، در شهر نجف  آباد 
حكومت نظامي اعالم كردند و به اينصورت در 
نجف آباد نيــــز بعد از اصفهان حكومت نظامي 

برقرار شد.
در پي اعالم اين خبر كه بدستور سرلشگر 
رضــــا ناجي فرمانــــدار نظامي اصفهان صورت 
گرفت ماموران پليس ضوابط حكومت نظامي را 

به آگاهي مردم  رساندند.
آشوب هاي اصفهان و شيراز از نظر راديو لندن

ديشب راديو لندن پيرامون حكومت نظامي 
اصفهان و تظاهرات شيراز در بخش فارسي خود 
گزارشي بشرح زير منتشر كرد: امروز براي سومين 
روز متوالي شورش در شهر شيراز ادامه داشت و 
در زد و خوردهاي بين ماموران و تظاهركنندگان 
عده زيادي مجروح شدند اما برخالف اصفهان 
هنوز مقررات حكومت نظامي در شيراز برقرار 

نشده است.
روزنامه هــــاي محلي گزارش ميدهند كه در 
ســــاير نقاط كشور اغتشاش روي داده، از جمله 
قزويــــن در اين  موارد طبق معمول جمعيت از 
مسجدها خارج شده و شعارهاي ضد ملي داده 
و با پليس به زد و خورد پرداختند تظاهركنندگان 

سنگ پرتاب ميكردند.
 نماينـدگان مجلـس  بـراي جلسـه فوق العاده 

     به تهران   احضار    شدند
بنــــا به تقاضاي دولت براي رســــيدگي به 
اليحــــه حكومت نظامي مجلس شــــوراي ملي 
ســــاعت ده بامداد يكشنبه 29 امرداد ماه جلسه 

علني فوق العاده دارد.
بدستور آقاي مهندس عبداهللا رياضي رئيس 
مجلس شــــوراي ملي به نمايندگان مجلس كه 
هم اكنون در مســــافرت هاي داخلي و خارجي 
از كشــــور بسر ميبرند و اطالع داده شد جهت 
شركت در اين جلسه فوق العاده تا يكشنبه آينده 

در تهران حضور يابند.
ترم تابستاني دانشگاه تبريز منحل شد

جلســــه شوراي دانشــــگاه آذرآبادگان كه 
بعدازظهر يروز بدعوت دكتر مجير مولوي رئيس 
دانشــــگاه تشــــكيل گرديد و طي آن تصميم به 
انحالل ترم پاياني دانشگاه گرفته شد تا ساعت 

11 ديشب ادامه يافت. 
در پايان اطالعيه اي از طرف دانشگاه صادر 

و امروز منتشر شد.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 22 مرداد 1357 
(برابر با 8 رمضان 1398، 13 اوت 1978) نقل شده است.

  

دوشنبه 22 مرداد 1397ـ   سال نود وسومـ   شماره 27074
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
پايان حكومت غزنويان

13 آگوســـت سال 1152 عالء الدين غور با تصرف غزنه 
(شهرى در افغانستان كنونى) به عمر حكومت 155 ساله غزنويان بر 
ايران خاوري پايان داد. حد غربي حكومت غزنويان بر ايران، ايالت 
ري بود. غزنويان نخستين دسته از طوايف تُرك زبان بودند كه به 
ايران زمين مهاجرت كرده بودند.اوج قلمرو غزنويان در زمان سلطان 
محمود بود كه هند جنوب غربي را هم در چند تعرض متصرف 
شده و تا ساحل اقيانوس هند پيش رفته و معبد مهم هندوان در 

شهر سومنات (ايالت گجرات) هند را ويران ساخته بود.
يك تمدن باستاني پايان يافت

هرناندو كورتز افسر اسپانيايي روز 13 آگوست سال 1521 
ميالدي با تصرف مجدد شهر تنوچتيتالن (مكزيكوسيتي امروز) 
به عمر امپراتوري متمدن آزتك در مكزيك كه در زمينه علم و 
هنر پيشرفت چشمگير داشت پايان داد. برتري اسپانيائي ها در 

جنگ با بوميان مكزيك، تنها اسلحه آتشين آنان بود.
«آتاتورك» رئيس جمهوري تركيه شد

ژنرال مصطفي كمال پاشـــا 13 آگوست 1923 به عنوان 
نخستين رئيس جمهوري تركيه انتخاب شد. تركيه نامي است 
كه بر باقيمانده از امپراتوري عثماني گذارده شده است. كمال 
 پاشـــا به خاطر خدماتي كه به ملـــت تركيه كرده بود، لقب 

«آتا ترك =  آتاتورك» گرفت.
آغاز تعّرض ژاپن به شانگهاى 

ارتش امپراتورى ژاپن 13 آگوست 1937 تعرض به شهر 
بندرى بزرگ شانگهاى چين را با 300 هزار سرباز، 500 هواپيما، 
300 تانك و 1800 توپ آغاز كرد. آتش توپ هاى 130 ناو و 
ناوچه ژاپنى نيز از اين تعرض پشتيبانى مى كرد. نبرد خيابانى دو 
نيرو سه ماه و 13 روز طول كشيد و شانگهاى سقوط كرد.  

انتقال نلسون ماندال از زندان به بيمارستان
13 آگوست سال1988 نلسون ماندال كه به بيماري سل 
ناشـــي از تضعيف بدن بر اثر ماندن طوالني با شـــرايط بد در 
زندان و تحمل اعمال شاقه مبتال شده بود، از زندان به بيمارستان 
منتقل شـــد، زيرا خبر بيماري او به خارج از زندان درز كرده 
بود و دولت اقليت ســـفيد پوست آفريقاي جنوبي كه تحت 
فشار افكار جهانيان قرار گرفته بود راهي جز موافقت با انتقال 
او به بيمارستان نداشت. ماندال زنده ماند و پيروز شد و اين 
بار نوبت او بود كه دولت ســـفيد پوستان را به تاريخ بسپارد 

و عمال مدفون سازد.

قاب امروز
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ـ با دوســـت طوري رفتار كن كه به حاكم محتاج 
نشوي و با دشمن طوري معامله نما كه اگر كار به 

محاكمه كشيد، ظفر باتو باشد. 
افالطون

 ـ هـــر كس بايد با شـــكيبايى نتيجـــه رفتارش را 
تحمل كند.

  ويليام شكسپير

معشوقه و عشق عاشقان يك نفس است
رو هم نفسى جو، كه جهان يك نفس است

بـا هـم نفسـى گر نفسـى بنشينـى
مجموع حيات عمر آن يك نفس است
عراقى

 سرايه
نمايي از يك رستوران سنتي در تبريز/ عكس از: كيانوش محبيان

 پند بزرگان 

جدول سودوکو

فروردین : شما احساس می کنید به خوبی از پس انجام دادن کارهای سخت 
خود برآمده اید، ولی مورد تشــویق واقع نشــده اید. هم اکنون اگر قرار اســت 
مسئولیت های بیشــتری را تقبل کنید، بدون اینکه برای خود احساس تاسف 
کنید و یا به اطرافیان تان ُغر بزنید، فقط کارتان را انجام دهید. این جریان آنقدر 

که شما برای خود بزرگ کرده اید بغرنج نیست.

اردیبهشــت :  به خودتان اجازه انعطاف پذیری بیشتری بدهید برای اینکه 
اگر می بینید تعهدات قبلی تان دیگر به پیشبرد اهداف بلند مدت شما کمکی 
نمی کنند آنها را کنســل کنید. اگر دیگران از تغییر شــیوه شما ناامید به نظر 
می رسند نگران نشوید. فقط آن کاری را بکنید که دل تان می گوید درست است، 

حتی اگر کسی را مایوس می کند. به نیازهای خود توجه کنید.
 

خرداد : اکنون اصال وقت مناسبی برای برنامه ریزی کردن نیست، بنابراین شما 
می کوشید که تا جایی که می توانید خودجوش باشید. این تاکتیک باید خوب 
کار کند، مگر اینکه شما تصمیم به عقب نشینی کردن بگیرید. با همه این احوال 
مجادله کردن هیچ چیز را حل نمی کند. شما باید بر اهدافتان تمرکز کرده و به 

حرف های دیگران توجه نکنید.

تیر: ممکن اســت شما به خاطر اینکه چیز مهمی را از دست داده اید، احساس 
خوبی نداشته باشید. هنوز هم نظریه کند و کاو کردن یک مشکل برای فهمیدن 
اینکه چه کاری الزم است انجام شود، نظریه خوبی است. شما باید جنبه خوب 
هر چیزی را تشخیص بدهید. اما اگر اشتباهی رخ داد همین االن با آن موضوع 

برخورد کنید بهتر از این است که آن را به آینده موکول کنید.
 

مرداد : برای شــما آشــکار کردن آنچه که در قلبتان است همیشه کار آسانی 
نیست، اما اکنون ممکن است ریسک کرده و این کار را انجام بدهید. امکان دارد 
نتیجه آن چیزی که شما انتظار دارید نباشد. فراموش نکنید که الزم نیست هر 
چیزی را که در ذهنتان می گذرد با دیگران در میان بگذارید. قبل از اینکه این 

کار را انجام دهید به عکس العمل اطرافیانتان هم فکر کنید.

شهریور :  اگر شما به خاطر اینکه وارد مرحله جدیدی شده اید و توانایی هایتان 
دگرگون شده است کمی احساس یأس می کنید، زیاد نگرانی به دلتان راه ندهید. 
به جای اینکه با عجله به سوی آینده حرکت کنید، به لحظه حال توجه کنید. 
اما تا وقتی که خودتان کامالً آمادگی ندارید لزومی ندارد که احساسات خود را 

با دیگران در میان بگذارید.

مهر : همه چیز به نظر خوب می رسد، اما شما قبل از اینکه بتوانید امکاناتی که 
در اطرافتان هست را ببینید مجبور هستید با نقطه ضعفهایتان نیز روبرو شوید. 
این گفته مربوط به نگرش کلی شما است، اگر شما فکر می کنید که فرد موفقی 
هستید پس در واقع اینگونه هستید. فقط باید خیلی کار کرده تا این امکان به 

وجود بیاید.

آبان : با وجود اینکه شــما احســاس می کنید که کامال از اهداف و کارهایتان 
بازداشته شده اید،  قادر نیســتید که خود را از فاش کردن خوش بینی هایتان 
بازدارید. بهترین نقطه قوت شما اکنون توانایی تان برای وسعت دادن افکارتان 
است و مستقیما درک می کنید که چگونه کارها را برای رسیده به نتایج مورد 

نظرتان سر و سامان دهید. 

آذر : شما می توانید درباره آینده فکر کنید و تصمیم بگیرید. این موضوع مثل 
این است که تمام موانع موجود کنار رفته اند و فضای بیشتری به شما می دهند 
تا ذهن خود را بسط دهید. اما این حالت می تواند حس اشتباهی از استقالل را 
به شما القا کند. مراقب باشید به خاطر اینکه این کار بیشتر از آنکه فکر می کنید 

شما را درگیر خواهد کرد .

دی : احساســات شما در حال حاضر قوی تر هســتند و ممکن است مشکل 
جدیدی به وجود بیاید و باعث شود روزهای سختی داشته باشید. به شما توصیه 
می شود که احتیاط کرده و هوشیار باشید؛ برای اینکه شما قادر هستید با توجه 
به توانایی ذهنی خود یک تصویر زیبا را کامالً بدون عیب و نقص تجسم کنید. 

بهمن : اگر این روزها  کارهایتان خیلی کند پیش می رود زیاد ناراحت نشوید. 
فقط در حالی که سرعت خودتان را بیشتر می کنید از کار کردن نیز لذت ببرید. 
اگر شــما سعی کنید که خیلی سریع برنامه هایتان را مرتب کنید ممکن است 
ناامید بشوید. در حال حاضر سعی کنید که نکات مبهم را برای خود از بین ببرید 

تا همه چیز خوب به نظر برسد.

اسفند : بــرای شما سخت است که بفهمید منبع الهامات شما کجاست، مثل 
این اســت که در فصل تازه ای از زندگی تان باد تازه و خوشی می وزد. حتماً به 
حس ششم خود اطمینان کنید.اگر چه شما احساس می کنید در مسیر درست 
خود قرار گرفته اید، ولی ناامیدی هر لحظه ممکن است از راه برسد و لحظه ای 

بعد ناپدید شود. 
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اسامی برندگان جدول 3792
  1ـ  احسان همتـ  اصفهان

2ـ محبوبه بابازادهـ  شهرقدس
3ـ سید اسماعیل حسینی رامندیـ  تهرانی

افقي:
ــش منفذدار و مرطوب حفره هاي داخلي  1. پوش

برخي اندامهاـ  پادزيست
ــتثنا  ــوي در دهانـ  ويتامین انعقاديـ  اس 2. عض

را رساند
3. پوزـ  ناپايداريـ  حمام الغريـ  خشكي

ــودـ  ادراكـ  مجراي غذا از  ــع رايـ  مقص 4. جم
حلقوم تا معده

ــبیحـ  گیاهيـ  شهري در خراسان  5. درخت تس
رضوي

6. مركز كاناداـ  پس، پشتـ  گورخر
7. بهشتـ  شیپور جنگيـ  كوهي در ايران

ــتيـ  آگهي نامهـ  درختي با چوبي بسیار  8. دوس
سخت و محكمـ  پوستین

9. صندلي راحتيـ  دردهاـ  باخدا
10. نادانيـ  روز جشنـ  پشه

11. ضرورتـ  راهنمايي كردنـ  بستني شكالتي
12. رتبهـ  ماه سردـ  مرگـ  مخزن بنزين

ــوشـ  نفي  ــه جنگيـ  پره گ ــرـ  اراب ــر، قع 13. زي
عرب

14. احمرـ  مايع حیاتـ  محل لشكر
ــي از منطقه البروج كه ورود خورشید به  15. بخش

اين منطقه مصادف اول تابستان استـ  راكت

عمودي:
ــراي ذخیره  ــیله اي ب ــه بیروني دندانـ  وس 1. الي

سازي انرژي
ــكري كه پیامبر اسالم )ص( شخصًا در آن  2. لش
ــمان  ــتـ  اكبر و اصغر آن را در آس حضور نداش

بجويیدـ  جامه فوالدي جنگي
ــي در هندـ   ــحـ  ايالت ــول غیرصري ــان مفع 3. نش

يكدندهـ  چاشني ساالد
ــواب خوشـ   ــري ايرانـ  خ ــهرهاي كوي 4. از ش

قصد، ارادهـ  ديوار بلند و محكم
ــوره هشتم قرآن مجید با هفتاد  5. تنگي نفسـ  س

و پنج آيهـ  درون
6. كارآموز پزشكي در بیمارستانـ  چاهي در جهنم 

ـ اشاره به نزديك
7. اسب باركشـ  چكامه سراـ  پیشه

ــمـ   ــي براي چش ــانهـ  رنگ ــت و نش ــاـ  عالم 8. تنه
مرغابي

9. گل نومیديـ  نام پدر حضرت ابراهیم )ع(ـ  بخش 
پايین جامه

ــودـ   ــر پیغمبران نازل ش ــرف خدا ب ــه از ط 10. آنچ
پشیمانيـ  روزگار

11. از انبیاء الهيـ  چراغ درياييـ  آب مرواريد

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.
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ــتـ  اداره مامور  ــول، دلهرهـ  مرواريد درش 12. ه
مراقبت از ورود و خروج كاالـ  ويراني

ــيـ  منظورـ  جانشینـ  ضمیر  13. خط كش مهندس
فرانسوي

14. بخشي از گیاهـ  جديدـ  از جهات اربعه
ــرديـ  نوعي  ــي ف ــت دين ــخصیت و جذابی 15. ش
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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.
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حامد اسماعیلیون:  باورکردن گزارش جدید ایران 
از فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی دشوار است

نزدیــکان  نماینــدگان  از  یکــی 
خانواده های قربانیان کانادایی فاجعه 
هوایی تهــران تاکید کــرد گزارش 
جدیدی کــه مقامات ایــران درباره 
سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین 
منتشــر کرده و علت سرنگونی این 
هواپیما را که ژانویه امســال توسط 
نیروهای مســلح ایران سرنگون شد 
جهت نادرست پدافند هوایی و دیگر 
اشتباهات انسانی دانسته اند، بیش از 
پیش نشان دهنده ضرورت انجام یک 
تحقیق دقیق و مســتقل درباره این 

فاجعه است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این گزارش رسمی شنبه شب توسط 
ســازمان هواپیمایی کشــوری ایران 
منتشــر شــد این در حالی است که 
چندین ماه از ســقوط پرواز پی اس 
۷52 شــرکت هواپیمایی بین المللی 
اوکراین که توسط ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی ایران سرنگون شد 
می گذرد. در این فاجعه مرگبار ۱۷۶ 
سرنشــین هواپیما که 55 نفرشــان 
شــهروند کانادا و ۳۰ نفرشان مقیم 
دائم کانادا بودند، جان خود را از دست 
دادند. ده ها قربانی دیگر این پرواز نیز 

به نوعی با کانادا در ارتباط بودند.
مرگبار  پــرواز  قربانیان  خانواده های 
پی اس ۷52 مقامات ایران را به تالش 
برای مختل کردن تحقیقات مربوط به 

این فاجعه متهم می کنند.
حامد اســماعیلیون کــه در تورنتو 
به دندانپزشــکی مشــغول است و 
همسرش پریسا و دختر نه ساله اش 
ریرا را در فاجعه هوایی تهران از دست 
داد، از موضع سرسختانه خود مبنی 
بر ضرورت انجام یک تحقیق مستقل 

درباره این فاجعه کوتاه نمی آید.
وی گفت: »در رابطــه با این فاجعه 
سواالت و ابهامات زیادی وجود دارد. 
باور کردن این داستان ) که مقامات 

ایران مطرح کرده اند( دشوار است.« 
مقامات ایران در گزارش خود به یک 
رشــته خطاهای انسانی که منجر به 
اشاره  ســرنگونی هواپیما شده است 
کرده اند. طبق این گزارش، مسئوالن 

سامانه پدافند هوایی نمی توانستند با 
مرکز فرماندهی تماس برقرار کنند. 
آن ها هواپیمای مســافربری پی اس 
۷52 را به اشــتباه یک تهدید تصور 
کردند و بدون این که مجوز حمله از 
مقامات مافوق خود بگیرند، با شلیک 

دو موشک آن را هدف قرار دادند.
این گزارش مشــخص نکرده که چرا 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
سامانه دفاع ضدهوایی را جابجا کرده 
اما خاطر نشــان کرده که هواپیمای 
اوکراینی تا زمان شلیک موشک هیچ 

حرکت غیرعادی انجام نداده است.
طبق این گزارش، »در زمان شــلیک 
موشــک اول، هواپیمای اوکراینی در 
ارتفاع و مســیر عادی در حال پرواز 

بود«.
سوال حامد اســماعیلیون دقیقا این 
اســت که چرا ایــن هواپیما هدف 
حمالت موشکی نیروهای مسلح ایران 
قرار گرفته و چرا هواپیماهایی که تنها 
چند دقیقه قبل از آن از فرودگاه تهران 
به آسمان برخاسته بودند، هدف قرار 
نگرفته اند. اسماعیلیون به طور تلویحی 
گفت که انتشار این گزارش نیز ترفند 
دیگری از طرف مقامات ایران است تا 
توجه افکار عمومی را از علل اصلی این 

فاجعه منحرف کنند.
اســماعیلیون افــزود: »بــاور کردن 
داســتانی که مقامــات ایرانی عنوان 

کرده اند، بسیار سخت است و متاسفانه 
روایت مقامات ایرانی این فاجعه را به 
یک سانحه تنزل می دهد. اگر سامانه 
ضدهوایی ۱۰۷ درجه بد تنظیم شده 
بود چرا هشت هواپیمای دیگری که 
درســت لحظاتی پیش از هواپیمای 
اوکراینی در آســمان تهران به پرواز 
درآمدند، به سالمت عبور کردند؟ چرا 
پدافند هوایی فقط برای پرواز پی اس 

۷52 بد تنظیم شده بود؟«
گزارش رسمی ایران از فاجعه سقوط 
هواپیمــای اوکراینی فقط پرســنل 
مســئول ضدهوایی را مقصر معرفی 
کرده اســت. یک ســخنگوی دولت 
ایران در ماه ژوئن اعالم کرد شــش 
نفر مظنون به دســت داشتن در این 
فاجعه توسط مقامات ایران بازداشت 
شده اند. وی همان زمان اعالم کرد که 
سه نفر از این مظنونان به قید وثیقه 
آزاد شده اند و سه نفر دیگر همچنان 

در بازداشت به سر می برند.
وزارت  ســخنگوی  لوکلرک  سیلون 
امور جهانی کانادا به طور مســتقیم 
به سواالت مربوط به گزارش سازمان 
ایــران درباره  هواپیمایی کشــوری 
ســرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ 
نداد. وی تنها به گفتن این نکته بسنده 
کرد که فرانسوا-فیلیپ شامپین وزیر 
امور خارجه کانادا در گذشته بارها از 
ایران خواســته است در این باره یک 

تحقیق کامل و شفاف انجام دهد.
وزیر امــور خارجه کانادا یکشــنبه 
شــب در توئیتر خود نوشت: »ایران 
باید یــک تحقیق کامل و شــفاف 
مطابق با معیارهای بین المللی درباره 
فاجعه هوایــی تهران انجام دهد و به 
خانواده های قربانیان غرامت های الزم 

را بپردازد.«
فرانسوا-فیلیپ شامپین تصریح کرد 
که کانــادا به همراه شــرکای خود 
تالش می کند تا ایران مجبور شــود 
به تعهدات خود بــه ویژه در رابطه با 
تجزیه و تحلیل اطالعات جعبه های 
سیاه هواپیمای سرنگون شده که قرار 
است در تاریخ بیستم ژوئیه در فرانسه 

رمزگشایی شود، عمل نماید.

امجد حسین پناهی:  دادخواهی هواپیمای اوکراینی باید کمپین بین المللی شود
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رادیو زمانه- در طول شش ماه گذشته 
مقامات و مسئوالن جمهوری اسالمی، 
از دادســتان نظامی تهران گرفته تا 
سازمان هواپیمایی ایران و سران سپاه 
پاسداران با طرح سناریوهای مختلف 
و اظهــارات متناقض عالوه بر شــانه 
خالی کردن از زیر بار مسئولیت این 
این حادثه، کوشیده اند آن را حاصل 
انســانی«  از خطاهای  »مجموعه ای 

جلوه دهند.
در حالــی کــه جمهوری اســالمی 
تالش می کند با رفع تقصیر از ســپاه 
پاســداران، حادثه شلیک موشک به 
هواپیمای اوکراینی در شب عملیات 
»انتقام سخت« به قصد تالفی کشته 
شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا را 
توجیه کند و خطای انســانی بنامد، 
شبکه سی بی ســی نیوز کانادا فایل 
صوتی مکالمه ای ۹۱ دقیقه ای را که 
در تاریخ هفتم مــارس بین یکی از 
اعضای خانواده قربانیــان در کانادا و 
حسن رضایی فر، مدیرکل دفتر بررسی 
ســوانح و حوادث سازمان هواپیمایی 
ایران و رئیس تحقیقات ایران در مورد 
سقوط هواپیماهای اوکراینی صورت 
گرفته، منتشر کرد. این فایل صوتی 
نشان می دهد باالترین مقامات ایران 
به هواپیماهای مسافربری اجازه داده 
بودنــد تا در اوج فعالیت نظامی پرواز 
کنند زیرا مسدود کردن آسمان ایران 
احتمــال لو رفتــن برنامه جمهوری 
اســالمی برای حمله بــه پایگاه های 
نظامی ایاالت متحده را در پی داشت.

در این فایل صوتی حســن رضایی فر 
می گوید: »بسته شدن آسمان تهران 
می توانست حمالت موشکی ایران را 
در معرض حملــه هوایی آمریکا قرار 

دهد.«
حسن رضایی فر بعد از افشای این فایل 
صوتی از ریاست گروه تحقیقات ایران 
در مورد سقوط هواپیماهای اوکراینی 
برکنار شــد، امــا از صحبت های او 
مشخص می شود که آسمان ایران در 
شب حمله سپاه پاسدران به نیروهای 
آمریکایی در پایگاه التاجی عراق کامال 
به صورت »عامدانه« بسته نشده است 
و از تــردد هواپیماهای مســافربری 
همچون پوششی برای مخفی ماندن 
عملیات »انتقام سخت« استفاده شده 

است.
در ســوی دیگر همه این ماجراها در 
طول این شش ماه، خانواده قربانیان 
هواپیمــای اوکراینی قــرار دارند که 
همواره در راستای دادخواهی، آشکار 
شــدن حقیقت و محاکمــه عامالن 
شــلیک به این هواپیمای مسافربری 
کوشــیده اند. تالش های آنها بی وقفه 
برای دادخواهی و رسیدن به عدالت 

ادامه داشته و دارد.
امجد حســین پناهی، فعال سیاسی 
امــا ســاقط کردن  آلمان  ســاکن 
هواپیمــای اوکراینــی را تلخ تریــن 
حادثه های سال های اخیر می داند که 
مانند بسیاری از حوادث دیگر تاکنون 
بی پاســخ و بدون تحقق دادخواهی 

مانده است.

امجد حســین پناهی در این باره به 
زمانه می گوید: »۱۷۶ خانواده داغ دار 
شــدند و متاســفانه مثل خیلی از 
حادثه های دیگر در ایران بدون پاسخ 
و دادخواهــی یا بــدون اینکه دولت 
بخواهــد دل خانواده ها را به دســت 
بیــاورد یا به نوعی آن را جبران کند، 
بی پاســخ مانده اســت. از اعدام های 
دهه ۶۰ گرفته تا قتل های زنجیره ای، 
اعدام هــای پیاپی در سراســر ایران 
علی الخصوص کردســتان، مثل همه 
این مــوارد رژیم از همــان روزهای 
اول بــا نحوه اعالمــش در خبرها و 
بــدون اینکه بخواهــد از خانواده ها، 
مردم ایــران و جهان معذرت خواهی 
کند، می خواســت بر روی هواپیمای 

اوکراینی سرپوش بگذارد.«
حســین پناهی معتقد اســت حادثه 
ساقط کردن این هواپیما را می توان به 
یک کمپین بین المللی در تالش برای 
فشار بر جمهوری اسالمی به منظور 
همکاری و پاســخگویی در راستای 
آشکار شدن حقیقت و اجرای عدالت 

تبدیل کرد:
»متأسفانه آن طورکه می بایست فعاالن 
مدنی و حقوق بشری و روزنامه نگاران 
و رســانه ها از این مسئله دفاع کنند، 
این گونــه نشــد و مثل بســیاری از 
حوادث دیگر به فراموشی سپرده شد 
و فقط داغش بــرای خانواده ها ماند. 
حاال هم اگر می بینیم این خبر گاها 
زنده می شود، توسط خانواده  و برخی 
از نهادهاســت. به نظــرم می توان از 
طریق یک کمپین وسیع بین المللی، 
نهادهــای حقوق بشــری را در این 
زمینه بســیج کرد و دولت ایران را به 
پاسخگویی جدی و معذرت خواهی و 
همچنین کشاندن عامالن این حادثه 
به پای میز محاکمه وادار کرد. هر چند 
در این نظام خیلی سخت است، چون 
دیدیم قتل های زنجیره ای یا اعدام های 
دهه ۶۰ حتی با وجود اینکه عامالنش 
مشخص شــدند، مخصوصا از طریق 
فایل صوتی که از منتظری منتشــر 
شد، اما همه این افراد هنوز در رأس 
قدرت هستند. یکی از همین عامالن 
اعدام هــا هم اکنون رئیس قوه قضائیه 

است.«
حســین پناهی در ادامه از لزوم ادامه 
فعالیت ها بــرای زنده نگه  داشــتن 
اراده دادخواهــی پیرامون هواپیمای 
اوکراینی می گوید: »ما باید به فشارها 
کمپین های  تشــکیل  بدهیم.  ادامه 
وسیع و بین المللی اعم از خانواده ها و 
فعاالن مدنی، نهادهای حقوق بشری 
و کســانی که در این زمینه فعالیت 
می کنند، فرســتادن ایــن پرونده به 
دادگاه بین المللی الهه و پیگیری آن، 
مواردی است که می تواند باعث شود 
این دادخواهــی زنده بماند و عامالن 
این حادثه، به خصوص سپاه  پاسداران 
که موشــک پراکنی می کند و دستور 
شلیک به این هواپیمای مسافربری را 

داده ، محاکمه کنیم.«
بنــا به گفته این فعال حقوق بشــر، 
از آنجایــی که تمام ایــن جنایت ها 

یک منشــأ دارد و آن هم مسئوالن 
و بی کفایــت جمهوری  حکومتــی 
اسالمی هستند، همبستگی و اتحاد 
میان خانواده های قربانیان جنایت های 
جمهوری اسالمی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار اســت: »می توان همه این 
دادخواهی هــا را در ایــن کمپین یا 
انجمن جمع کــرد. خانواده قربانیان 
یا افرادی که مورد ظلم و ســتم واقع 
اتحادیه،  یــک  می توانند  شــده اند، 

عکسیبهجاماندهازوسایلشخصیمسافرانهواپیمایاوکراینی

انجمن یا تشکل وسیع تشکیل دهند 
و این را توســط وکالی برجسته به 
یک کیس بین المللی علیه حکومت 
تبدیل کنند. می توان این کیس را به 
دادگاه های بین المللی و حتی سازمان 
ملل برد. ولی این اتحاد، یعنی اتحاد 
میان خانواده های قربانیان بسیار مهم 
است تا اگر روزی این حکومت رفت، 
در دادگاهی که عدالت برقرار باشــد، 
ما بتوانیم دادخواهــی کنیم و علیه 
مسئوالن حکومتی در دادگاه حاضر 

بشویم و شهادت بدهیم.«

دادخواهیدشواراستامانهناممکن

رامین حســین پناهی، برادر کوچک 
امجد حســین پناهی، به همراه زانیار 
و لقمان مرادی در تاریخ ۱۷ شهریور 
۱۳۹۷ بــه صورت مخفیانــه اعدام 
شــدند. اکنون که نزدیک به دو سال 
از اعــدام آنها می گــذرد، خانواده ها 
همچنان از محل دفن فرزندانشــان 
اطالعی ندارند. امجد حســین پناهی 
با وجود اینکه تحقــق دادخواهی در 
جمهوری اسالمی را دشوار می داند، 
از تالش هــای بی وقفه  خانــواده این 

اعدامیان در طی این دو سال می گوید: 
»خانواده من دو برادرم و چند نفر از 
نزدیکانم را از دســت داده ایم و چند 
وقت دیگر تقریبا دو سال می شود که 
رامین و زانیار و لقمان اعدام شــدند، 
ولی نمی دانیم کجا دفن شــدند و در 
این دو سال تالش های زیادی کردیم، 
خیلی از فعــاالن مدنی، خانواده های 
ما و وکالی رامیــن و زانیار و لقمان 
بارها به نهادهــای امنیتی، قضایی و 
دولتی مراجعه کردند، متأســفانه ما 
هیچ جوابی نگرفتیم. فرزاد کمانگر و 
دوستانش، در اعتراضات آبان  ماه که 
هزار و 5۰۰ نفر را در خیابان کشتند 
و هنــوز هم خیلی از جنازه ها را پس 
ندادند، خیلی ها زیر شکنجه بودند و 
کشته شــدند، با توجه به همه این ها 
در این نظام به نظرم ســخت خواهد 
بود که مســئولین حادثه هواپیمای 
اوکراینــی را به پای میــز محاکمه 
کشاند، ولی ما باید همچنان به فشارها 

ادامه بدهیم.«
حســین پناهی در ادامــه بــه زمانه 
می گوید: »مثال خانــواده ما همواره 
دادخواه فرزندانمان هستیم و پیگیریم 
چرا رامین اعدام شــد، چرا اشرف را 
کشــتند و چرا فرزاد و احسان و بقیه 
را کشــتند؟ جنازه ها کجاست و کجا 
دفن شدند؟ ما به عنوان خانواده حق 
داریم بدانیم این  افراد کجا دفن شدند 
و برای آنها یک مقبره درست کنیم، 
یادبود و مراسمی بگیریم. حق داریم 
جنــازه را پس بگیریم تا پدر و مادرم 
بتواننــد برای آرامش دل خودشــان 
هم که شده بر سر مزار رامین بروند. 
در واقــع این ســاده ترین خواســته 
تقریبا همه خانواده هایی اســت که 
امثال ما فرزندانشــان اعدام شدند و 
جنازه هایشان معلوم نیست کجاست 
یا خیلی ها که مثل ما صدایشان اصال 

به جایی نرسید.«
در سال های گذشــته دست کم ۳۰ 
فعال سیاســی ُکرد اعدام شدند که 
جنازه آنهــا هیچ گاه بــه خانواده ها 
تحویل داده نشــده و محل دفن این 
اعدام شدگان مخفی است. در آخرین 
مورد هدایت عبداهلل پور، زندانی ُکرد 
محبــوس در زندان ارومیــه بود که 
پس از 44 روز بی خبری دوشنبه 22 
اردیبهشت تیرباران شد و جنازه اش 

تاکنون تحویل داده نشده است.
امجد حســین پناهی دو عامل را در 
شانه خالی کردن جمهوری اسالمی 
از زیر بار مســئولیت این جنایت ها 
موثر می داند: ابتدا ســکوت بسیاری 
از خانواده ها و دیگری شنیده نشدن 
صدای عدالت خواهی آنها آن طور که 

الزم است.
با وجــود این او تأکیــد می کند که 
خانــواده آنها تا رســیدن به عدالت 
دســت از دادخواهی نخواهند کشید 
و در کنار دیگــر خانواده های داغ دار 
خواهند ایستاد: »خانواده ما تصمیم 
دارد صدای ایــن دادخواهی را بلند 
کند و سکوت نخواهیم کرد. در این دو 
سال به بسیاری از نهادهای امنیتی، 
قضایی و دولتی هــم وکالی رامین 
و هم خانــواده مراجعه کــرده، ولی 
متأســفانه تاکنون وزارت اطالعات و 
اطالعات سپاه مانع اصلی هستند که 
محــل دفن رامین و لقمان و زانیار را 
به ما اعالم کنند. انتظار داریم از دیگر 
خانواده ها که عزیزانشان مانند ما اعدام 
شــدند و محل دفنشــان هم معلوم 
نیست، حداقل با یک اتحاد و تشکیل 
یک کمپیــن و اعتراضات های علنی، 
دولــت را مجاب کنند که محل دفن 

عزیزانمان را به ما اعالم کنند.«
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آشناییآشنایی

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا
License, Warranty, 

Insurance and WCB

604.781.7778
(امین)

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

اجارهاجاره
کوکیتالم، وست وود پالتو

سوئیت دوخوابه بزرگ در طبقه همکف،
۱4۰۰ اسکورفیت، با الندری مجزا و 
ماشین ظرفشویی، نزدیک به ایستگاه 

اتوبوس و مدرسه آماده اجاره
ماهیانه ۱4۰۰ دالر+ یک سوم یوتیلیتی 
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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

۱48۶ ۷۷8-5۱2-۰۷52
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-۹80-5464
مژان                       604-3۱8-55۱7
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-84۱6

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-35۱-4280
سیامک صالحی       778-۹۹5-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-۱342
604-338-4۱03                   Canucks
شهرام                   778-772-026۹
فرزاد                     604-35۱-۹606
778-8۹6-۱420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0۱07
604-7۱0-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-44۱-2226
604-۹۹0-005۹                   Cyber
604-44۱-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-۹28-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-۹6۱-60۱6
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-26۱-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-۱433
رویال تراول            604-770-۱750
پرستو تراول            604-۹45-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-۹۱3-3486
باله ملی پارس         778-70۹-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-470۱
محمد )تنبور(           778-8۹۱-۱54۱
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-64۹-۹744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-۹۹0-۹۹03
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-77۱-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2۱42
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-24۹8

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-۱272
محمد خرازی )گیتار( 604-55۱-3۹63
جمال صلواتی )آواز(  778-۹۱۹-۱672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2۹37
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-47۱4

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5۱23

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-658۹
اتو چک آپ             604-472-۱544
604-۹3۱-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-۹24-۹477
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-470۱

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-۹۹0-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-78۱-۹746
پیروز الکتریک        604-765-332۹
رهام الکتریک         778-38۹-76۱5
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-۹84-77۱5
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-35۱3

ترجمه
حسین عندلیب )رسمی(  604-868-۹800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-88۹-5854
فریبرز خشا             604-۹22-4600
سعید حدیدی          604-7۱6-7066
ملک جاه                  604-۹25-04۹0
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
میراندا قرشی          604-7۱5-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-۹۹0-3000
آرش اندرودی )رسمی( 604-365-6۹52
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-۹۹0-720۹

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-00۹6     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-7۱۹-4۹25
سعید                           604-346-8۹25

تفریحات

شدو دی جی            604-۹87-۹855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-55۱-8883
فریبرز                     604-83۹-0۹0۹
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-۹88-۱070
سلوکی                   778-38۹-76۱5
حافظ                      604-۹84-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-76۱-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-۹۹۹-۱562
آریا                         778-882-0۹36

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-705۹

امین                       604-78۱-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4۹43

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-۹80-7474
توران ایزدی یار       604-734-2۱۱4

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-70۹-۹۱۹۱

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-85۹-0۹85
مرکز خانواده نورت شور      604-۹88-528۱
سازمان موزائیک      604-254-۹626
نورت شور مالتی کالچرال    604-۹88-2۹3۱
واحد بهداشت نورت شور    604-۹83-6700
  604-5۹0-402۱             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8۹86
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-۱650
بنیاد ایران و کانادا    604-6۹6-۱۱2۱
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-۱22۱
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-00۹۹
فرنس و شومینه      604-562-2530
۹۱۱ فرنس، بویلر   604-۹۹6-2727
778-3۱7-۹566          Advantage
مجید                      604-۹6۱-3840
فرزین                    604-5۱2-3783
604-723-0۱7۱     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-83۱2
لوله کشی )نوید(     604-56۱-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-5۱2-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-۹25-6800
تله ویدئو                 604-۹80-6874
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-۹83-۹۱78
پوری فقط خانم ها           604-۹88-2۹۱3

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-66۹-6766
پارس                     604-۹88-35۱5
رز مارکت                604-472-004۹
افرا                        604-۹87-7454

کپیالنو مارکت          604-۹7۱-5۹۹۹

قنادی
رکس                      604-۹73-0۱۱۹
گلستان                   604-۹۹0-7767

گل فروشی
گلباران                    604-۹87-۱4۱3

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-8۹3-2275
مهرناز کاووسی      604-77۹-4۱46
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-60۹7
آکادین )ناصر وحیدی(  604-۹80-20۱5

حسابداری صبا        604-46۱-۱66۱
بیژن جمشیدی       604-۹۹0-82۹2
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-35۱-477۱  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-۹8۹-5280

موکت شویی

شاهین                    604-۹45-753۹
رنگین کمان            604-6۱7-7۱64
ونکوور کلینینگ       604-763-34۱5

نشریات
پیوند ونکوور            604-۹2۱-4726
شهروند بی سی       778-300-44۱4
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-27۹-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-۹600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-۱3۱2
الهام معظمی         604-773-02۹8

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-3۱8-50۹0
هاکز )فوتبال(          604-۹36-6464
604-۹۹0-82۹2  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-۹86-5554
داود قوامی              604-56۹-2080
فرشته رحیمی         778-8۹3-2275
سارا دادخواه           778-237-۱44۱
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-۹۹0-720۹

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-۹562
هما یحیوی            604-620-۹5۹8 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیری          604-۹86-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-۹3۱4
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-۹22-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-83۹-0244
مهندس ابریشمی    604-724-45۹2
امتیازی  604-7۱0-۹602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-8۹5-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-۹4۹-020۱ رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-۹04-888۱
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-88۱0 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-877۱ علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-8۱6-8360 )کلیه   Elite
604-727-5۹60 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2۱23 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-8۱7-۹۹33
محمدامین مقدسیان    604-2۱۹-۹744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-۹70-2233
هرکول                   604-3۱8-۱3۹0
پانوراما                  604-200-۱282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-۹2۹-2725
  604-25۹-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-۹0۹۹

   

شیشه اتومبیل
604-460-04۹0    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-5۱8-0078
سعید فاضلی پور     604-5۱2-۱682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-۹88-5556
فریبرز خشا             604-۹22-4600
نیلپر هنرور              604-230-۹767
حسین کاموسی       604-۹86-5005
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
فراستی )گواهی امضا(   604-83۹-۹۹38

کامپیوتر
حمید                       604-506-83۱۹
 778-۹۱8-28۱5  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-۱4۱8  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-7۱5-77۱2
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-۹562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-80۱2        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

تدریس خصوصی
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

  604-700-۵61۵ 
604-۹4۹-0201   

به تعدادی خانم و آقا
Waiter & Waitress

برای کار پذیرایی نیازمندیم.
۱48۷ ۶۰4-44۶-۶۰5۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Dundrave-دفترکاردروستونکوور
در طبقه همکف ساختمان اداری به صورت اشتراکی و یا مستقل

اجاره داده می شود. برای اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. 
۱48۶ ۶۰4-8۳۹-۰244

یه دل بر می خوام زیبا مسه قرص ماه 
باِشد، سربراه و نه جیب باِشد

مهربونو وفادار باِشد
بادرود و سپاس محبت بفرماین 

برا مصاحبه تیلی فون بزنید.
۱48۷ ۶۰4-۹۰2-2۰5۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حراج فرش
 نگین مشهد

درنقشگلابریشمتبریز
دراندازه۲در۳

ششمتری
۷۷۸-۸۴۰-۱۹۱۹
۶۰۴-۹۴۵-۴۳۲۴
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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. 1485

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقی  هما یحیوی

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوی خانوادگی )طالق(
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشی

»به صورت شبانه روزی«

بسته بندی وسایل به صورت تخصصی
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 »افشین«

خدمات مربوط به فضای سبزخدمات مربوط به فضای سبز
و محوطه سازیو محوطه سازی

طراحی، اجرا، نگهداری فضای سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنی، اصالح خاك، 

پیاده رو سازی، محوطه سازی

منازل مسکونی، مراکز تجاری و اداری

با 20 سال سابقه

604-842-2326 »رامین«

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
برای لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید

اینمکانبرایآگهیشمارزروشدهاست

ARE YOU READING THIS?

برایکسباطالعاتبیشترباماتماسبگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery


