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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. «

با وجود سه برابر شدن آمار مبتالیان کووید-19
مسئولین بهداشت بریتیش کلمبیا نگران نیستند

آمار مبتالیان در کانادا به  باالترین رقم طی یک ماه گذشته رسید

در حــال حاضر تعداد مــوارد ابتال به 
کوویــد-۱۹ در بریتیــش کلمبیا در 
درجاتی است که آخرین بار ماه ها پیش 
دیده شده بود. طی دو هفته اخیر تعداد 
موارد سه برابر شده که تعداد مبتالیان 
را از حدود ۱0 مورد در روز به ۳0 مورد 
رسانده اســت. اما با وجود این افزایش 
ارقام، دولت استانی هنوز نگران نشده 
است . تعداد تست های مثبت روزانه در  
ونکوور بزرگ به آرامی در دو هفته اخیر 
افزایش داشــته و از ۱0 مورد در روز به 

۱5 مورد رسیده است. مناطق خارج از 
ونکوور بزرگ  اخیرا شاهد انفجار موارد 
جدید ابتال بوده اند و این رقم از 5 مورد 
به 86 مورد رسیده است. افزایش موارد 
بیشــتر به خاطر میزان ابتال در میان 
جوانان بین 20 تا 2۹ سال بوده است. 

بریتیش کلمبیا در وضعیت خوبی در 
ارتباط با اعمال تغییر قرار دارد. تعداد 
کل افــرادی که در بخش مراقبت های 
ویــژه قــرار دارند تک رقمی اســت و 
یک هفته از آخرین مــرگ مرتبط با 

کوویــد-۱۹ می گذرد. همچنین تعداد 
خانه های مراقبت از ســالمندان دارای 
موارد فعال که زمانی به 26 رسیده بود، 

االن یک عدد است.
یک مطالعه جدید نشان می دهد تعداد 
افــرادی که در متــرو ونکوور مبتال به 
کووید-۱۹ شــده اند هشت برابر تعداد 
موارد ابتالی گزارش و تاییدشده است.

طبق گزارش وزارت بهداشــت کانادا ، 
روز دوشــنبه 786مورد ابتالی جدید 
به ویروس کرونا داشته که باالترین آمار 

روزانه طی یک ماه گذشــته بوده است. 
باالترین آمار روزانه قبل از 20 جوالی، 
مربوط به 2۹ ماه مه می شود که ۹06 

مورد ابتالی جدید گزارش شده بود. 
معاون وزیر فدرال بهداشت کانادا تاکید  
کرد که رابطۀ نزدیکي میان بازگشایی ها 
و افزایش تعداد مبتالیان جوان وجود 
دارد. مقامات بهداشــتی با وجود رفع 
محدودیت هــا، همچنان بــر اهمیت 
رعایت بهداشــت، شســتن دست ها و 

فاصله گذاری اجتماعی تأکید مي کنند.
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مجید محمدی

دولتارزفروشوسکهباز،
مردمبازنده

روابط میان حکومت/دولت )دستگاه رهبری و قوه  مجریه( 
و ملت در جمهوری اسالمی ابعاد مختلف و متعددی دارد: 
حکومت/دولت سرکوب می کنند و ملت سرکوب می شود 
و گه گاه گروهی اندک نیز علی رغــم هزینه  زیاد اعتراض 
می کنند. حکومت/دولت با بحران های مشروعیت، اقتدار و 
نفوذ روبه روســت و مردم به انتظار سقوط حکومت بر اثر 
تشدید این بحران ها نشسته اند؛ حکومت/دولت فاسد است 
و از قدرت سوءاســتفاده می کنــد و اکثریت مردم در برابر 
شیوع بی سابقه ی فساد و سوءاستفاده از قدرت بی حس و 
گاه بی تفاوت شده اند؛ حکومت/دولت خویشاوندساالر است 
و بخشــی از نزدیکان در حال مســابقه برای کسب مقام 
اجرایــی و تقرب به بیت رهبر برای ارتقای خویشــاوندان 
خود؛ حکومت/دولت همه  کشور را به حراج گذاشته است و 
بخشی از ملت در حال خروج سرمایه و مغزها در حال فرار.

یکی از وجوه این روابط به کسب درآمد و هزینه های ملی 
مربوط می شود. در این حوزه حکومت/دولت به خالی کردن 

جیب ملت مشغول است با
 ۱( فروش ارز و سکه با قیمت های نجومی، 

2( فروش اوراق قرضه )بدهکار کردن آیندگان(، 
۳( فــروش منابع و امالک عمومــی در بورس که بخش 

عمومی را نحیف تر می کند، 
4( اموال عمومــی را به ثمن بخس بــه خودی ها واگذار 

می کند،  
5( واردات و صادرات سوبســیدی و انحصاری که کاالهای 
وارداتی را بســیار گران تر از قیمت روز ارز به مصرف کننده 
تحویل می دهد و در صادرات تولید کننده را از ســود مورد 

انتظار محروم می کند. 
ملت از هر قشــر و گروهی هر روز شکســت بیشتری در 
برابر این رفتارهای ســارقان ســپاهی و روحانی و اعضای 
خانواده های آن ها احساس می کنند. حکومت/دولت بدون 

توجه به طبقه و قشر اجتماعی، جیب همگان را می زند.  
نکته دیگر در روابط میــان حکومت/دولت و مردم تغییر 
نقاط مورد تنش یا کشش است. دولت جمهوری اسالمی 
و مردم ایران ویژگی ها و مشــخصات متعددی دارند اما در 
هــر دوره برخی از این ویژگی ها بارزتر می شــوند و برخی 
به حاشیه می روند. در ســال ۱۳۹۹ شاخص ترین ویژگی 
دولت اســالمی داللی در بازارها و له له زدن برای پول نقد 
و مهم ترین ویژگی مــردم تحت این حکومت تالش برای 
کاهش میزان باخت اســت. بدون ارز/سکه فروشی دولت با 
هدف خالی کردن جیب مردم، قیمت این دو در عرض دو 

سال هفت برابر نمی شد و بدون تالش برای کاهش باخت، 
مردم در صف های صرافی ها یا فروش ســکه یا پیش خرید 

اتومبیل نمی ایستادند.

چرا دولت ارز/سکه فروش شده است؟

دولت رانتی و نفتی هیچ رابطه  اندام واری با ملت ندارد. رابطه  
دیوان ســاالری با ارباب رجوع را نمی توان به حساب رابطه  
دولت و ملت گذاشــت. با زور اسلحه و القائات ایدئولوژیک 
چاه های نفت و منابع گاز و معادن و شــیالت در دســت 
اسلحه داران و تبلیغاتچی هاست و این ها را به منابع ثروت و 
قدرت و منزلت خود می افزایند. وقتی که درآمد این منابع 
به هر علت کاهش پیدا کند )تحریم، کاهش فروش، تمام 
شدن، کاهش تولید به علت عدم ســرمایه گذاری( دولت 
رانتی به قطع رانت ها و امتیازات »خودی ها« اقدام نمی کند 
چون این ها منبع حیات آن است بلکه به منابع در دسترس 
مثل ذخیره  طــال یا ارز محدودی کــه در اختیار دارد رو 
می کند. به همین علت دولت های رانتی در دوران کاهش 
منابع به طالفروشی )ونزوئال( و ارزفروشی )زیمبابوه، کوبا( 
در کوتاه مدت و واگذاری منابع قابل استخراج در درازمدت 
)بسیاری از کشورهای آفریقایی در برابر چین( رو می کند. 
حکومت جمهوری اسالمی هر دو کار کوتاه مدت و درازمدت 

را دارد با هم انجام می دهد.
حکومت/دولت جمهوری اسالمی نه توسعه محور است و نه 
اشتغال محور، نه دولت  رفاه است و نه دولت ریاضت. از این 
جهت می توان همه  منابع عمومی را که در دیگر کشورها 
صرف توسعه و اشتغال و برنامه های رفاهی می شوند یا برای 
توازن دخل و خرج هزینه نمی شوند، به پر کردن حفره های 
درآمد و ثروت قشــر حاکم اختصاص داد. به همین دلیل 
دولت در حال فروش شــرکت ها و اموال عمومی در بورس 
است، نه برای ســرمایه گذاری در زیر ساخت ها بلکه برای 
تامین کســری بودجه  جاری. آینده فروشی در جمهوری 
اســالمی یکی از نشــانه های عدم باور حاکمــان به دوام 

حکومت خود است.
حکومت/دولــت در ایــران ارز را بــه قیمت های مختلف 
می فروشد: پایین ترین قیمت برای دوستان و خواص، قیمت 
میانی به صاحبان کسب وکاری که خدمات آن ها الزم است 
اما خودی نیستند و باالترین قیمت به مردم کوچه و خیابان. 
از این جهت ارز فروشی حکومت نوعی نظام ویژه خواری و 

توزیع رانت است.

سیاست های دم  دست محدودتر شده اند

از مجموعه ابزارهای سیاست گذاری دولت برای کنترل بازار 
مثل تغییر نرخ مالیات، گذاشــتن یا برداشتن مالیات روی 
برخی از کاالها و خدمات، بودجه بندی، افزایش ظرفیت و 
بهره وری تولید، معامالت خارجی، تولید پول و شبه پول و 
تعیین نرخ سود تنها ابزاری که در دست دولت جمهوری 
اسالمی مانده همین فروش سکه و ارز است. دیگر ابزارهای 
دولت در سیاســت گذاری مالی و پولی پیــش از این یا از 
دست دولت خارج شده اند، یا قشر حاکم با آن ها مخالفت 
جــدی دارد، یا دولت آن ها را بیش از اندازه به کار گرفته و 
بی خاصیت شده اند. تغییر مدام نرخ ارز در سال های ۱۳۹7 
تا ۱۳۹۹ کامال نشان می دهد که دست دولت در استفاده 
از دیگر ابزار ها بســته است. سیاست های داخلی و خارجی 
حکومت نقشــی غیرقابل انکار در این دست بستگی دولت 

دارند.

بازار انحصاری ارز

التهاب بازار ارز و طال نتیجه  مستقیم دخالت های دولت در 
این بازارهاست. وقتی حسن روحانی می گوید: »دولت مالک 
ارز است و قیمت ارز در اختیار دولت است.« معنی اش این 
اســت که مردم و بخش خصوص نقشی در بازار ارز ندارند 
و دولت با ارزی که دارد هرکاری بخواهد می کند. براساس 
همین سیاســت انحصاری است که دست کیمیاگر دولت 
توانسته قیمت ارز را در چهل سال گذشته به ۳600 برابر 
برســاند. البته سخن روحانی در مورد ارز نه مبنای قانونی 

دارد و نه پایه و اساس عقالنی.
این که مقامات مسؤول امور بانکی و اقتصادی مدام به مردم 
وعده می دهند که »بــازار ارز در روزهای آینده به آرامش 
می رسد.« و بعد ارز را گران تر می کنند، مرادشان این است 
که آن ها تا آن روز همه  تالش شان را کرده اند که ارز را بیش 
از این گران نکنند اما تحت شرایط موجود مجبورند این کار 
را مکررا انجام دهند. موارد نادر کاهش قیمت ارز نه به دلیل 
سازوکارهای بازار بلکه به دلیل دست کاری صوری در بازار با 

میزان ارز تزریق شده است.

بازندگی: هم احساس و هم واقعیت

امروز کمتر کسی در چارچوب مرزهای ایران زندگی می کند 
که احساس باخت نداشته باشد. این احساس میان زنان و 
مردان، جوان و پیر، اقوام و اهل همه  مذاهب، افرادی با همه 
نوع گرایش جنســی، افراد باالی 55 سال که خود را نسل 
تلف شــده  انقالب می دانند و افراد زیر 55 سال که خود را 
نسل های تلف شده  جمهوری اسالمی می خوانند، به عدالت 
توزیع شــده اســت. حقی از زنان نیست که در جمهوری 
اسالمی ضایع نشده باشد از حق حضانت تا انتخاب پوشش، 
حق مســافرت تا حق اشتغال. اقلیت های قومی و مذهبی 
همیشه تحت سرکوب قرار داشته اند. همه  این ها وقتی به 
پشت سر خود نگاه می کنند، حس از دست رفتن را غالب 
می یابند. این احساس  ناشی از واقعیت است و نه انتظارات: 
رشــدهای اقتصادی منفی 6 یا 8 درصدی، بی کاری های 
40 تــا 60 درصــدی، تورم هــای 40 تــا 50 درصدی، و 
بی ارزش شدن ســریع پول ملی در کنار بازداشت های هر 
روزه  منتقدان و معترضان و دخالت حکومت در خوراک و 

پوشاک و دیدنی ها و شنیدنی های مردم.
مشــکل این نحوه  اداره، این اســت که هیچ یک از اقشار 
اجتماعی از آن در کوتاه و درازمدت منتفع نمی شود. تنها 
دالالن و خاصــان درگاه حاکمان و خود آن ها از این ماجرا 
بهره می برند. حتی سرمایه های خودشان بی ارزش می شود 

مگر آن که سریعا به ارز تبدیل کرده و خارج کنند.
ارتباط مســتقیمی میان فروش ارز و سکه توسط دولت و 
افزایش بازندگی مردم وجود دارد. هر چه دولت بیشــتر به 
جای سرمایه گذاری ارزهای حاصل از صادرات منابع آن ها را 
بفروشد، مردم فقیرتر می شوند. دولت ارزفروش در شرایط 
کاهش درآمد به دم دست ترین ابزار خود یعنی ارز و سکه رو 
می کند تا کسری بودجه را جبران کند و این باعث باال رفتن 
قیمت همه  کاالهای مورد نیاز عموم می شود. برای کشوری 
که در آن همه چیز یا وارداتی است یا با واردات عظیم تولید 
می شــود )مثل گوشت مرغ یا محصوالت لبنی( باال رفتن 
قیمت ارز یعنی گرانی و تورم. قیمت برخی از کاالها فورا با 
تغییر قیمت ارز تغییر می کند مثل لوازم الکترونیک و برخی 
با فاصله مانند مسکن. و مردم ایران هر روزه تغییر نرخ ارز را 

در زندگی خود تجربه می کنند.

ارتباط مستقیمی میان فروش ارز و سکه توسط دولت و افزایش بازندگی مردم وجود دارد. هر چه دولت 
بیشتر به جای سرمایه گذاری ارزهای حاصل از صادرات منابع آن ها را بفروشد، مردم فقیرتر می شوند. دولت 
ارزفروش در شرایط کاهش درآمد به دم دست ترین ابزار خود یعنی ارز و سکه رو می کند تا کسری بودجه را 
جبران کند و این باعث باال رفتن قیمت همه  کاالهای مورد نیاز عموم می شود. برای کشوری که در آن همه 
چیز یا وارداتی است یا با واردات عظیم تولید می شود )مثل گوشت مرغ یا محصوالت لبنی( باال رفتن قیمت 
ارز یعنی گرانی و تورم. قیمت برخی از کاالها فورا با تغییر قیمت ارز تغییر می کند مثل لوازم الکترونیک و 

برخی با فاصله مانند مسکن. و مردم ایران هر روزه تغییر نرخ ارز را در زندگی خود تجربه می کنند.

کارزار
»فروشایرانممنوع«

در مخالفت با توافقنامه مشکوک رژیم اسالمی 
ایران و حکومت چین که به اعتقاد بسیاری از 
تحلیلگران جمهوری اسالمی از سر استیصال و 
ذلت به آن تن داده کاربران شبکه های اجتماعی 

هشتگ #فروش_ایران_ممنوع را داغ کرده اند.

کیهان لندن- مهدی صفری ســفیر پیشین جمهوری 
اسالمی ایران در چین پنجشنبه دوم امرداد در مصاحبه 
با روزنامه »وطن امروز« توافقنامه راهبردی 25ســاله  
ایران و چین را »سکوی پرتاب« خوانده و  گفته است: 
»هم اکنون آمریــکا اقتصاد چین را محاصــره و برای 
راه هــای دریایی تجارت چین محدودیت هایی را ایجاد 
و این کشور را مجبور کرده تمرکز خود را بیشتر متوجه 
راه های خشــکی برای تبادالت اقتصادی بکند؛ همان 
چیــزی که رئیس جمهور چین از آن به عنوان کمربند 
جاده ای نام برده اســت. بهترین مســیر این کمربند 
جاده ای از ایران می گذرد، یعنی از طریق قزاقســتان و 
ترکمنستان به جمهوری اســالمی ایران می رسد و از 
طریق ایران به اروپا. این موقعیت اســتراتژیک ایران در 
بحث ترانزیت، باعث شــده چینی ها مشتاق گسترش 

همکاری ها با ایران شوند«!
او در بخشی از این مصاحبه گفت »بر اساس این معاهده 
قرار اســت چین یک گارانتی 25 ساله به ایران بدهد 
برای خرید نفت ایران و به صورت متقابل ایران هم یک 
گارانتی 25 ســاله به چین بدهد برای فروش نفت. در 
کنار این، چین متعهد می شــود بسیاری از پروژه های 
نیروگاهی ما را فاینانس )تامین مالی( کند از جمله تولید 

برق در نیروگاه های خورشیدی«.
در ایــران هر دو جناح حکومت یعنــی اصالح طلب و 
اصولگرا برای حمایت از معاهده 25 ساله ایران و چین 
بسیج شده اند. حتی شماری از روحانیون که تخصص و 
درکی از سیاست بین المللی و مکانیسم های اقتصادی 
ندارند هم برای تبلیغات بسیج شده اند و در منبرها در 

حمایت از توافق با چین خطبه خوانی می کنند!
گرچه مقامات جمهوری اســالمی تالش می کنند این 
توافق را در چارچوب اشتراکات فرهنگی ایران و چین 
توجیه کنند اما تضادها و تناقض ها بیشتر از آن است که 

این ترفند اثربخش باشد.
قرارداد 25 ساله دولت اسالمی ایران و جمهوری خلق 
چین به گفته بسیاری از تحلیلگران در عمل باج بزرگ 
رهبران جمهوری اسالمی به چین  برای جلب حمایت 
پکن در عرصه بین المللی از آیت اهلل ها و نظام جمهوری 
اسالمی و استفاده از حق وتوی آن از جمله در شورای 

امنیت سازمان ملل است.
در مقابل موج اعتراضات ایرانیان اما تبلیغات حکومتی 
در دفاع از توافق 25 ساله با دولت کمونیست چین ادامه 
دارد در حالی که اعتراض به این توافق ننگین نیز همچنان 
ادامه یافته و کاربران در شبکه های اجتماعی با هشتگ 
 No2IRChinaTreaty# و  #فروش_ایران_ممنــوع 

مخالفت خود را با آن ابراز می کنند.
در همین ارتباط در مقالــه ای که به قلم برایان هوک 
و کیت جی. کراچ در وال اســتریت  ژورنال منتشر شده 
تاکید شده است که این تفاهمنامه »از سر استیصال« 
است. در این مقاله آمده، در حالی که رژیم ایران به دلیل 
تحریم های آمریکا به شدت تضعیف شده، حاضر است 
به قیمت نادیده گرفتن سرکوب مسلمانان چین از سوی 
پکن و نیز زیر پا گذاشتن حرف روح اهلل خمینی در لزوم 
از بین بردن کمونیسم، به »معاشقه« با چین ادامه دهد.
در این مقاله همچنین تاکید شده که قرارداد بین ایران و 
چین خشم عمومی ایرانیان را در پی داشته است. ایرانیان 
کوچکترین عالقه ای ندارند که کشورشان مشتری چین 

باشد و دوشیده شود.
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل براى صاحبین مشاغل

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

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

چینوایرانبایدبهدلیل
پنهانکاریدرموردشیوعکووید-19

محاکمهشوند

ایران جوان- به نقل از نشــنال پست 
یک گزارش جدیــد در کانادا اصرار 
دارد چین و ایران به خاطر پنهانکاری 
در مورد شیوع کووید-۱۹، که اقتصاد 
جهــان را ویران کرد، باید پاســخگو 

باشند.
سارا تیش، کارشناس حقوق بشر، می 
نویسد: شواهد موثقی وجود دارد که 
نشان می دهد حکومت هر دو کشور 
چین و ایران نشانه های بروز پاندمی را 
در روزهای اولیه پنهان کرده و ماندن 
در قدرت را به قیمت جان شهروندان 
خود و مردم جهان انتخاب کردند. آنها 
متهم به عدم ارائه گزارشــات صحیح 
و مخفی کردن گســتردگی شیوع از 
جامعه بین المللی، و ســاکت کردن 

افراد آگاه هستند.
این گــزارش تحت عنوان بررســی 
مســئولیت رژیم های استبدادی در 
پاندمی کووید-۱۹ و پنهان کردن آن، 
توسط موسسه مک دونالد-لوریه اتاوا 
و گروه تحقیقات امنیتی کانادا منتشر 

شد.
در ایــن گــزارش به مطالعــه ای از 
دانشگاه ساوث همتون اشاره شده که 
نشــان می دهد اگر مداخله چین در 
جلوگیری از گســترش بیماری فقط 
۳ هفتــه زودتر انجام می شــد، آمار 
مبتالیان به کووید-۱۹ تا ۹5 درصد 

کاهش می یافت.
بر اساس این گزارش، لی منگ یان، 
ویروس شناس دانشگاه هنگ کنگ، 
پس از اینکه حکومت چین تحقیقات 
بر روی ویروس کرونا را متوقف کرده، 
و افراد آگاه را وادار به سکوت کرد، در 

ماه آوریل به آمریکا گریخت.
دولت ایران نیز متهم به مخفی کردن 

شواهد، ارائه گزارشات نادرست، و فدا 
کردن سالمت مردم برای حفظ ثبات 

و اقتدار خود است. 
این گزارش نتیجــه گیری می کند 
کانادا و سایر کشورها می توانند از راه 
های قانونی، دولت های چین و ایران 
را به دلیل نقض قوانین و تعهدات بین 
المللی محاکمه کننــد؛ زیرا مخفی 
کــردن اطالعات مهم پزشــکی می 
تواند مصداق جنایت علیه بشــریت 
بوده و حتی می تــوان کووید-۱۹ را 
نمونه یک سالح بیولوژیک علیه مردم 
جهان دانست. بر اساس این گزارش 
کمیســر عالی حقوق بشــر سازمان 
ملل، سازمان بهداشت جهانی، دیوان 
کیفری بین المللی، و شورای امنیت 
ســازمان ملل نهادهایی هستند که 
بــرای مجازات چین و ایران می توان 
به آنها شــکایت کرد. همچنین می 
توان مجازات این دو کشور را از طریق 
سیستم قضایی داخلی کانادا و آمریکا 
و با اعمال تحریم های جدید پیگیری 
کرد. به عالوه، مقامات چین از طریق 
سیستم قضایی خود این کشور، و به 
اتهام زیر پا گذاشــتن قانون سالمت 
و قرنطینه مــرزی و همچنین قانون 
کیفری جمهوری خلــق چین قابل 

پیگرد قضایی هستند. 
تیــش با اشــاره به اینکه بــه دلیل 
محدودیــت هر یــک از قوانین، باید 
همزمان همه آنهــا را با هم پیگیری 
کرد گفــت: باید اطمینــان حاصل 
کنیم که هیــچ دولت یا مقامی فراتر 
از قانــون قرار نمی گیرد. به نظر من، 
عدم محاکمه رژیــم های اقتدار گرا، 
نوعی تســلیم در برابر حکومت های 

آنها خواهد بود

اعالمنظردیوانعالیکشوردرموردرسواییسازمانخیریه
اندروشییر:اگرنمایندگانلیبرال

خواستاراستعفایترودونباشندفساداوراتاییدمیکنند
اندرو شــی یر از نماینــدگان لیبرال 
خواست که خواستار استعفای ترودو 

باشند.
اندرو شی یر، رهبر حزب محافظه کار 
گفت: نمایندگان لیبرال باید به دلیل 
روبرو شدن جاستین ترودو، نخست 
وزیر کانادا با سومین رسوایی اخالقی 
خود در رابطه با پرداخت کمک هزینه 
مالی به دانشــجویان توسط موسسه 
خیریه WE، باید او را برای اســتعفا 

تحت فشار قرار دهند.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، شی یر 
افزود: اگر حامیان و پشتیبانان ترودو 
حاضر به این کار نباشند، آن ها نیز در 

فساد او شریک هستند.
شی یر که در یک کنفرانس خبری در 
مجلس سخن می گفت، اظهار داشت: 
اگر آن ها به او اجازه ادامه کار بدهند 
و خواستار اســتعفای ترودو نباشند 
به کانادایی ها نشــان می دهند که با 
فساد او مشکلی ندارند. وی در رابطه 
بــا نمایندگان لیبرال نیــز بیان کرد: 

هرکدام از آن ها یک انتخاب دارند.
شی یر تصریح کرد: ستون نمایندگان 
لیبرال باید از ترودو بخواهند در این 
رابطه توضیح دهد. ترودو باید بگوید 
چرا این خیریه با خانواده او در ارتباط 

مالی بوده اند.
او ادامــه داد: نماینــدگان لیبرال یا 
از ایــن موضــوع آگاه بوده اند و هنوز 
هیچ تصمیمی نگرفته اند و یا خیلی 
بی کفایت هستند. در واقع آن ها باید 
بین بی کفایتی و فساد یکی را انتخاب 

کنند.
ترودو پیــش از ایــن به خاطر فاش 
شــدن تبادالت مالی خانــواده اش با 
موسســه خیریــه WE عذرخواهی 
کرده بود. ترودو درپی مطرح شــدن 
دادوستد مالی خانواده اش با موسسه 
خیریه WE از جملــه دریافت ۳00 
هزار دالر توســط مادر و برادر برای 
سخنرانی در ایونت های این موسسه 
و درگیر شدن این موسسه با کارهای 
دولتی و پرداخت کمک های مالی به 

دانشجویان عذرخواهی کرد.
بیــل مورنو، وزیر دارایی کانادا نیز که 
دخترش در این موسسه شاغل است، 

در این رابطه اظهار پشیمانی کرد
روز سه شنبه پارلمان جلسه داشت اما 
جاستین ترودو در این جلسه حاضر 
نبــود. بنابر برنامه های اعالم شــده،  
ترودو مشغول رســیدگی به امورات 

شخصی خود  بوده است.
شی یر اما در اعتراض به نبودن ترودو 
گفت: »با وجود اینکه خودش امروز را 

برای بررسی این موضوع انتخاب کرده 
بود و باید برای پاسخ دادن به سواالت 
نماینــدگان اینجا می آمد، باز هم در 

مجلس حاضر نشد.
کریستا فریلند، معاون نخست وزیر، در 
این رابطه گفت که از طرف نخســت 
وزیر آماده پاســخگویی به ســواالت 

نمایندگان است.
وی بــار دیگر دلیل انتخاب و معرفی 
موسسه خیریه WE از طرف نخست 
وزیر بــرای انجــام کارهــای مالی 
دانشجویان را داشتن دفاتر متعدد در 

سراسر کشور خواند.
به گزارش سی بی ســی، دیوان عالی 
کشــور به نمایندگان مجلس اعالم 
کرد که نخســت وزیر ترودو و مورنو، 
وزیــر اقتصاد چاره ای نداشــتند جز 
اینکــه در تصمیم جنجالی دولت در 
انتخاب خیریه WE برای توزیع ۹00 
میلیون دالر بین دانش آموزان مداخله 

می کردند.
ایان شوگارت منشی شورای خصوصی 
با شهادت در برابر کمیته مالی مجلس 
عــوام اعالم کرد که با توجه به پیوند 
خانواده های نخست وزیر و وزیر دارایی 
با خیریه WE راهی برای جلوگیری از 

مشارکت در این بحث وجود نداشت.
او تاکید می کند به نظر نمی رسد راهی 
وجود داشته باشد که نخست وزیر یا 
وزیر اقتصاد بتوانند در سیاستگذاری 
و تصویب امــور مالی در این مقیاس 
دخالتی نداشته باشند. در ضمن هیچ 
مدرکی مبنی بر ارتباط نخست وزیر 
با خیریه WE وجود نــدارد. پرونده 
 WE مداخله ترودو و مورنو در خیریه

همچنان در دســت بررسی کمیته 
اخالق مجلس قرار دارد.

بــه گــزارش اســتار، بردیش چگر 
لیبرال  وزیر   ،)Bardish Chagger(
و مســئول کمک هزینــه خدمــات 
دانشجویی کانادا تقریباً یک هفته قبل 
از اعالم برنامه داوطلبانه دانشــجویی 
۹00 میلیون دالری مرتبط با بیماری 

کووید ۱۹ توســط ترودو، با سازمان 
خیریه WE دیدار کرده بود.

دفتر بردیش چگر وزیر تجارت خرد 
و جهانگردی روز دوشــنبه تأیید شد 
که این وزیر در تاریــخ ۱7 آوریل با 
 Craig Kielburger کریگ کیلبرگر
 WE بنیان گــذار ســازمان خیریــه
گفتگو داشــته و پنــج روز بعدازاین 
مالقــات، جاســتین تــرودو برنامه 
اعطای کمک های مالی به دانشجویان 
داوطلــب را اعالم می کند. البته دفتر 
این وزارتخانه ادعا می کند این گفتگو 
در مــورد ایجاد برنامــه کارآفرینی 
اجتماعی برای جوانــان کانادایی در 

طول شیوع ویروس کرونا بوده است.
در این میان بحث جنجالی پیش آمده، 
عدم اشــاره چگر به ایــن دیدار در 
شهادت وی در کمیته مالی مجلس 
عوام اســت که در مورد ترودو و بیل 
مورنو وزیــر دارایی تحقیقاتی را آغاز 
کرده اند. به این ترتیب شاهد باز شدن 
پای یکی دیگــر از وزیــران کابینه 
ترودو به رســوایی ســازمان خیریه 
WE هستیم که این موضوع موجب 
پیچیده تر شــدن شــرایط می شود. 
به تازگی کمیسر اخالق فدرال، ماریو 
دیــون مأمور بررســی و جمع آوری 

اطالعات در این رابطه شده است.

بهرغمعملکردموفقکانادادرکنترلکرونا
هفتهگذشتهآمارمبتالیانبه

باالترینرقمطییکماهگذشتهرسید
خبرکانادا-  طبق گزارش وزارت بهداشت کانادا این کشور در بیست ژوئیه، 
786مورد ابتالی جدید به ویروس کرونا داشــته که باالترین آمار روزانه 
طی یک ماه گذشــته بوده است. باالترین آمار روزانه قبل از بیست ژوئیه، 
مربوط به 2۹ ماه مه می شــود که ۹06 مورد ابتالی جدید گزارش شده 
بود. به تازگی »آلبرتا« شاهد افزایش موارد جدید ابتال  به ویروس کرونا با 
۳68 بیمار بوده است که آمار مبتالیان این استان را تا 20 ژوئیه به بیش 
از ۱000 نفر می رساند. »بریتیش کلمبیا« هم به رغم اینکه زودتر از سایر 
استان ها در وضعیت خوبی قرار گرفته بود، شاهد افزایش موارد جدید ابتال 

به ویروس کرونا در آخر هفته بوده است.
با وجود افزایش موارد جدید ابتال به ویروس کرونا در سراسر کشور، تعداد 
موارد فعال این بیماری از بیش از 27000 به زیر 4600 نفر رسیده است. 
دلیل این موضوع، تغییر نحوۀ گزارش بهبودیافتگان در استان کبک است. 
مقامات بهداشتی این اســتان گفته اند آنها معیارهایشان را برای بررسی 
تعداد مبتالیاِن کرونا تغییر داده اند و مبتالیانی که در بیمارستان بستری 

نشده باشند، پس از گذشت ۱4روز بهبودیافته به حساب می آیند.
معاون وزیر بهداشت کانادا در کنفرانسي مطبوعاتی خاطرنشان کرد که 
رابطۀ نزدیکي میان بازگشایی ها و افزایش تعداد مبتالیان جوان وجود دارد. 
مقامات بهداشتی با وجود رفع محدودیت ها، همچنان بر اهمیت رعایت 

بهداشت، شستن دست ها و فاصله گذاری اجتماعی تأکید مي کنند.
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آیابستنقراردادباچین
برایکاناداییهامهماست؟

ایــران جوان- به گــزارش گلوب اند 
میل، کانادا پیوسته تالش کرده است 
به هر شکل ممکن سیاست مستقلی 
را در ارتباط با شرکت چینی هواوی 
اتخاذ کند. اما حاال تصمیم گیری اتاوا 
درباره نقش این شــرکت در تامین 
تکنولوژی 5G برای ما سوژه حرف و 

حدیث های بسیار است.
هفته گذشته ما آخرین متحد خود را 
در برابر جنگ تجاری چین و آمریکا 
از دســت دادیم. بریتانیا با چرخشی 
 5G ناگهانی حتی استفاده محدود از
را کــه پیش تر تصویب کرده بود، رد 
کرد. این تغییر ناگهانی نتیجه توصیه 
مرکز امنیت ســایبری ملی انگلیس 
بــود که معتقد بود با ممنوع شــدن 
اســتفاده از میکروچیپ های تولید 
آمریکا، اســتانداردهای بــاالی الزم 
برای تکنولوژی هواوی در آینده قابل 

ضمانت نخواهد بود.
تا اینجا آمریکا در نبرد همه جانبه ای 
که علیه هواوی به راه انداخته پیروز 
بوده اســت. اما در این بین، کانادا که 
هنوز استفاده از تجهیزات این شرکت 
چینی را رد نکرده، در میان متحدان 
اطالعاتی-امنیتی خود در گروه پنج 
چشم، تحت فشار مضاعف قرار گرفته 

است.
اما آیا بســتن قرارداد بــا چین برای 
کانادایی ها مهم است؟ در حال حاضر 
نگاه مردم کانادا به چین تحت تاثیر 
رفتار حکومت چین با اقلیت اویغورها، 
تحمیل قوانین امنیتی جدید در هنگ 
کنگ، وجهه تهاجمی این حکومت در 
جهان، و مهم تر از همه دستگیری دو 
شــهروند کانادایی-مایکل اسپاوور و 

مایکل کووریگ- قرار دارد.
 ۳ شــرکت بزرگ مخابراتی کانادا- 
Rogers، Telus و BCE نیز از این 
تحریم استقبال می کنند چرا که از 
 5G همین حاال ســاخت شبکه های

خود را آغاز کرده اند.
 5G اما تحریم هواوی مشکل امنیت
را برای دولت حــل نخواهد کرد. به 
ویژه با ممنوع شدن صادرات و فروش 
باید  میکروچیپ های آمریکا، دولت 
برای  باالیی  امنیتی  اســتانداردهای 
تکنولــوژی  5G تعیین کند که کار 

بسیار دشواری خواهد بود.
 این قوانین باید توسط هر شرکتی که 
قرار اســت به جای هواوی تجهیزات 
مورد نیاز کانادا را در این زمینه تامین 
کند، از اریکســون و نوکیا گرفته تا 
سامســونگ، به دقت اجرا شود. البته 
بهترین اســتراتژی برای اطمینان از 
امنیت شبکه در این شرایط ترغیب 

شــرکت های کانادایی به ساخت و 
توسعه این تکنولوژی در داخل کشور 

است.
در واقع برخالف آنچه تصور می شود، 
در کانادا اتفاق نظری درباره جاسوسی 
شــرکت هواوی بــرای دولت چین 
وجود ندارد. این فقط ادعایی اســت 
که مقامات آمریکایی مرتب تکرار می 
کنند بدون اینکه سند و مدرکی برای 

آن ارائه بدهند. 
حتی تصمیم اخیر دولت انگلیس نیز 
ربطی به ایــن فرضیه ندارد. تصمیم 
انگلیس یک تصمیم فنی بر اســاس 
واقعیت های بازار با توجه به ممنوعیت 
صادرات میکروچیپ های آمریکا بود. 
وضع در مــورد کانادا نیز همین طور 

است.
هرچند شاید بستن یا نبستن قرارداد 
با هواوی برای مــردم کانادا اهمیتی 
نداشــته باشــد، اما تبعات آن برای 

کانادایی ها قابل توجه است. 
با رفتن هواوی، تنها استان انتاریو 500 
میلیون دالر رشــد ناخالص داخلی و 
۳800 فرصت شغلی تازه را از دست 
مــی دهد، بخش تحقیق و توســعه 
تکنولوژی 5G که به رهبری شرکت 
هواوی انجام می شد، دچار خسارت 
می شود، دانشــگاه های کانادا که با 
شــرکت هواوی همکاری می کردند 
سر در  گم خواهند شد و منبع مالی 
اصلی خود را از دست خواهند داد، و 
مناطق روستایی و شمالی کانادا نیز به 
این زودی به زیرساخت های مخابراتی 

پیشرفته مجهز نخواهند شد.
یکــی دیگر از پیامدهــای این قطع 
همکاری خراب تر شدن روابط کانادا با 
چین، و تبعات آن برای بخش تجارت 
و سفر است. گویی پیش فرض چین 
مبنی بر اینکه کانادا دنباله رو چشم  
و گوش بسته آمریکا است تایید می 
شود. در صورتی که عواقب مشابهی 

متوجه پکن نخواهد بود. 
مورد شــرکت هواوی نشــان دهنده 
محدودیت اســتقالل کانادا و فقدان 
یک اســتراتژی کارآمد برای تامین 
امنیت اقتصادی کشــور در بحبوحه 
جنگ تجاری آمریکا و چین اســت. 
از طرف دیگر، متاســفانه نمی توانیم 
امیدوار باشــیم که با تحریم هواوی 
به خاطر آمریکا، آمریکا در زمان نیاز 
از ما حمایت می کند. همان طور که 
در مورد دو شهروند کانادایی بازداشت 
شده در چین، چنین حمایتی صورت 
نگرفت. و احتماال این آخرین بار هم 
نخواهد بود که کانادا مجبور می شود 
هزینه سیاست های آمریکا را بپردازد.

درپیافشایپرداختچک41هزاردالریوزیراقتصادبهسازمانخیریه،
محافظهکارانخواستاراستعفایاوشدند

ایران جوان- به گزارش سی بی سی 
نیوز، بیل مورنــو، وزیر اقتصاد، پس 
از اینکه به نمایندگان مجلس گفت 
همین امروز یک چک 4۱ هزار داری 
برای بازپرداخت هزینه های دو سفر 
موسسه WE در سال 20۱7 با حضور 
خانواده مورنو، به این موسســه داده 
است، با درخواســت استعفا رو به رو 

شد.
مورنو گفت با بررسی مخارج خانواده 
اش، سندی را مبنی بر پرداخت 52 
هزار دالر به موسسه WE برای هزینه 
پرواز و هتل در سفر به اکوادور و کنیا 
با اهداف انســان دوستانه، پیدا کرده 
است. او سپس برای اطمینان از کل 
هزینه ای که موسســه برای این دو 
سفر متحمل شده بود، با این موسسه 
تماس گرفته و از دستیارش خواسته 
بود چکی به مبلغ 4۱۳66 دالر برای 
بازپرداخت  بقیه هزینه ها بنویسد. او 
گفت: من همیشه قصد داشتم هزینه 
این دو سفر را بپردازم و وظیفه داشتم 
از بازپرداخــت کامــل آن اطمینان 

حاصل کنم. 
او همچنین گفت که خانواده اش در 
دو نوبــت کمک هایی به مبلغ جمعا 
۱00 هزار دالر به موسسه WE اعطا 
کرده اند. مورنــو تاکید کرد کارهای 
بشردوســتانه ای که موسسه WE و 
خیریه هایی شبیه آن انجام می دهند 

برای او مهم است.
این افشــاگری ها پس از آن صورت 
می گیرد کــه دولت لیبرال به دلیل 
واگــذاری مدیریت یک برنامه فدرال 

با بودجه ۹۱2 میلیون دالر به خیریه 
ای که با اعضای خانواده نخست وزیر 
و وزیر اقتصاد ارتباط داشــت، مورد 

هجمه انتقادات شدید قرار گرفت.
دیده بــان اصول اخالقــی کانادا به 
منظور بررسی تخلف احتمالی ترودو و 
مورنو از قوانین تعارض منافع در حال 

رسیدگی این موضوع است.
پیر پولیویر، منتقد اقتصادی از حزب 
محافظه کار، گفت مردم به ســختی 
می توانند باور کنند آقای وزیر اقتصاد 

از هزاران دالری که این موسسه برای 
ســفر هزینه کرده است، تا امروز بی 
خبر بوده است. به ویژه اینکه دریافت 
چنین تسهیالتی برای او به عنوان یک 

عضو هیئت دولت ممنوع است. 
پولیویــر در ادامه گفت: مشــارکت 
شما در مذاکرات مربوط به واگذاری 
مدیریــت یک برنامه فــدرال به این 
موسســه غیر قانونی بوده اســت. او 
در پایان ضمن اشــاره به اینکه مورنو 
صالحیت اخالقی ادامه کار به عنوان 

وزیر اقتصاد را از دست داده است از او 
خواست استعفا بدهد.

ســخنگوی دفتر نخست وزیر نیز در 
دفاع از مورنو به ســی بی ســی نیوز 
گفت: آقای مورنو با مجلس صادق و 
با مردم کانادا شــفاف بوده است. او و 
همکارانش از آغاز پاندمی بدون وقفه 
برای ارائه برنامه های حمایتی به مردم 
کار کرده انــد- برنامه هایی که برای 

مردم کانادا مفید بوده اند.
مورنو درباره جزئیــات نحوه انتخاب 
موسســه WE نیز به مجلس گفت 
7 آوریــل از این موسســه و چندین 
موسســه دیگر خواســته شده طرح 
های پیشنهادی خود را برای چگونگی 
کمک دولت به دانشجویان در دوران 
پاندمی ارائه کنند. موسسه WE نیز 
طرحی بر پایــه کارآفرینی ارائه می 
دهد که ربطی به برنامه فدرال نداشته 
اســت. مورنو افزود: بعــدا در دولت 
پیشــنهاد شــد برنامه برون سپاری 
شود و چون موسســه WE کارهای 
مشابهی را انجام داده بود، این موسسه 
به عنوان یکی از گزینه ها مطرح شد. 
او گفت اولین بار باردیش چاگر، وزیر 
جوانان، رسما پیشنهاد واگذاری برنامه 
به موسسه WE را 7 می به دولت ارائه 
کرد و 22 می هم دولت این پیشنهاد 
را پذیرفت. مورنو گفت: من متاسفم 
که بــه خاطر کنار نکشــیدن من از 
مذاکرات، دانشجویان نتوانستند کمک 
مالی این برنامــه را طبق زمانبندی 

قبلی دریافت کنند.
گفتــه می شــود موسســه WE به 
دلیل ساختار پیچیده، مسائل مالی، 
مشــکالتی در محیــط کار، و برخی 
مســائل حقوقی در کنیا مورد انتقاد 

قرار گرفته است. 
جس براون، ناشــر کانادالند، گزارش 
خــود را دربــاره موسســه WE در 
مجلس قرائت، و این موسســه را به 
سوء استفاده از کمک های مردمی، و 
سوء رفتار با کارگران و داوطلبان جوان 

متهم کرد. 
از طــرف دیگر، مدیر یک ســازمان 
خیریه که با موسســه WE همکاری 
می کــرد، از اینکــه اداره این برنامه 
توسط WE ملغی شــده ابراز تاسف 
کرد و گفت: ما دانشــجویان زیادی 
را برای انجام کارهــای داوطلبانه به 
خدمت گرفته بودیــم و حاال نگران 
هســتیم که این دانشجویان کمک 
مالی وعده داده شده را دریافت نکنند. 
او همچنین از تبعات منفی تصمیم 
گیری های اشتباه سیاسی برای مردم 

ابراز نگرانی کرد.

وعدهبهبودشرایطآزاردهندهورفتارنامناسبکالمی
دردفترفرماندارکلکانادا

مداد- براساس گفته منابعی ناشناس، 
کارمندان دفتر ژولی پی یت، فرماندار 
کل کانادا از جــو آزاردهنده و فضای 
نامناســب کالمی ایجادشده توسط 
فرماندارکل کشــور ناراحت هستند. 
کاخ باکینگهــام در مــورد اتهامات 
علیه ژولــی پی یت هیچ نظری نداده 
اما نمایندگان خواستار تحقیقات در 
این رابطه هستند. دفتر فرماندار طی 
ارسال یادداشتی برای کارمندان این 
بخش، وعده بهبود شرایط کار را داده 

است.
آســونتا دی لورنزو , دبیر و دوســت 
دیرینه فرماندار کل که ارشــدترین 
مدیر این شــاخه از دولت محسوب 
می شود، ضمن تشکر از کارکنان برای 

کارهایی که تاکنون انجــام داده اند، 
تعهد کرد که اقدامات مناســبی در 
جهــت حافظت کارکنــان در محل 
کار انجــام دهد چراکه بــه گفته او 
رفاه کارمنــدان در اولویت قرار دارد. 
دفتر شورای خصوصی ضمن تأکید 
بر پیگیری گزارش ها اعالم کرد، آزار 
و اذیت در هیچ یک از محل کارهای 
حرفه ای جایی ندارد و این مســئله 

جدی گرفته می شود. اولویت خدمات 
عمومی است.

ظاهرا ژولی پی یــت فرماندار کل که 
از ســال 20۱7 این سمت را بر عهده 
گرفته است، کارمندان خود را مکررا 
تحقیر کرده و ســر آنها فریاد می زند 
و این مسئله کارکنان دفتر فرماندار 
را آزار می دهد. گروهی از این افراد به 
شرط ناشناس ماندن نامشان حاضر به 
گفتگو با خبرنگار سی بی سی شده اند 
زیرا می ترســیدند شــغل خود را از 
دست بدهند و یا فضای کاری برایشان 

سخت تر شود.
روز سه شنبه  جاگمیت سینگ، رهبر 
حزب نئودموکرات خواستار تحقیق و 

تفحص در این خصوص شد.
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ایــران جوان- دولت کانــادا بیش از 
75 میلیون ســرنگ و باند آغشته به 
الکل سفارش داده است تا به محض 
کووید-۱۹،  واکســن  شــدن  آماده 

واکسیناسیون را انجام بدهد. 
آنیتا آناند، از اعضای کابینه، می گوید 
که دولت قصد تامین واکسن به تعداد 
کافی برای تزریق 2 دز به هر کانادایی 

را دارد. 
هم اکنون ده ها واکسن ساخته شده 
در کشورهای مختلف مراحل تست 
بالینی روی انسان را سپری می کنند. 
۱40 واکســن نیــز در مراحله اولیه 
ساخت بســر می برند. اما بسیاری از 
کارشناسان پیش بینی می کنند که 
اولین واکسن ها، زودتر از 202۱ آماده 

عرضه به بازار نخواهند بود. 
شــرکت کبکی Medicago  از روز 
۱۳ جوالی تست واکسن روی انسان 
را آغاز کرد. این شرکت امیدوار است 
نتایج اولیه واکسیناســیون ۱80 فرد 
داوطلب اوایل پاییز ســال جاری به 

دست آید. 
به گفته آناند، کانــادا 75,2 میلیون 

سرنگ  و دیگر وسایل مورد نیاز برای 
تزریق واکسن و همچنین 250 هزار 
ظرف مخصوص بــرای ذخیره و دور 
انداختن ایمن ســرنگ های استفاده 
شده را سفارش داده و تا پایان اکتبر 

آنها را تحویل خواهد گرفت.

دولت فــدرال همچنین قصد تغییر 
شــیوه خریــد تجهیزات و وســایل 
پزشــکی را دارد تا خریــد اینگونه 
تجهیزات با برنامه ریزی قبلی انجام 
شود و نه بصورت شتابزده در وضعیت 
اضطرار. بــه همین دلیل دولت قصد 

واگــذار کــردن مســوولیت تامین 
اینگونه تجهیزات، از جمله میلیون ها 
ماسک، دستکش و لباس جراحان و 
سایر پوشش های محافظ، از مرحله 
سفارش تا دریافت، انبارداری و توزیع 

ماهانه، به بخش خصوصی را دارد. 
دعوت بــه شــرکت در مناقصه ۱6 
جوالی صادر شــده اســت. دولت به 
دنبال امضاء قرارداد با شرکتی است 
کــه دارای امکانــات الزم، از جمله 
انبارهای مناسب با دمای کنترل شده، 
در نزدیکی فــرودگاه های همیلتون 
و تورنتو، مونتــرال و همچنین یک 
فرودگاه در آلبرتا یا بریتیش کلمبیا، 
می باشد. شــرکت برنده می بایست 
توانایی دریافت و توزیع 27 هزار پالت 
در مــاه و همچنین ظرفیت دریافت 
220 کانتینــر و 400 باکس حاوی 

کاالهای دیگر را داشته باشد. 
در دوران پاندمــی خریــد تجهیزات 
پزشکی، کشورهای جهان را به رقابت 
تنگاتنگ با یکدیگر وادار کرده است. 
همگان کمبود ماســک و پوشــش 
محافظ در روزهای نخســت پاندمی 
را به یاد دارند. مسلما دولت ها مایل 
به تکرار آن وضعیت نبوده و خواهان 
کســب آمادگی قبلی برای رویارویی 
با موج دوم یا پاندمی های دیگر می 

باشند. 
کانادا از آغاز پاندمی به اینســو بیش 
از 40 هزار دستگاه تنفس مصنوعی 
سفارش داده ولی خوشبختانه تعداد 
مبتالیان به کوویــد-۱۹ که به این 
دستگاه حیاتی نیاز داشتند، به مراتب 
کمتر بوده اســت. تا بــه امروز ۳67 
دستگاه تحویل شده و مابقی به تدریج 
تحویل خواهند شد. این دستگاه ها در 
اتاوا انبار شــده و در صورت نیاز بین 

استان ها توزیع خواهند شد. 
بر اســاس توافق میان دولت فدرال 
و دولت هــای اســتانی، 80 درصد 
کاالهای پزشکی خریداری شده بین 
استان ها تقسیم شــده و 20 درصد 
باقی مانده در انبارهای طرف قرارداد 

دولت در اتاوا ذخیره خواهند شد. 
خبر خوب اینکه حــدود 40 درصد 
از تجهیزات پزشــکی مــورد نیاز در 
کانادا هــم اکنون در داخل کشــور 
تولید می شوند. از جمله برای اولین 
بار ماســک های N95 و وسایل مورد 
نیاز برای تســت کووید-۱۹ از تولید 
کننــدگان داخلی تامین می شــود. 
مســلما دولت فدرال دریافته اســت 
که بایستی وابســتگی اش به تامین 
کنندگان خارجی را به حداقل برساند 
تا در آینده با کمبود اینگونه تجهیزات 

روبرو نشود. 

نامهسرگشادهخودفعاالنعرصهگردشگریبهترودو
محدودیتهاییکهبهعلتبحرانکرونادرزمینهسفر

وگردشگریاعمالشدهاستراموردبازنگریقراردهید
به گزارش هفته- گروه مســافرتی و 
گردشگری سانوینگ Sunwing که 
سفر به ســرزمین      های آفتابی جنوب 
قاره آمریکا را تخصص خود       نمی داند، 
نامه       ای است  از جمله امضاکنندگان 
که اخیــرا بــرای جاســتین ترودو 
نخست وزیر کانادا ارسال شده است. 
حدود یکصد فعال و بازیگر وابســته 
بــه شــرکت      های هواپیمایی، بخش 
فرودگاهی و صنعت گردشگری این 

نامه را امضا کرده اند.
مــارک ویلیامــز رئیــس شــرکت 
ایرالینــز  ســانوینگ  هواپیمایــی 
Sunwing Airlines در گفتگــو بــا 
شبکه بی ان ان بلومبرگ تاکید کرد 
که       نمی توان موانع و محدودیت      های 
موجــود در بخــش گردشــگری را 
بــه طریقی مطمئــن و ایمن مرتفع 
ســاخت. وی تصریح کرد به عنوان 
مثال کشورهایی که در مبارزه با کرونا 
نتایجی خوبــی گرفته اند،       نمی توانند 
داالن      های امــن ایجاد کنند. ویلیامز 
ادامه داد کشــورهایی مثل کانادا که 
توانسته    اند منحنی شیوع ویروس کرونا 
را مسطح کنند و تدابیر پیشگیرانه و 
پروتکل      های بهداشتی موثر و مشابهی 
به اجرا گذارنــد،       نمی توانند در ایجاد 
این داالن     ها با یکدیگر مشارکت کنند.

مارک ویلیامز با اشاره به ظرفیت   هایی 
که برخی شــرکت      های مسافرتی و 
گردشگری برای زمستان آینده ارائه 
کرده    اند و اســتقبالی که از آن شده 
اســت، تاکید کرد بدون شک مردم 
تمایل و اشــتیاق زیادی به مسافرت 
دارنــد امــا ظرفیت   هایی کــه این 
شــرکت ها برای زمستان امسال ارائه 
کرده    انــد تنها شــصت و پنج درصد 
چیزی است که زمستان سال 2020-

20۱۹ ارائه شــده بــود. اما عالوه بر 
بازگشایی هدفمند بازارها، اصلی ترین 
چالشی که همچنان فراروی مسافران 
وجود دارد، اجرای تدبیر پیشــگیرانه 

قرنطینه دو هفته       ای است.
فعــاالن عرصه گردشــگری در نامه 
سرگشاده خود به نخست وزیر کانادا 
تالش کردند فشارها بر دولت فدرال 

را حفظ کنند تا اتــاوا آنها را از روند 
ازســرگیری اقتصــاد کنــار نگذارد. 
امضاکنندگان ایــن نامه دولت ترودو 
را ترغیب کردنــد در صورت ممکن 
محدودیت   هایی را که به علت بحران 
کرونا در زمینه ســفر و گردشــگری 
اعمال شده است، مورد بازنگری قرار 

دهد.
امضاکننــدگان این نامــه خطاب به 
نخست وزیر کانادا تاکید کردند: »ما 
بایــد زندگی در کنار ویــروس را یاد 
بگیریم نه این کــه خودمان را از آن 
پنهــان کنیم. اکنون کــه ما درهای 
اصلی خانه     ها و شــرکت      های خود       را 
باز       نمی کنیم، الزم اســت که دولت 
نیز برای باز کردن مرزها و دروازه      های 
استان ها، مناطق و سرزمین      های کانادا 

وارد عمل شود.«
بازیگران بخش گردشگری کانادا در 
نامه خود به جاســتین ترودو تاکید 
کردند که بــا توجه به موفقیت   هایی 
که کانادا در مبــارزه با ویروس کرونا 
به دست آورده و با توجه به نیازهایی 
که برای همــه بخش      های اقتصادی 
کشور احســاس       نمی شــود، دلیلی 
ندارد که بســیاری از ممنوعیت     ها و 
با همه گیری  محدودیت      های مرتبط 
کرونا ادامه داشته باشد. امضا کنندگان 
این نامه به عنوان مثال به بسته ماندن 
مرزهــا بــه روی همه گردشــگران 
بین المللی و قرنطینــه چهارده روزه 
اجباری برای مسافران اشاره کردند و 
ابراز امیدواری کردند که دولت کانادا 
برای ازســرگیری روابط گردشگری 
با کشــورهایی که در مبارزه با کرونا 

عملکــرد موفقــی داشــته و تدابیر 
بهداشــتی و پروتکل      های سازگار با 
امنیت زیســتی به اجرا گذاشته اند، 

اقدام کند.
تردیــد و احتیاط برای از ســرگیری 
مســافرت     ها در آمار و اطالعاتی که 
شــرکت ایرکانادا منتشــر کرده، به 
خوبی نمایان است. میشل روسو مدیر 
امور مالی ایرکانادا اعالم کرد وضعیت 
خرید بلیط برای مسافرت      های داخلی 
تا اندازه       ای بهبــود یافته اما وضعیت 
مسافرت      های خارجی احتماال زمانی 
بهتر خواهد شــد کــه دولت     ها رفع 

محدودیت      های سفر را آغاز کنند.
مدیــر امور مالــی ایرکانــادا که در 
نشســت بانک ملی کانادا با موضوع 
نمی گفت،  ســخن        ســرمایه گذاری 
تصریح کرد بخش سفرهای تفریحی 
کانادا اولین بخشــی است که پس از 
کاهش برخــی محدودیت     ها و موانع 
موجود در سفرهای بین استانی، کمی 
رشــد داشته است. او پیش بینی کرد 
که ســفرهای کاری در عرصه ملی از 
ماه سپتامبر از سر گرفته شود و پس 
از آن بــه تدریج وضعیت ســفرهای 
کاری و تفریحــی بین المللی بهبود 
یابد. روســو در عین حال تاکید کرد 
که شــرکت ایرکانادا احتماال امسال 
بازار پرسود گردشگری تابستانی اروپا 
را از دســت خواهد داد. وی یادآوری 
کرد که بسیاری از کشورهای جهان 
مثل کانادا همچنان تدابیر پیشگیرانه 
بهداشتی ضدکرونا از قبیل قرنطینه 
۱4 روزه مسافران خارجی را با جدیت 

به اجرا       نمی گذارند.

باوجودسهبرابرشدنآمار
مبتالیانکووید-19،مسئولینبهداشت

بریتیشکلمبیانگراننیستند

ایرونیا- در حــال حاضر تعداد موارد 
ابتال به کووید-۱۹ در بریتیش کلمبیا 
در درجاتی است که آخرین بار ماه ها 
پیش دیده شــده بود. طی دو هفته 
اخیر تعداد موارد ســه برابر شــده و 
چند مورد گســترش در مهمانی ها و 
رســتوران ها و بیمارستان ها گزارش 
شده که تعداد را از حدود ۱0 مورد در 

روز به ۳0 مورد در روز رسانده است.
دکتــر بانی هنری مســئول ارشــد 
بهداشت استان گفت: »در یک نقطه 
عطف قرار داریم. تعداد موارد ابتالی 
جدید طی چنــد روز اخیر به مراتب 
بیشتر شده. چند کار هست که باید 
بکنیم تا دوبــاره منحنی پایین رانده 

بشود.«
اما با وجــود این افزایش ارقام، دولت 
اســتانی هنوز نگران نشــده است . 
مسلما بخشــی از دلیل این است که 
هنری هرگز از دستورات سفت و سخت 
و شرمسار کردن مردم در رسانه های 
اجتماعی استفاده نمی کند. چه وقتی 
که تعداد مــوارد مبتالیان روزانه 60 
نفر بود و چه وقتی که ۱0 نفر بود، او 

چنین کاری نکرد.
اول اینکه گســترش کووید-۱۹ در 
سراسر بریتیش کلمبیا متوازن نیست. 
تعداد تســت های مثبــت روزانه در  
ونکوور بزرگ بــه آرامی در دو هفته 
اخیر افزایش داشته و از ۱0 مورد در 

روز به ۱5 مورد رسیده است.
اما بعد از دو ماه با موارد کم و بازه ای 
که هیچ مورد فعالی وجود نداشــت، 
مناطق خارج از ونکوور بزرگ  اخیرا 
شاهد انفجار موارد جدید ابتال بوده اند 
و این رقــم از 5 مورد بــه 86 مورد 

رسیده است.
بخش اعظمی از این افزایش به خاطر 
همان نوع رفتارهایی است که بریتیش 
کلمبیا مدت زیادی از آن اجتناب کرد. 
تعدادی از جوانان که عالئم نداشتند 
در روز کانادا و حول و حوش آن به چند 

مهمانی در کلونا رفتند. 
افزایش موارد بیشتر به خاطر میزان 
ابتال در میــان جوانان بین 20 تا 2۹ 
سال بوده است. به همین دلیل است 
که هنری بیشــتر کنفرانس دوشنبه 
خــود را صرف صحبت مســتقیم با 
جوانان کرد و از آن ها خواست از رفتار 

پرریسک پرهیز کنند. 
او گفت: »در رســانه های اجتماعی 
صدای من باشید. از اثر خود استفاده 
کنند تا این پیغام را با دوســتان تان 
به اشــتراک بگذارید. اجــازه ندهید 
کووید-۱۹ تابســتان را خراب کند. 
می توانیــم امن بازی کنیــم و امن 

بمانیم.«
دکتر دیوید فایزمن اپیدمیولوژیست 
مدرســه ســالمت عمومی داال النا 
دانشگاه تورنتو گفت دکتر هنری باید 
از تمام ابزار در دسترس خود استفاده 
کند تــا تعداد موارد انتقال بیماری را 

کاهش دهد.
او گفت: »ارقــام را پایین می آوریم و 
تا جایی کــه می توانیم دوباره افتتاح 
می کنیم. می دانیم زیادی رفتیم جلو 
چون دوبــاره تعداد مــوارد ابتال باال 
می رود و بعد نیازمند رهبران سالمت 
عمومی قوی هستیم که بگویند باید 

دوباره کمی عقب نشینی کنیم.«
بریتیش کلمبیا در وضعیت خوبی در 
ارتباط با اعمال تغییر قرار دارد. تعداد 
کل افرادی که در بخش مراقبت های 
ویــژه قرار دارند تک رقمی اســت و 
یک هفتــه از آخرین مرگ مرتبط با 
کووید-۱۹ می گذرد. همچنین تعداد 
خانه های مراقبت از سالمندان دارای 
موارد فعال که زمانی به 26 رســیده 

بود، االن یک عدد است.
دکتــر فایزمــن اضافه کــرد: »فکر 
نمی کنم نیازی باشد که مردم بیش 
از حد نگران باشند. اما آن ها باید درک 
کنند که ماجرا تمام نشده و ویروس 
نرفته است. رفتن به بار با تعداد زیادی 
از افراد، راه امن ماندن برای شــما و 

خانواده تان نیست.«
یــک مطالعه جدید نشــان می دهد 
تعداد افــرادی که در متــرو ونکوور 
مبتال به کووید-۱۹ شــده اند هشت 
برابــر تعداد موارد ابتــالی گزارش و 

تاییدشده است.
ایــن مطالعه مشــترک که توســط 
محققان دانشــگاه بریتیش کلمبیا، 
مرکز کنتــرل بیماری های بریتیش 
کلمبیا، الیف لبز و دانشمندان سالمت 
عمومی انجام شــده، اخیرا کشفیات 

خود را منتشر کرده است.
کشــفیات این تحقیق نشان دهنده 
این است که انتقال محلی ویروس در 
بریتیش کلمبیا با موفقیت سرکوب 
شده و تخمین زده می شود نرخ کل 

ابتال کمتر از یک درصد باشد. 
بــرای انجــام ایــن تحقیــق نمونه 
خون های ناشناسی مورد بررسی قرار 
گرفتند که توسط الیف لبز در ماه های 
مارس و مه برای دالیلی بدون ارتباط 
به کوویــد-۱۹ و در زمان قبل و بعد 
از اعمــال تدابیر ســالمت عمومی، 

جمع آوری شده بودند.
ایدرین دیکس وزیر سالمت این نرخ 
ابتالی تخمینی را »بســیار پایین« 
توصیف کرد و گفت این آمار نشــان 
می دهــد که تدابیــر ایمنی عمومی 
بریتیش کلمبیا بســیار موفق بوده  و 

عموم مردم همکاری کرده اند. 
اگــر نرخ انتقال ایــن مطالعه به کل 
اســتان تعمیــم داده شــود به این 
معنــی خواهد بود کــه 28 هزار نفر 
کروناویروس جدید داشــته اند و این 
در حالی است که تعداد موارد ابتالی 
تاییدشده ۳۱4۹ نفر بوده است. با این 
حال دیکس به این نکته اشــاره کرد 
که نتایج مخصــوص منطقه ونکوور 

هستند..



77 Issue 1486 Friday July 24, 2020شماره ۱486 جمعه ۳ مرداد 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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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«

خودتانرابراییکیدوسالزندگی
باکووید-19آمادهکنید

ایرونیا- یکی از مســئوالن ارشد سالمت پزشکی اتاوا به شهروندان هشدار داده  
باید خودشان را برای زندگی با ریسک کووید-۱۹ در سال 202۱ یا حتی 2022  
آماده  کنند. ویرا اچز چهارشنبه به شورای شهر اتاوا گفت با وجود اینکه تعداد 
موارد جدید ابتال و بســتری در بیمارســتان در منطقه در حال کاهش است، 
شهروندان باید مراقبت باشند. این یعنی فاصله گذاری فیزیکی را حفظ کنند و 

ماسک بزنند، و این کار را ادامه بدهند.
در حال حاضر 58 مورد شناســایی شده ابتال به کووید-۱۹ در اتاوا وجود دارد 
و سه نفر در بیمارستان هستند. از 2۱67 مورد ابتالیی که از زمان آغاز پاندمی 

شناسایی شده، 85 درصد بهبود یافته محسوب می شوند. 
اچز به این نکته اشــاره کرد که با وجود اینکه تعداد موارد جدید و نیز شــیوع 
ویروس در شهر طی مرحله دوم افتتاح دوباره استان کاهش یافته، بیش از 40 
درصد از موارد ابتالی تایید شده طی دو هفته اخیر منبع شناخته شده نداشته اند.
با نگاه به آینده، سازمان سالمت عمومی اتاوا چند سناریو مختلف تبیین کرده 
است. در بهترین سناریو، شهر به مدیریت گسترش کووید-۱۹ ادامه می دهد و با 

احتیاط محدویت های جدید را کاهش می دهد.
در سناریوی دوم محدودیت ها در پاسخ به افزایش موارد ابتال تغییر می کنند و در 
بدترین سناریو موج دوم کووید-۱۹ دوباره سیستم مراقبت از سالمت را تهدید 

می کند و باعث می شود محدودیت های جدید دوباره اعمال شوند.
اچز گفت نمی خواهد به قرنطینه کاملی برگردد که در ماه مارس اعمال شد اما 
اخطار داد که اعمال فردی نقش مهم تری نســبت به تست کردن و ریشه یابی 
مریضــی بازی می کنند. او گفت: »از اینجا به بعد همین مســئله تفاوت ایجاد 
می کند«. شورای شهر چهارشــنبه رای بر حمایت از آیین نامه اجباری کردن 
استفاده از ماسک در بیشتر فضاهای عمومی سقف دار داد. این آیین نامه تهدید 
جریمه 200 دالری برای فرد و 400 دالری برای شرکت ها را هم اضافه می کند.

واکسنبهزودیتولیدمیشود،اماآیامردمآمادهاند؟
ایران جوان- به گزارش گلوب اند میل، 
در ماه می در حوالی برلین چندین بار 
تظاهراتی علیــه اقدامات دولت برای 
جلوگیری از گسترش شیوع ویروس 
کرونا برگزار شد که در آن میان عده 
ای نیز علیه استفاده از واکسن شعار 
می دادند. چنین تظاهراتی در آلمان 
عجیب به نظر می رسید، چون آلمانی 
ها معموال به دولت خود و اقدامات آن 
اعتماد زیادی دارنــد و مانند آمریکا 

مسایل را سیاسی نمی کنند.
اما جنبش ضد واکسن که در سراسر 
جهــان فعال اســت- و در آلمان نیز 
از ســال گذشــته بر روی مقابله با 
اجباری شدن واکسن سرخک برای 
دانش آموزان متمرکز بوده- در حال 
حاضر جانی دوباره گرفته اســت. در 
واقع برخالف آنچه تصور می شــد، 
پاندمی و ترس ناشــی از آن فرصت 
مناسبی برای مخالفان واکسن فراهم 
کرده اســت. احتماال صداهای بلند 
این جنبش برایتان آشــنا هســتند. 
اخیرا کانیه وست گفت واکسن کرونا 
انســان ها را از رسیدن به دروازه های 

بهشت باز می دارد، و نواک جوکویچ، 
تنیــس باز برتــر جهــان نیز گفت 
اعتقادی به واکســن ندارد و با وجود 
ابتال به ویروس، حتی در صورت تولید 

واکسن، آن را تزریق نخواهد کرد.
در فیــس بوک نیز دروغ های زیادی 
درباره واکســن شکل گرفته و دست 
به دســت می چرخد. بر اساس یکی 
از شــاخ دارترین آنها که با چاشنی 
نژادپرستی و یهودستیزی هم همراه 
شده است، واکســن نقشه شوم بیل 
گیتس برای کار گذاشتن میکروچیپ 
هایی در بدن انســان ها است. البته 
در این دروغ گفته نشــده هدف بیل 
گیتس چه می تواند باشد! مثال وقتی 

آدم ها گم می شوند پیدایشان کند!
شــاید به نظر برســد کانیه وست و 
دلواپسان تئوری توطئه در توهمات 
خــود زندگی می کننــد و کاری به 
بقیه انســان ها ندارنــد. اما حقیقت 
این اســت که متاسفانه حدود نیمی 
از جمعیت آمریکا می گویند واکسن 
کرونا را تزریق نخواهند کرد و تاسف 
برانگیزتر اینکه، بر اساس نظرسنجی 
یاهو نیوز، مشخص شد بیش از نیمی 
از جمهوری خواهان هم تئوری توطئه 
بیل گیتس را باور دارند. نظرسنجی 

دیگری در دانشگاه ارفورت نشان می 
دهد حدود دو سوم آلمانی ها نسبت 
به دریافت واکســن ابراز تمایل کرده 
اند، اما این در حالی اســت که در ماه 
آوریــل این میــزان 7۹ درصد  بوده 

است.
در کانادا با موافقت بیش از 70 درصد 
مردم با واکســینه شدن، باز هم عده 
محدود اما قابل توجهی وجود دارند 
که تئوری های توطئه از جمله تئوری 
میکروچیپ های بیل گیتس را باور 
کرده انــد. به گفته مــارک پیکاپ، 
محقق، این شــایعات می تواند مانع 
از واکسینه شــدن افراد برای ایجاد 
مصونیت جمعی شود. جوامع علمی 
و پزشــکی می دانند تردید در مورد 
واکسن مشــکالت بزرگی ایجاد می 
کند و به همین دلیل است که سازمان 
بهداشت جهانی آن را یک تهدید برای 
سالمت جهان بر می شمارد. آنها به 
خوبی می دانند زمــان باقیمانده تا 
تولید واکسن زمان طالیی برای ایجاد 
حس اعتماد و مقبولیت در میان مردم 

است.
در حــال حاضــر ۱45 واکســن در 
دســت ساخت است که 2۱ مورد آن 
به مراحل پیشرفته آزمایشی رسیده 

اســت. با اینکه معمــوال تولید یک 
واکســن جدید بین ۱0 تا ۱5 سال 
زمان می برد، شرایط کنونی کار تولید 
واکســن را به حدی فشرده کرده که 
احتمال می رود در اوایل سال 202۱ 

واکسن کووید-۱۹ آماده شده باشد.
اما چه طور بایــد مردم را راضی کرد 
که واکسن مفید است و ضرری برای 
آنها ندارد؟ چه طور باید افرادی را که 
تا حاال از دریافت واکسن آنفلوانزا اکراه 
داشــته اند قانع کرد که راه بازگشت 
به زندگی عادی از مسیر تزریق یک 
داروی جدید می گذرد؟ در واقع این 
پیش فرض که اگر واکسن تولید شود، 
مردم راضی می شــوند، بسیار ساده 

انگارانه است.
البته باید پذیرفــت از بین مخالفان 
واکسن، به ویژه در آمریکا، همه نظریه 
پرداز توطئه نیستند، بلکه بسیاری از 
آنها به ویژه اقلیت های قومی، در طول 
تاریخ بارها مورد آزمایش های مرگبار 
قرار گرفته اند، و حاال تا حدودی حق 
دارند نســبت به برنامه های سالمت 
دولت بــی اعتماد باشــند. بنابراین 
یکــی از راهکارهای از بین بردن این 
بی اعتمادی شفافیت است. مقامات 
بهداشت و سالمت وظیفه دارند مزایا 
و مضرات واکسن را به طور شفاف با 
مردم مطرح کنند. همچنین واکسن 
باید در اختیــار همگان قرار بگیرد و 
تبدیل به مساله ای سیاسی، با اولویت 

بندی های سیاسی نشود.
همچنین همان طور که دکتر فوشی، 
رئیس موسسه آلرژی و بیماری های 
همه گیــر آمریکا می گوید، این پیام 
باید از طریق افرادی که مردم به آنها 
اعتمــاد دارند ماند شــخصیت های 
ورزشی مطرح شود. در حقیقت برای 
مقابله با باور افرادی مانند کانیه وست، 
به کسانی با همان میزان تاثیرگذاری 
نیاز داریم. شاید بتوان در این زمینه 

روی همسرش حساب کرد

ایران جــوان- به گزارش هافینگتون 
پســت، اقتصاد کانادا در ۱0 ســال 
آینده با نرخ کمتری رشد خواهد کرد 
زیــرا میزان باالی بدهی خانواده ها و 
مشاغل در راه بازسازی اقتصاد کشور 
مانند ترمز عمل خواهد کرد. بر اساس 
گزارش موسســه کاپیتال اکونومیکز 
بریتانیا، اقتصاد کانادا در پایان ســال 
جــاری 6,۳ درصد کوچک تر از قبل 
از پاندمی خواهد شد که البته بخش 
بزرگی از آن- و نه همه آن- در سال 

آینده قابل جبران است.
همچنین طبق گزارش این موسسه، 
به رغم بازگشــت افراد به مشــاغل 
خود در اســتان های مختلف کانادا، 
در پایان ســال 2020، 6,2 درصد از 
تعداد مشاغل فعال در کشور کاسته 

شده است.
اداره آمــار کانــادا نیز اعــالم کرد با 
بازگشایی اقتصادی استان ها، در ماه 
ژوئن، ۹۳5 هزار شغل ایجاد شد، اما 
همچنان ۳,۱ میلیون کانادایی تحت 
تاثیر تعطیلی های ناشــی از پاندمی 
به ســر می برند. این تعداد شــامل 
افرادی می شود که یا شغل خود را از 
دست داده اند، یا در مرخصی اجباری 
هســتند و یا ساعت های کاری شان 

کم شده است.
اســتفان براون از موسســه کاپیتال 

اکونومیکــز تخمین مــی زند ایجاد 
دوبــاره تعداد مشــاغلی که پیش از 
پاندمــی در کانادا وجود داشــت تا 
ســال 2022 به طــول بیانجامد. از 
طرفی، بازســازی اقتصادی کانادا با 
توجه به میــزان باالی بدهی خانواده 
ها و مشــاغل به کندی پیش خواهد 
رفت. براون می نویسد: بدهی سنگین 
بخش خصوصی )مشــاغل و مصرف 
کنندگان( رشد تولید کانادا را در دهه 
پیش رو در مقایســه با آمریکا کند 

خواهد کرد.
براون پیش بینی مــی کند اقتصاد 
کانــادا در ۱0 ســال آینــده به طور 
متوسط ساالنه ۱,5 درصد رشد داشته 
باشــد. این در حالی اســت که رشد 
اقتصادی این کشور در سال های اخیر 

۱,8 درصد بوده است. براون می گوید 
به احتمال زیاد پس از ســال 20۳0 
سرعت رشــد اقتصاد کانادا به روال 
قبل باز می گردد. همچنین، به گفته 
براون، انتظار می رود دولت کانادا در 
سال های آینده نیز با کسری بودجه 
مواجه باشد که البته به مراتب کمتر از 
کسری بودجه سال جاری خواهد بود.
بر طبق پیش بینی مالی به روز رسانی 
شــده دولت، انتظار می رود در سال 
مالی جاری دولــت ۳4۳,2 میلیارد 
دالر، معــادل ۱6 درصــد بازدهــی 
اقتصادی کانادا، کسری بودجه داشته 
باشــد. براون می گوید احتماال کانادا 
سال آینده نیز کســری بودجه قابل 
توجهی را معــادل 7 درصد بازدهی 

اقتصادی کشور تجربه کند.
به نظر براون کانادا در بخش تجارت 
نیز با پیشی گرفتن واردات بر صادرات 
دچار افت خواهد شــد. در حالی که 
مصرف کنندگان کانادایی به زندگی 
عادی خــود باز می گردند و نیازهای 
وارداتی آنها به قوت خود باقیســت، 
تقاضا بــرای صادرات کانادا- از جمله 
در حوزه انرژی- کاهش یافته است. در 
نتیجه، به گفته براون، تجارت خالص 
از رشــد اقتصادی سال جاری و سال 

آینده کم می شود.

چالشهایپیشرویاقتصادکاناداطی1۰سالآینده
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وزیرمهاجرتازایجادتسهیالتبیشتربرایمتقاضیان
ویزایتحصیلیدردورانپندمیکخبرداد

وزیر مهاجرت کانادا با انتشار اعالمیه 
رســمی از برنامه ریزی بــرای ایجاد 
تســهیالت بیشــتر برای متقاضیان 
ویزای تحصیلــی در دوران پندمیک 

خبر داد.
در ایــن اعالمیه وی اشــاره کرد که 
حضور دانش آمــوزان و دانش جویان 
خارجی نقش مهمی در اقتصاد کانادا 
دارد و بدیــن دلیل به صورت موقت 
دستور اجرای قوانین ویژه ای را برای 
متقاضیان ویزای تحصیلی در دوران 

پندمیک صادر نمود.
وی افــزود از آنجایی که به زودی به 
آغاز ســال تحصیلی جدید نزدیک 
می شــویم و تعداد زیادی درخواست 
اجازه تحصیل از طرف دانشــجویان 
خارجی در مقاطع مختلف تحصیلی 
دریافت شــده اما متاسفانه به دلیل 
پاندمیک و بســته بودن مراکز ویزا و 
سفارتخانه های کانادا در دنیا، امکان 
دریافت بایومتریک متقاضیان در طی 
چند ماه اخیر وجود نداشته و پروسه 
بررسی درخواســت ها متوقف مانده 
اســت، اداره مهاجرت کانادا تصمیم 

به ایجاد تســهیالت بیشتر برای این 
متقاضیان گرفت و مقرارات موقت و 
ویژه ای را برای متقاضیان تحصیل در 

کانادا معین کرد.

بر اســاس این مقررات موقت تمامی 
متقاضیان تحصیل در کانادا که دارای 
پذیرش از یکی از موسسات آموزشی 

در ترم پاییز سال 2020 هستند و فایل 
درخواست ویزای تحصیلی خود را به 
اداره مهاجرت کانادا به صورت آنالین 
ارســال نموده اند، می توانند در طی 
دوره بررسی فایل درخواست نسبت به 
نام نویسی و شروع کالس های آنالین 
از آغاز سال تحصیلی 202۱-2022 
برای تــرم پاییز اقدام نمایند تا اینکه 

انجام امور انگشــت نگاری و تکمیل 
پروسه بررسی به اتمام برسد.

تحصیل کانادااین نخستین بار است 
که وزیر مهاجرت کانادا برگ ســبز 
نام نویسی در موسسات آموزشی کانادا 
را برای دانشــجویان خارجی قبل از 

اخذ ویزای تحصیلی صادر می کند.
در گذشــته نیــز تســهیالتی برای 
دانشــجویان خارجــی بــرای ادامه 
تحصیــل به صــورت آنالین در طی 
دوران پندمیک صادر شــده بود که 
عالوه بر اعالم امروز هنوز معتبرند. به 
طور کلی خالصه ای از تسهیالت ایجاد 

شده به شرح زیر است:
* اولویت بررسی درخواست تقاضای 
دانشــجویان خارجی کــه از داخل 
برای تمدید و یا تجدید پرمیت اقدام 

می کنند.
* اجازه گذراندن حداکثر 50 درصد 
واحدهای تحصیلی به صورت آنالین 
بــه طوری که حق درخواســت اخذ 
مجوز کار پس از تحصیل را حفظ کند
* اختصــاص فرصت بیشــتر برای 
متقاضیانــی که دارای درخواســت 
ســابمیت شــده هســتند ولی به 
علــت پندمیک قادر بــه انجام امور 
انگشت نگاری، ارســال مدارک مورد 
درخواســت و یا پاسپورت برای اخذ 

ویزا نیستند.
* اعالم شــروع تحصیــل به صورت 
آنالیــن در حین پروســه بررســی 
درخواست. بر این اساس متقاضیانی 
که دارای درخواست در حال بررسی 
هســتند وارد دو مرحله بررســی و 
تایید تا صدورمجوز تحصیل خواهند 
شد. مرحله اول اخذ مجوز نام نویسی 
در ترم پاییز هنگامی که هنوز مجوز 
تحصیل صادر نشــده و مرحله دوم 
صدور مجوز بعد از تکمیل بررســی 

درخواست است.
این دوره به متقاضیــان این اجازه را 
می دهد تا نه تنها تکمیل واحد های 
آنالین آنان با هزینه کمتری در کشور 
محل زندگیشان نسبت به حضور در 
کانادا،  انجام شود، بلکه این اطمینان 
را بدســت خواهند آورد که دیگر به 
دلیل توقف در شروع تحصیل نیازی 
بــه ارائه مدارک بیشــتری نخواهند 

داشت.
بر اســاس این تغییرات عمال بررسی 
فایل درخواســت این متقاضیان وارد 
دو مرحله اخذ مجوز شروع تحصیل 
آنالین بدون مجوز تحصیل و سپس 
صدور مجوز و ادامه تحصیل با مجوز 

رسمی خواهد شد.
این تغییــرات موقت فقط شــامل 
متقاضیانی می شود که دارای پذیرش 
پاییز 2020 بوده و فایل درخواســت 
خود را نیز حداکثر تا ۱5 سپتامبر به 

صورت آنالین سابمیت نموده اند.
توصیه بر این اســت که اگر متقاضی 
تحصیــل و دارای پذیرش از یکی از 
موسسات آموزشــی کانادا برای ترم 
پاییز 2020 هســتید حتمــا از این 
موقعیت اســتثنایی استفاده کنید و 
مراحل نام نویســی شروع کالس های 
آنالین خود را آغــاز کنید. این اقدام 
باعث خواهد شــد تا هدف و جدیت 
شما به ادامه تحصیل در کانادا بسیار 
مستحکم تر از نامه ی توضیحی ارسال 
شده با درخواست مجوز، تثبیت گردد. 
از طرفی احتمال اینکه سفارت مدرک 
اثبات نام نویســی آنالیــن را هنگام 
بررسی درخواست برای صدور مجوز 

تحصیل مطالبه کند نیز وجود دارد.

معصومه علی محمدی )هفته(

تشدید»رکوداقتصادیزنانه«درکانادادرصورت
عدمبازگشاییکاملمدارسومهدکودکها

ایرونیــا- یک اقتصــاددان می گوید 
پاندمی کووید-۱۹ و بســته شــدن 
کســب و کارها یک »رکــود زنانه« یا 
اصطالحا “she-cession” به وجود 

آورده است.
آرمینه یلنیزیان اقتصاددان می گوید 
سیاســت گذاران باید اثرات بی سابقه 
این افــت اقتصــادی را بــر زنان و 

خانوارهای کانادایی در نظر بگیرند.
او در یک مصاحبه تلفنی به بلومبرگ 
گفت: »بدون بهبــود وضعیت زنان 
بهبود اقتصادی شکل نخواهد گرفت 
و بــدون مراقبت از کــودکان بهبود 
اقتصــادی وجود نخواهد داشــت. از 
نظر ریاضی غیرممکن است که بدون 
بازگرداندن زنان به کار بتوانیم بهبود 
تولید ناخالص داخلی یا اشتغال داشته 

باشیم.«
او اضافه کرد: »اگر اجازه بدهیم بخش 
قابل توجهی از سیســتم مراقبت از 
کودکان مختل شود، آن وقت شاهد 
مجموعه ای از اثرات مختلف خواهیم 
بود که  به نظرم منجر به افول شدید 
اقتصــادی و طوالنی تر شــدن افت 

اقتصادی می شود.«
گزارشی که پنج شنبه توسط آربی سی 
اکونومیکس منتشر شد نشان داد که 
مشارکت زنان در نیروی کار پیش از 
پاندمی در حد رکوردشــکن بود، اما 
میزان بیــکاری زنان پس از تعطیلی 
گسترده اقتصادی در ۳0 سال اخیر 

دیده نشده است.
با وجــود اینکــه زنــان 5۱ درصد 
شغل  شــان را بین مارس و آوریل از 
دست دادند ولی در مقابل در  ماه های 
مه و ژوئن با تسهیل محدودیت ها  تنها 
شاهد بازگشت 45 درصد از بیکاران به 

بازار کار بودیم. 
 تحلیــل این  موسســه از داده های 
منتشر شــده توسط مرکز آمار کانادا 
نشــان می دهد بین مــارس و ژوئن 
جمع آوری شــده اند، بیکاری زنان از 
مردان فراتر رفت و این اتفاق در ســه 

دهه اخیر بی سابقه بود. 
 به اســتناد ایــن گــزارش ،یکی از 

دالیل کلیدی پشت این روند حضور 
پرتعدادتر  زنان در صنایعی است که 
بیش از همه از تعطیلی ها و بســته 
شــدن ها تحت تاثیر قــرار گرفتند؛ 
از جمله:توریســم، خدمــات غذایی، 
خرده فروشــی، آمــوزش و کمــک 

اجتماعی.
آربی ســی در گــزارش خــود گفت 
چالش ها بیشــتر زنان را تحت تاثیر 
قرار می دهند. این گزارش  اضافه کرد 
که »مادر بودن یک فاکتور کلیدی در 
تصویر اشتغال است چون زنان سهم 
بزرگ تــری از بار مراقبت از کودک را 

به دوش دارند.«
رییس جدید بانک مرکزی کانادا تیف 
مکلم هم در جدیدترین سخنان خود 
پس از حفظ نرخ بهره معیار در 0,25 
درصد گفت »خیلی ها بازگشت به کار 
را سخت خواهند دید، مخصوصا اگر 
مدارس و مراکــز مراقبت از کودکان 

کامل دوباره افتتاح نشوند.«
در گزارش شــرکت آربی ســی آمده 
که اشــتغال در میان زنانی که نوزاد 
یا کودک ســن مدرسه ای دارند بین 
فوریه و مه هفت درصد کاهش پیدا 
کرده و این در حالی است که همتایان 

مرد شــاهد کاهش چهــار درصدی 
بوده اند. کاهش اشتغال برای مادران 
مجرد حتی بیشتر و ۱2 درصد بوده 

است.
این شــرکت به این نتیجه رسید که 
داده های مرکز آمار نشان می دهند که 
احتمال بیرون افتادن زنان از نیروی 
کار بســیار بیشــتر از مردان است و 
نیمی از زنانی که بین فوریه و مه کار 
خود را از دســت دادند به طور فعال 

دنبال کار نمی گردند.
یلنیزیــان گفت ترکیــب مراقبت از 
کــودکان و تدریس به آن ها در خانه 
باعث شــده بار کاری زنان بیشــتر 
بشود. او گفت: »آن ها دارند کار دارای 
درآمد یک نفر دیگر را در خانه انجام 

می دهند.«
یلزینیان خواستار یک راهکار فدرال 
بــرای افتتاح دوباره امــن مدارس و 
مراکز مراقبت از کودکان شــد که در 
عین حــال پروتکل های دقیقی برای 
مدیریت موارد بالقوه ابتال به ویروس 

را در خود داشته باشد.
او گفت: »ما فصل بهار را در حالی هدر 
دادیم که خودمان را آماده این مسئله 

نکردیم.«

افزایشکمکهزینهفرزند
توسطدولتفدرالکانادا

پرژن میرور- مزایــای کمک هزینه 
فرزنــد بــرای دوره 2020- 202۱ 
توســط دولت فدرال کانــادا افزایش 
یافت. آقای احمد حوســن وزیر امور 
خانواده، کودکان و توسعه اجتماعی 
کانادا این خبــر را اعالم کرد و گفت 

که از روز 20 ژوئیه اجرا خواهد شد.
جاســتین ترودو نیز روز دوشنبه در 
توییتر اعالم کرد:  »مادران و پدران، 
امروز روزی اســت که مزایای کمک 
هزینه فرزند شما مجدداً افزایش یافت. 
این بدین معنی است که پول بیشتری 
برای هر آنچه که نیاز فرزند شــما در 
تابســتان و در تمام طول سال است 
در اختیار خواهید داشت، خواه غذای 
سالم باشد و یا لباس نو یا فعالیت هایی 
که تمام خانــواده می توانند در خانه 

انجام دهند.«
حداکثر میزان مبلغ کمک هزینه برای 
هر فرزند کمتر از شش سال 6،765 
دالر و بــرای هر فرزند بین 6 الی ۱7 
ســال مبلــغ 5،708 دالر برای دوره 
2020-202۱ تعیین شده است. این 

کمک مالی به خانواده های کانادایی 
کمــک خواهد کرد تا بــرای تامین 
لباس، غذا و فعالیت های فرزندان خود 

با دست بازتری هزینه کنند.
آقای احمد حوسن در سخنانی درباره 
افزایش کمک هزینــه فرزند گفت: 
»والدین می دانند کــه بزرگ کردن 
فرزند چقدر می تواند هزینه بر باشد. به 
همین دلیل است که من خوشحالم 
اعالم کنم در چهارمین ســالروز آغاز 
کمــک هزینه فرزند در کانــادا، این 
مبلغ دوباره افزایــش یافت و نتیجه 
آن این است که هر ماه پول بیشتری 
که از مالیات نیز معاف است در جیب 
خواهد  باقی  کانادایــی  خانواده های 

ماند.«
این افزایش جدید عالوه بر مبلغ ۳00 
دالر ماهانه ای اســت که در ماه ِمه به 
فرزندان واجد شــرایط دریافت این 
مزایا به عنوان بخشی از پاسخ دولت 
فدرال به مشکالت پیش آمده بر اثر 
همه گیری ویروس کرونا پرداخت شد.

تورمدرکانادادوبارهصعودیشد

طبق اعالم آژانس آمار کانادا، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن در کانادا 
0.7درصد نسبت به همین دوره در سال گذشته افزایش یافت.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، آژانس آمار کانادا روز چهارشنبه 22ژوئیه 
اعالم کرد شــاخص قیمت مصرف کننده که از مــاه آوریل تحت تاثیر بحران 
کووید۱۹ و بسته شدن اقتصاد کشور رشدی منفی داشت، در ماه ژوئن بار دیگر 
مثبت شد. در ماه آوریل نرخ تورم در کانادا 0.2درصد کاهش یافته بود در حالی 

که این شاخص در ماه می در مقیاس ساالنه 0.4درصد کاهش یافت.
از نظر کارشناســان آژانس آمــار کانادا، علت اصلی افزایش شــاخص قیمت 
مصرف کننده در ماه ژوئن پیــش از هر چیز افزایش قیمت محصوالت غذایی 
و مسکن بوده است. بهای کاالها و انرژی که در ماه ژوئن نسبت به همین زمان 
در ماه گذشته کاهش یافته بود، از رشد بیشتر شاخص قیمت مصرف کننده در 
ماه گذشته جلوگیری کرد. اگر قیمت بنزین را در محاسبات مربوط به شاخص 
قیمت مصرف کننده کنار بگذاریم، باید گفت که این شــاخص ماه گذشته در 

کانادا ۱.2درصد رشد داشته است.
از چند ماه پیش افزایش قیمت محصوالت غذایی در کانادا از جمله گوشت که 
ماه گذشته نسبت به همین دوره در سال گذشته با افزایش قیمت 8.۱درصدی 

همراه بود، از اصلی ترین عوامل افزایش شاخص قیمت مصرف کننده بوده است.

اختالفنظرعمومیدررابطهباادامه
فعالیتکمیتهمزایایپاسخفوریکانادا

مداد- به گزارش نشــنال پست، براساس نظرسنجی انجام شده توسط پنل 
اطالعاتی Maru / BLUE، مردم کانادا درباره اینکه دولت فدرال باید کمیته 
مزایای پاسخ فوری کانادا )CERB( را تعطیل کرده و یا اجازه دهد به کار خود 
ادامه دهد، به دو دســته تقسیم شده اند. کمیته مزایای پاسخ فوری کانادا به 
دلیل بحران همه گیری ویروس کرونا ایجاد شد تا به افرادی که در اثر قرنطینه 

و بحران ناشی از آن کار خود را از دست داده اند، کمک کند.
چهل و هشت درصد از کل پاسخ دهندگان معتقد هستند که دولت صرفنظر 
از اینکه تعطیلی این کمیته چه تأثیراتی بر مردم می گذارد، هزینه های خود 
را کاهش دهد. در حالی که 52 درصد از پاسخ دهندگان مخالف تعطیلی این 
کمیته هســتند. اختالف نظر مردم در استان های مختلف کانادا بسیار زیاد 
اســت. در اســتان هایی مانند کبک  57 درصد مردم و بعد از آن آلبرتا ،52 
درصد و در بریتیش کلمبیا 5۱ درصد پاسخ دهندگان، معتقدند زمان تعطیل 
شــدن این کمیته فرا رسیده است. اما بیشــتر مردم در انتاریو )80 درصد( 

مخالف پایان دادن به فعالیت کمیته مزایای پاسخ فوری کانادا هستند.
 با افزایش هزینه های بحران کرونا، انتظار می رود که دولت کانادا در ســال 
202۱ با کسری بودجه به ارزش ۳4۳ میلیارد دالر روبه رو شود. پیش بینی 
می شود کل بدهی کانادا در سال 202۱ به یک تریلیون و شش میلیارد دالر 
برسد. 76 درصد از پاسخ دهندگان نگران تأثیر بدهی دولت در درازمدت بر 

زندگی و آینده جوانان هستند.
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میزانافزایشحقوق»کارکنانضروری«کانادا
بستهبهمحلزندگیآنانمتغیرخواهدبود

ایرانیان کانادا- در حال حاضر تعیین 
کارکنان ضروری و میــزان دریافت 
مزایای دولت فدرال در مقابل تالش 
های خود در طول اپیدمی موجود، به 
طور کامل به استان محل سکونت فرد 

بستگی دارد. 
ایــن برنامه که در اوایــل ماه مه و با 
هدف تأمیــن حقوق بیشــتر برای 
کارکنان ضروری اعالم و اجرا گشت، 
در ابتدا حــاوی بودجه ای ۳ میلیارد 
دالری از طرف دولت فدرال بوده اما 
از سایر استان ها نیز جهت شرکت در 
این برنامه و افزایش بودجه دعوت به 

عمل آمد.
نخست وزیر جاستین ترودو به هنگام 
اعالم این برنامه اظهار داشت که اکنون 
کشور بیش از گذشته به این کارکنان 
متکی است، بنابرین برای پشتیبانی و 
حمایت از آنان تالش خواهد کرد. با 
این حال شایان ذکر است که گرچه 
تمامی این کارکنان مستحق دریافت 
چنین مزایایی بوده اما بسیاری از آنان 

چیزی دریافت نکرده اند.
میزان افزایش دستمزد دولت فدرال 
در هر بخش از کشــور متفاوت بوده، 
و هر استان دســتمزد کارکنان را به 
میزان دلخواهی افزایش داده اســت، 
البته نه تمامی استان ها. بدان معنا که 
برخی کارکنان ضروری حدود ۱000 
دالر مازاد دریافت نموده، در حالی که 
برخی دیگر در اســتانی دیگر حدود 
4000 دالر دریافــت می کنند. البته 
ناگفته نماند که با وجود اینکه تمامی 
اســتان ها کارکنان کادر پزشکی و 
بهداشتی را به عنوان کارکنان ضروری 
معرفی نموده، برخی صندوقداران و 
فروشندگان مواد غذایی را نیز جز این 

دسته به شمار آورده اند.

در حــال حاضر آلبرتــا بدون بودجه 
مازاد دولت فــدرال، بودجه افزایش 
حقوق کارکنان خــود را تامین می 
نماید. بــه گفته ســخنگوی وزارت 
بهداشــت آلبرتا، تام مک میالن، این 
اســتان به ازای هر ساعت 2 دالر به 
حقوق کارکنان ضروری خود در مراکز 
بهداشتی سراسر استان بالغ بر 7000 

نفر، افزوده است.
کبک نیز پیش از اعالم بودجه دولت 
فــدرال، برنامه خود را اجــرا نموده 
و حقــوق مازاد کارکنان بهداشــتی 
اجتماعی خود بالغ بر 250,000 نفر 
را حدود چهار درصــد افزایش داده، 
عــالوه بر آن 4 درصــد دیگر نیز به 
حقــوق 55,000 کارمند در معرض 
ویــروس نظیر بخــش مراقبت های 
ویژه افزوده اســت. بطور کل از تاریخ 
۳0 ژوئن تاکنون، این استان بیش از 
500 میلیون دالر به کارکنان ضروری 

استان پرداخت کرده است.
ترودو به هنگام اعالم این برنامه اظهار 
داشت شــمول کارکنان غیر پزشکی 
نظیــر پیک ها و فروشــندگان مواد 
غذایی بر عهده اســتان ها می باشد. 
اما تنها تعداد معدودی از اســتان ها 

از جمله مانیتوبا، نیوفاندلند و جزیره 
پرنس ادوارد این افراد را تحت پوشش 

قرار داده اند.
این برنامه در اســتان مانیتوبا طیف 
گســترده ای از مشــاغل ضروری را 
شامل گشــته و حدود ۱20 میلیون 
دالر را به طور مســاوی در بین کلیه 
متقاضیان واجد شرایط توزیع نموده 

است.
نیوفاندالند نیز طیف گســترده ای از 
کارکنان را شامل گشته و حدود 20 
درصد از هزینه های برنامه را پوشش 
می دهد، اما پذیرش درخواست ها را 

از ماه جاری آغاز نموده است.
جزیره پرنس ادوارد نیز در این برنامه 
کادر پزشکی، فروشــندگان، فوریت 
های پزشکی و سایر زمینه ها را تحت 
پوشش قرار داده، که حقوق آنان هزار 
دالر افزایش خواهد یافت، البته تنها 
در صورتی که درآمد ماهانه آنان کمتر 

از ۳000 دالر باشد.
ناگفتــه نمانــد کــه اســتان های 
نیوبرانزویک و جزیــره پرنس ادوارد 
تنها از بودجه فدرال برای این برنامه 
استفاده نموده و هیچ بودجه استانی 

در آن دخیل نیست.

طی هفته گذشــته، جزیــره پرنس 
ادوارد حــدود 8,258  تقاضا دریافت 
نموده که انتظار می رود بودجه ۱6,7 
میلیــون دالری دولت فدرال به طور 

کامل هزینه آن را پوشش دهد.
نیوبرانزویــک نیــز 2000 دالر بــه 
کارکنان مهدکــودک ها، پناهگاه ها 
و خانه ســالمندان پرداخت نموده، 
که درمجمــوع ۱5,۱75 نفر را در بر 

می گیرد. 
برنامه ساســکاچوان نیز اکثرا توسط 
دولــت فدرال پوشــش داده شــده 
که پنــج درصد از هزینــه های این 
استان را شامل می گردد. همچنین 
بنا بر تصمیم اســتان کارکنان خانه 
سالمندان، مهدکودک ها یا پناهگاه 
ها نیز حدود 400 دالر در ماه حقوق 

مازاد دریافت خواهند کرد.
انتظار می رود برنامه استان بریتیش 
کلمبیا نیز حدود 250,000 کارمند 
در کادر پزشکی و بهداشتی را شامل 
گردد که تماما حدود 4 دالر در ساعت 
حقوق مازاد دریافــت  خواهند کرد. 
این در حالی است که استان تنها 26 
درصد از کل هزینه ها را پوشش داده 
و مابقی بر عهده دولت فدرال می باشد.  
اما بزرگترین طرح در کشور متعلق به 
اســتان انتاریو بوده که حقوق بیش 
از ۳75,000 کارمنــد را به ازای هر 
ساعت 4 دالر افزایش داده، به عالوه 
هرکس که بیش از ۱00 ساعت در ماه 
کار کند نیز 250 دالر دیگر دریافت 

خواهد کرد.  
در واقع این استان ۱,5 میلیارد دالر از 
دولت فدرال دریافت کرده و از بودجه 
استان نیز برای این کار استفاده خواهد 
کرد که البته هنوز مبلغ دقیقی برای 

آن تعیین نشده است.

اخاللدردرمان۵4درصدازبیماران
سرطانیدرکانادابهدلیلپاندمی

ایران جوان- به گزارش گلوب اند میل 
نتایج به دســت آمده از نظرسنجی 
اخیر از بیماران ســرطانی نشان می 
دهد که متاسفانه پاندمی کووید-۱۹ 
روند آزمایشــات تشخیصی و درمان 
54 درصــد از بیمــاران کانادایی را 

مختل کرده است. 
انجمن بیمــاران ســرطانی کانادا از 
دولت فدرال می خواهد که خدمات 
درمانی به بیماران ســرطانی را حتی 
در وضعیــت های بحرانی، در اولویت 
قــرار بدهد. جکی مانتــرون، دبیر و 
مدیر اجرایــی انجمن می گوید: می 
دانیم که تاثیرات جســمی، روانی و 
مالی کووید-۱۹ برای کانادایی هایی 
که همزمان با سرطان نیز مبارزه می 
کنند، جدی تر می باشد. بسیاری از 
عمل های جراحی و جلسات شیمی 
درمانی کنســل شــده و آزمایشات 
تشخیصی انجام نمی شوند. با توجه 
به اینکه مراکز درمانی کشور با انبوه 
بیماران مبتال به کوویــد-۱۹ روبرو 
نشده اند، هیچ یک از خدمات درمانی 

نمی بایست لغو می شد. 
نظرسنجی مورد اشاره در فاصله 22 
می تــا ۱0 جون با شــرکت ۱24۳ 
کانادایی انجام شد. از این تعداد ۹60 
نفر بیمار سرطانی و یا افرادی بودند 
که در انتظار انجام آزمایش تشخیصی 

می باشــند. به گفتــه 54 درصد از 
بیماران، انجام تست و جلسات درمانی 
به تعویق افتاده یا به کل لغو شده اند. 
سه چهارم از بیماران مدعی شدند که 
تاخیرات سبب وارد شدن آسیب جدی 
به سالمت جسمی و روحی آنها شده 
است. ۱5 درصد از شرکت کنندگان 
در نظرسنجی از لغو شدن عمل های 
جراحی و 62 درصد از متوقف شدن 
تست بالینی داروهای جدید که برای 
آن داوطلب شده بودند، گله کردند.  با 
اینکه اکثر بیماران به مشاوره مجازی 
)اینترنتی( با پزشکان خود دسترسی 
داشتند، اما 7۱ درصد از ایشان عمیقا 
نگران تاخیر و لغو شدن مالقات های 
حضوری، مختل شدن روند درمان و 

مراقبت های اضطراری بودند.
مارسیا بارتون، 50 ساله که سابقه ابتال 
به سرطان سینه را دارد، قرار بود اوایل 
جون برای ماموگرام به بیمارســتان 
مراجعــه کــرده و ســپس جــواب 
آزمایشات را با متخصص سرطان مرور 
کند. اما دو هفته قبل از روز موعود، از 
لغو شدن جلسه ماموگرام مطلع شد. 
بارتون می گوید: این تاخیر مرا نگران 
کرده اســت، زیرا نمی دانم در بدنم 
چه اتفاقاتی در حال رخ دادن اســت. 
وقتی ماموگرام انجام نشده، مالقات با 

متخصص سرطان بی معنی است.
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تنها۵۵درصدکاناداییهاازماسک
استفادهمیکنند

ایرونیا- در حالیکه ترس از بازگشت 
آمار باالی ابتال به کووید-۱۹ در حال 
افزایش است، بسیاری از کانادایی ها با 
اکراه بیرون از خانه ماسک می زنند تا 

جلوی گسترش ویروس را بگیرند.
نتایج جدیدترین نظرســنجی انگس 
رید نشان می دهد که تنها 55 درصد 
از کانادایی هــا به طور مداوم خارج از 

خانه ماسک می زنند.
در میــان بقیــه افــراد، 45 درصد 
باقی مانده یا به ندرت ماسک می زنند 

یا کال از ماسک استفاده نمی کنند.
تمام اســتان ها بــه غیــر از آلبرتا و 
ساســکچوان حمایتی بیــش از 70 
درصدی از قوانین ماســک اجباری 
داشــت. حمایت آلبرتا 60 درصد و 
حمایت ساسکچوان از این تدابیر 55 

درصد بود.
تنها یک چهارم از پاســخ دهندگان 
گفتند دلیل شــان برای ماسک نزدن 
این است که فراموش کرده اند ماسک 
همراه شــان بیاورنــد و 74 درصــد 
گفتند ماســک راحت نیست، نگران 
فکر می کنند  نیســتند،   کووید-۱۹ 
ماســک اثر ندارد یا فقط از دیگران 

پیروی می کنند و ماسک نمی زنند.
نظرســنجی همچنیــن بــه ایــن 
نتیجه رسید که احتمال ماسک زدن 
مردها از زنان کمتر است و بیشتر زنان 
در تمام رده های سنی گفتند وقتی از 
خانه بیرون می روند ماسک می زنند. 

ایــن در حالــی اســت کــه همین 
نظرســنجی به این نتیجه رسید که 
نگرانی ملی درباره تهدید کووید-۱۹ 
در باالترین حد خــود از آوریل تا به 

حال قرار دارد.
جیسون کنی نخســت وزیر آلبرتا در 
یکی از کنفرانس های خبری خود به 

ماســک نزدن تعدادی از شهروندان 
آلبرتا اشــاره کرد و گفت اگر استان 
دوباره وارد قرنطینه شود استان ضربه 

اقتصادی بسیار شدیدی می خورد.
کنی گفت: »می شــنوم کــه مردم 
می گویند ماســک زدن یــک ایده 
گلوبالیستی اســت. به آن ها یادآوری 
می کنم  زمانی که سازمان بهداشت 
جهانی می گفت ماسک نزنید من از 

مردم می خواستم ماسک بزنند«.
او اضافه کرد: »ایــده من به آن افراد 
که از اســتفاده از ماسک دل خوشی 
ندارند، این اســت که در در صورت 
وقــوع یک موج دیگــر، قطعا تعلیق 
گســترش فعالیت های اقتصادی رخ 

خواهد داد«.
یک نظرســنجی جداگانه از انجمن 
مطالعات کانادا به این نتیجه رسید که 
حمایت از ماســک زدن بین روزهای 
بیست و ششم ژوئن و دوازدهم جوالی 
تقریبا افزایشــی ۱0 درصدی داشته 

است. 
در سراســر کشــور، 67 درصــد از 
از ماســک زدن اجباری  کانادایی ها 
در تمام فضاهای عمومی ســقف دار 
حمایت می کنند و این در حالی است 
کــه دو هفته پیش این حمایت فقط 
58 درصد بود. تنها 27 درصد مخالف 
این حرکت هســتند و شش درصد 

گفتند مطمئن نیستند.
کبک مدتی پیش تبدیل به نخستین 
اســتانی شد که ماســک زدن را در 
فضاهای عمومی سقف دار در سراسر 
منطقه اجبــاری کرد. دســتورهای 
مشابهی در رده شهرداری در شهرهای 
مختلفی در انتاریو صادر شده و تورنتو 
از هفتم جوالی این دســتور را اجرا 

کرد.

استفادهازکارتهایجعلیدرتورنتوبرایفرارازقانونماسکاجباری

ایرانیان کانادا- در حال حاضر کارت 
های پزشکی جعلی معاف از ماسک 
توســط گروه های ضد قرنطینه در 
تورنتو پخش و توزیع گشته، که دارای 
نماد صلیب پزشــکی، مهر پزشک و 
پرچم کانادا بوده و ظاهراً به گونه ای 
طراحی گشــته اند که با بیان جمله 
»من دارای وضعیت پزشــکی هستم 
که مانع پوشــیدن ماسک می شود«، 
دارنــدگان این گونــه کارت ها را از 
اجــرای آییــن نامه جدید ماســک 
اجباری انتاریو مستثنا می سازد، البته 
الزم به ذکر است که این کارت ها به 
هیچ عنوان توسط سازمان بهداشت 

عمومی توزیع نشده اند.
در سمت دیگر کارت، چنین نوشته 
شده که نقض حقوق معلولین طبق 

برنامهدولتبریتیشکلمبیا
برایپرداختبدهیمستاجرانبهصاحبخانههااعالمشد

دولت  موقــت  ممنوعیت  ایرونیــا- 
بریتیش کلمبیا برای تخلیه مستاجران 
از خانه ها به خاطر عدم پرداخت اجاره 
اواخر تابستان برداشته می شود و حاال 
استان جزییاتی از برنامه بازپرداخت 

بدهی ها را منتشر کرده است.
بدهی هــا  بازپرداخــت  چارچــوب 
نیازمند این است که صاحب خانه ها 
به مستاجران تا تابستان آینده برای 
بازپرداخت مبلغ کامــل اجاره وقت 
بدهند. مستاجران هم باید در این بازه 

پرداخت های ماهانه داشته باشند.
در یک بیانیه خبری که پنج شــنبه 
منتشــر شــد، وزارت مسکن گفت 
هدف برنامه اش این اســت که وقتی 
ممنوعیــت حکم تخلیه برداشــته 
می شود، مستاجران و صاحب خانه ها 
بتوانند یــک بازه »انتقال« داشــته 
باشــند. قرار اســت این تغییر از اول 

سپتامبر اعمال شود.
از آن روز بــه بعد، مســتاجران باید 
اجاره خانــه خود را کامــل پرداخت 
کنند. امــا از روزی که به آن ها اعالن 
تخلیه شود، آن ها برای پرداخت پول 

۳0 روز مهلت خواهند داشت.
بنابراین زمان عملی ممنوعیت تخلیه 
برای مستاجران از اول اکتبر خواهد 

بود. البته این در صورتی اســت که 
صاحب خانه پیش از پایان آگوست به 

آن ها برنامه بازپرداخت بدهد. 
صاحب خانه هــا باید به مســتاجران 
مبلغی را اعالم کنند که انتظار دارند 
آن ها هر مــاه بپردازنــد. مثالی که 
وزارتخانه زده این است که مستاجری 
که 2 هزار دالر بدهکار اســت ممکن 
است از روز اول اکتبر تا جوالی 202۱ 

ماهی 200 دالر پرداخت کند.
در بیانیه وزارتخانــه آمده: »با توجه 
به اینکه بســیاری از مســتاجران و 

صاحب خانه هــا در دوران بحــران با 
هــم کار کردند، این چارچوب هم به 
صاحب خانه ها کمــی انعطاف پذیری 
می دهد تــا برای تعیین آینده میزان 
همکاری  مســتاجران  بــا  پرداخت 
کنند.« بنابراین برخی صاحب خانه ها 
ممکن است بخواهند انتخاب کنند که 
ابتدا میــزان پرداخت را کمتر تعیین 
کنند و بعد با گذر زمان میزان آن را 

افزایش دهند.
اتحادیه مستاجران ونکوور طی بیانیه 
ای این برنامه دولتی را »خشــم آور« 

توصیف کرد و گفت چنین حرکتی 
باعث می شــود هــزاران مســتاجر 
آســیب پذیر در معــرض تخلیه قرار 

بگیرند. 
این اتحادیه گفته است :»مستاجران 
به خاطــر چند بحــران که موجب 
ســخت شدن زندگی شــده است با 
مشکل روبه رو شده اند و امروز دولت 
بریتیش کلمبیا احتمال از دست دادن 

خانه آن ها را بسیار واقعی کرد.«
تعداد بسیار باال و نامتناسبی از شغل ها 
که طی دوران پاندمی از بین رفته اند 
بیشــتر شــغل های با درآمد پایین 
بوده اند. این شــغل ها معموال متعلق 
به افــراد و خانواده های کم درآمدی 
هســتند که در خانه هــای اجاره ای 
زندگی می کننــد. اتحادیه گفت اگر 
دولــت از آن ها بخواهد وســط یک 
بحران مقدار انباشــته ای از بدهی را 

پرداخت کنند عملی نیست.
اســتان همچنین پنج شــنبه اعالم 
کرد که دســتور ممنوعیت افزایش 
اجاره خانه که قبال صــادر کرده بود 
چنــد ماه دیگر تمدید می شــود. به 
این ترتیب صاحب خانه ها حق ندارند 
تا دســامبر اجاره خانه مستاجران را 

افزایش دهند.

ایرونیا- در حالیکه اتاوا تالش های خود 
برای شناسایی و ردیابی کالهبرداری 
در برنامه های حمایتی چند میلیارد 
دالری بــرای کوویــد-۱۹ را افزایش 
داده اســت، برخــی از کانادایی هــا 
می گویند ایــن پرداخت ها به خاطر 
سخت گیری ها در چک کردن هویت 
درخواســت کنندگان  و صالحیــت 
توسط  چند هفته ای است به تعویق 

افتاده  است.
پل که دانشجوی ارشد دانشگاه اتاوا 
است می گوید »خیلی حس اضطراب 
دارم. نمی دانم چه اتفاقی قرار اســت 
بیفتد« و اضافه می کند که از اواسط 
ژوئن تا به حال نتوانسته کمک مالی 
ویژه دانشــجویان کانادا )CESB( را 

دریافت کند.
خیلی هــای دیگر که بــرای دریافت 
کمک هــای مالی اضطــراری  کانادا 
)CERB( یا برنامه CESB درخواست 
داده اند گفته اند با تاخیر چند هفته ای 
مواجه شده اند و حاال  نگران هستند 
که شــاید سازمان مالیات  صالحیت 

آنها را تایید نکند. 
به طور مثال، جو دوســه ساکن اتاوا 
می گوید سیستم در بازه هفتم ژوئن تا 
چهارم جوالی به او اجازه نداد دوباره 

در CERB نام نویسی کند.
دوســه کــه در بخش پشــتیبانی 
تکنولوژی فعالیت دارد، می گوید در 
مارس به خاطر پاندمی کار خود را از 
دست داد و بدون هیچ مشکلی در سه 
بازه پرداخت قبلی برای دریافت مزیت 
2 هزار دالر در ماه ثبت نام کرد و آن 
را گرفت. اما به گفته او در دوره بعدی 
اوضاع تغییــر کرد و با وجود اینکه از 
دهم ژوئن به بعد هر روز با ســازمان 
مالیاتی تماس گرفت تا مشکل را حل 
کند، پروســه بیش از یک ماه طول 

کشید. 
گزارش هایی مبنی بر به تعویق افتادن 
پرداخت ها در حالی به گوش می رسد 
که دولــت فدرال تالش هــای خود 

برای شناسایی درخواست های جعلی 
در برنامه هــای CERB و CESB را 
بیشتر کرد. وزارت دارایی تخمین زده  
ایــن دو برنامه روی هم رفته بیش از 
85 میلیارد دالر هزینه در بر داشــته 

باشد.
نگرانی ها دربــاره ایــن برنامه ها در 
هفته های اخیر افزایــش پیدا کرده 
اســت. در ماه ژوئن، سازمان مالیاتی 
به یکی از کمیته های خانه نمایندگان 
گفت تعداد زیادی از درخواست های 
بالقوه کالهبرداری برای دریافت کمک 
مالی 2000 دالری را شناسایی کرده 
و تعدادی از این افراد کسانی هستند 
که احتماال در جرایم ســازمان یافته 

فعالیت دارند. 
این ســازمان در بیانیه ای به گلوبال 
نیوز گفت که »سازمان مالیاتی اخیرا 
کنترل هایی را اعمال کرده که الزمه 
آنها این اســت که هویت تعدادی از 
درخواست دهندگان پیش از دریافت 
کمک هزینه، تایید شود«. این سازمان 
همچنین تایید کرد که یک سیستم 
تایید وحفاظت هویت رایگان در اوایل 

ژوئن راه اندازی کرده است.
الیزابت مالهالند مدیر عامل سازمان 
پراسپر کانادا که یک خیریه ملی است 
که کارش بهبود فرصت های اقتصادی 
برای کانادایی  هایی اســت که در فقر 
زندگی می کنند، گفت سازمان مالیات 
فدرال کانادا مســئولیت زیادی دارد. 
وی گفت این سازمان در تالش است 
تا مانع جریان چشمگیر پول به سمت 
نهادهای جنایی شود و در این مسیر 
با چالش های بسیاری مواجه است و 
در عین حال بایــد اطمینان حاصل 
کند که درخواســت دهندگان واقعی 
می توانند به موقع پول خود را دریافت 

کنند.
او گفت: »ماجرا این نیست که سازمان 
بخواهد کسی را گیر بیندازد که شاید 
۱00 دالر پــول اضافه دریافت کرده 
اســت. ماجرا این است که مطمئن 

سختگیریسازمانمالیاتبرایردیابیکالهبرداریها
وتاخیردرپرداختکمکمالی2۰۰۰دالریبهبرخیمتقاضیان

شود ده ها یا شاید صدها میلیون دالر 
پول اضافی به جرایم ســازمان یافته 
نمی دهیم و در عین حال سیســتم 

هنوز باز باقی بماند«.
ســازمان مالیاتی تصدیــق کرد که 
سیستم تایید هویت رایگان »در بعضی 
موارد تعداد درخواست های بیشتری 
دریافت کرده است«  و تعدادی از افراد 

هنوز نتوانســته اند نتیجه درخواست 
خود را دریافت کنند.

این ســازمان گفت تــا به حال چند 
مــوارد  بررســی  درخواســت  هزار 
مرتبط به کالهبــرداری در ارتباط با 
برنامه های کمک اورژانسی دولت برای 

کووید-۱۹ دریافت کرده است.

قانون حقوق بشــر کانادا یا منشــور 
حقوق و آزادی کانــادا قابل گزارش 
خواهد بود، که بدین منظور نیز شماره 
کمیسیون   ،CHRC سازمان  تماس 
حقوق بشر کانادا، را ارائه نموده است.

اما در واقــع CHRC این کارت ها را 
جعلی نامیده و اظهار داشــته است 
سازمان ها و تولیدکنندگان این کارت 
ها، که آرم آنان نیز در پشــت کارت 
درج گشته و این کارت ها را در اختیار 

عموم قــرار داده و حتی گاها در ازای 
ارائه کارت از متقاضیان پول دریافت 
می کنند، کارت هایی را تولید و ارائه 
نموده اند که به هیچ عنوان نبایستی 
توسط مردم مورد استفاده قرار گیرند. 
البته شــایان ذکر اســت که برخی 
معافیت ها در اســتفاده از ماســک 
توســط قانون تصویب شده است، به 
طور مثال ناشنوایان و یا کودکان زیر 
2 سال بنا بر صالحدید والدین مجبور 
به استفاده از ماسک نمی باشند، این 
در حالی اســت که مغــازه داران در 
صورت نداشتن ماسک بالغ بر ۱,000 
دالر جریمه خواهند شد، در صورتی 
که مشتریان بدون ماسک موظف به 
پرداخت هیچ گونه جریمه ای نخواهند 

بود.
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کارگرانوکارمندانکانادایی
عالقهایبهبازگشتبهکارندارند

پرژن میــرور- کارفرمایان کانادایی با 
چالش مهمی برای استخدام نیروی 
جدید و یا بازگشــت به کار کارکنان 
پیشین برای بازگشایی ایمن کسب و 

کار خود روبرو هستند.
در یک نظر سنجی جدید که توسط 
فدراسیون کسب و کارهای مستقل 
کانادا انجام گرفته، بیش از یک چهارم 
از کســب و کارهای کوچک گزارش 
داده اند که کارکنان آنها از بازگشــت 
به کار خودداری می کنند و مهمترین 
دلیل آنها دریافــت کمک های مالی 

اضطراری دولتی است.
از این گــروه از افــردی که ترجیح 
می دهند به کار بازنگردند، 62 درصد 
گفته اند که ماندن در وضعیت فعلی 
و دریافت کمک های مالی اضطراری 
دولت را بر بازگشــت به کار ترجیح 

می دهند.
دلیل دیگر ارایه شــده بــرای عدم 
بازگشــت به کار، وجــود نگرانی از 
ســالمت فیزیکی برای خود و اعضاء 
خانــواده عنوان شــده اســت ) 47 
درصد(، 27 درصد نیز درباره الزامات 
نگهداری فرزندان خــود ابراز نگرانی 
کرده اند و 7 درصد نیز درباره استفاده 
از سیستم حمل و نقل عمومی نگران 

هستند.
شانزده درصد شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی اعالم کرده اند که احساس 
می کنند ساعت های کاری مورد نیاز 
برای آنها وجود نــدارد، و ۱۱ درصد 
نیز ترجیح می دهند کــه از مزایای 

کمک هــای اضطراری دانشــجویی 
استفاده کنند.

َدن ِکلی، رییس فدراســیون کسب و 
کارهای مستقل کانادا درباره نتایج به 
دست آمده از این نظرسنجی گفت: 
» واضح اســت که پرداخت کمکهای 
مالی اضطــراری دولت، بخصوص در 
بخش هایی مانند خدمات شــخصی 
و مهمانــداری برای برخــی از افراد 
باعث ایجاد یک عامل بازدارنده برای 

بازگشت به کار شده است.«
وی ادامه داده است: » کمک های مالی 
اضطراری دولت فقط برای حمایت از 
افرادی که به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا شغل خود را از دست دادند ایجاد 
شد، نه برای پرداخت هزینه تعطیالت 
تابســتانی آنها. به همین دلیل تمام 
احزاب سیاســی باید از الیحه دولت 
برای پایان دادن به مزایای کمک مالی 
اضطــراری در هنگامی که کارفرما از 
کارگر یا کارمند درخواست بازگشت 

به کار می کند حمایت کنند.«
آقای کلی در پایان اضافه کرده است: 
» بسیاری از کارگران و کارمندان به 
دالیل موجه نمی توانند به ســر کار 
خود بازگردنــد، اما ایجاد تغییر برای 
حمایت از اســتخدام نیروی جدید و 
برنامه هایی که به بازگشــایی کسب 
و کار کارفرمایــان کمــک می کنند 
ضروری اســت. هیچ بازگشایی بدون 
بازگرداندن نیروی کار کانادا به سر کار 

خود بوجود نخواهد آمد.«

تاآغازسپتامبرفرصتزیادیباقینیست
برنامهاستانهابرایبازگشاییمدارسچیست؟

ایــران جوان- به گــزارش گلوب اند 
میــل، تــا 7 هفته دیگــر، حدود 6 
میلیون دانش آموز کانادایی احتماال 
بایــد دوباره کیف شــان را بردارند و 
راهی مدرسه شوند. اما هنوز مقامات 
سیاسی و آموزشی کشور اظهار نظری 
در رابطه با نحوه بازگشــایی مدارس 

نکرده اند. 
اکنون زمان آن رســیده که در مورد 
این مساله فکر کنند. با اینکه پاندمی 
به بخش های مختلف کشــور ضربه 
های سنگینی وارد کرد، اما بعضی به 

بهایی گران تر تمام می شوند.
ساکنان خانه های سالمندان در این 
دوران متحمل ســختی های فراوانی 
شدند و بســیاری از افراد کم درآمد، 
شــغل خود را از دســت دادند. برای 
والدین نیز انجام وظایف شــغلی در 
کنــار آموزش فرزنــدان در خانه )به 
جای مدرسه( روزهای طاقت فرسایی 
را رقــم زد. بنابراین آنهــا حق دارند 
تصویر روشــنی از آنچه قرار است در 
پاییز اتفاق بیفتد داشــته باشند، اما 

هنوز کسی جوابگو نیست. 
عدم وجود برنامه ای مشــخص برای 
بخش آموزش در شرایطی که دولت 
اقدام به بازگشــایی بسیاری از بخش 
های اقتصادی کرده است، جای سوال 
دارد. مثال آرایشگاه ها، مراکز خرید و 

استخرهای عمومی بازگشایی شده اند. 
چه طور می تــوان تصور کرد دولت 
به ایــن جنبه ها از زندگی مردم فکر 
کرده باشد، اما برای بازگشایی مدارس 
برنامه ای تدوین نکرده باشد! هرچند 
فاکتور اصلی در تعیین زمان و نحوه 
بازگشــایی مهار ویروس کرونا است، 
اما اکنون شــاهد هســتیم حتی در 
درگیرترین استان های کانادا- کبک و 
انتاریو- نیز شیوع تحت کنترل درآمده 

است. 
هم اکنون کبک در حال برنامه ریزی 

بازگشایی مدارس به صورت تمام وقت 
تا مقطع دبیرســتان با انجام اقدامات 
الزم بــرای محافظت در برابر ویروس 
اســت و نیوبرانزویک نیــز برگزاری 
کالس ها تا گرید 8 را به صورت تمام 

وقت اعالم کرده است.
اما بسیاری از والدین در سایر استان ها 
همچنان ســرگردان مانده و کســی 
هم پاســخگوی آنها نیســت. انتاریو 
نمونه ای از اســتان هایی اســت که 
مدارس و والدین با این ســردرگمی 
مواجه هستند. مدرسه ای در منطقه 

بیشترقربانیانجدیدکرونادرآلبرتا
جوانانهستند

خبرکانادا- مقامات بهداشــتی آلبرتا 
نگران این هستند که مردم از رعایت 
مراقبت های بهداشــتی خسته شده 
باشــند. تعداد مبتالیان در آلبرتا در 
حال افزایش اســت و بیشــتر آن ها 
متولدان قرن بیستم و جوان هستند. 
پزشک ارشد استان، خانم »هینشو« 
با ابراز نگرانی از کاهش سن مبتالیان 
به کرونا، تأکید کرد کــه مردم باید 
همچنان مبارزه گسترده خود را علیه 

همه گیری کرونا ادامه دهند.
دکتر هینشــو گفت: شمار مبتالیان 
جدیــد در این اســتان، از چند روز 
گذشــته رو به افزایش بوده است. از 
جمله در چهارده ژوئیه، 86 مورد و در 
یازده ژوئیه، ۹6 مورد جدید ابتال ثبت 
شده که بیشترین افزایش روزانه در دو 
ماه گذشته است. وی ادامه داد:»مدت 
زمان همه گیری طوالنی شــده و من 
نگران این هســتم که نحوه برخورد 
آلبرتایی ها با این مشکل تغییر کرده 
باشد؛ ممکن است موضوع همه گیری 
کهنه به نظر برســد، و بســیاری از 
شــنیدن این اطالعات خسته شده 
باشند.« دکتر هینشو خاطرنشان کرد: 
»مــن از افزایش موارد جدید ابتال به 
کرونا نگران هستم. به ویژه سن افراد 
آلوده به ویروس نگران کننده اســت؛ 
بیشتر مبتالیان جدید متولدین قرن 

حاضر و جوان هستند.«
57 درصد افراد زیر 40 سال بوده اند

به گفته هینشو در دو هفته گذشته، 
780 مورد ابتالی جدید شناســایی 
شده اســت. از این تعداد، 57 درصد 
افراد زیــر 40 ســال بوده اند. طبق 
اطالعــات دموگرافیــک خدمــات 
بهداشــتی درمانی آلبرتا، برای یک 
هفته، از هشــت تا چهــارده ژوئیه، 
آزمایش 28۳ نفر برای ویروس کرونا 
مثبت شده که زیر 40 سال بودند. این 
تعداد، 54 درصد از 525 مورد گزارش 

شده را تشکیل می دهد.
بیشترین موارد مربوط به افراد بین 20 
تا 2۹ ســال بوده است. این محدوده 
سنی، ۱۱4 مورد یا 22 درصد از کل 
موارد ابتال را شامل می شود. هینشو 
با تشــویق آلبرتایی ها به تالش برای 
پایین نگه داشــتن این ارقام، یادآور 
شــد: »اگر می توانیــد، دو متر از هم 
فاصله بگیرید اگرنه ماسک بپوشید. 
دست های خود را بشویید و ضدعفونی 
کنید. اگر بیمار هستید در خانه بمانید 

و آزمایش بدهید.«
وی گفــت: »تأکید می کنم که کرونا 
می تواند به ســرعت گسترش و تعداد 
مبتالیــان افزایش یابــد اگر همه ما 
وظیفــه خــود را در رعایــت اصول 

بهداشتی به جا نیاوریم.

اتاوا-کارلتون برنامه ریزی کرده است 
دانش آموزان مقطع دبســتان را به 2 
گروه تقسیم کرده و هر گروه 2 روز در 
هفته در مدرسه شرکت کنند، و یک 
روز نیز به نظافت و ضدعفونی مدرسه 
اختصاص داده شود. سایر مدارس نیز 
ایده های مشابهی را بررسی می کردند 
تا اینکه این هفته دولت استانی اعالم 
کرد دانش آمــوزان باید به صورت 2 
روز و ۳ روز در هفته های متوالی در 

مدرسه شرکت کنند. 
حقیقت تلخ ادامــه پاندمی در پاییز، 
امید بازگشت مدارس به روال عادی 
را در آغاز ســپتامبر از بین می برد. با 
اینکه تحقیقات نشان می دهد مدارس 
هیچ گاه مرکز سرایت نبوده و دانش 
آموزان نیز در دسته افراد آسیب پذیر 
در برابر ویروس قرار ندارند، اما هنوز 
نگرانی هــای زیادی به ویژه از جهت 
ناقل بودن کودکان و انتقال بیماری به 

خانواده هایشان وجود دارد.
در بریتیش کلمبیا مدارس از ماه ژوئن 
به صورت اختیاری بازگشایی شدند. 
حدود یک ســوم دانش آمــوزان در 
کالس ها شرکت کردند و خوشبختانه 
افزایشی در آمار مبتالیان استان دیده 
نشــد. با وجود موفقیــت این طرح 
آزمایشی، مقامات بهداشت و سالمت 
بریتیــش کلمبیا همچنــان معتقد 
هستند مدل آموزشی ترکیبی شامل 
کالس های حضوری و غیر حضوری 
بــرای دوران  گزینه مناســب تری 
پاندمی است.  با این وجود هنوز هیچ 
گزینه ای قطعی نشده، و انتاریو هم 
مانند بیشتر استان های کانادا، برنامه 
ای برای نحوه بازگشایی مدارس اعالم 
نکرده اســت.  هرچند احتیاط شرط 
عقل است و وضعیت پاندمی در کانادا 
نیز هنوز کامال پایدار نشده است، اما 
مقامات آموزشی باید هرچه سریع تر 
برای بازگشایی مدارس فکری کنند 
تا والدین بتوانند برای ماه های پیش 
رو و وظایف در هم تنیده شــده خود 

برنامه ریزی کنند.
تعطیلی کسب و کارها در مارچ اقدام 
کامال درســتی بود اما نباید فراموش 
کرد تا زمانی که مدارس باز نشــوند 
و والدین از بار ســنگین کار بیرون، 
آموزش کــودک در خانه و همچنین 
تربیت و پرورش او فارغ نشوند، امکان 
بازسازی اقتصادی فراهم نخواهد شد. 
در روند بازگشــایی ها، مدارس توجه 
ویــژه ای را که شایســته آن بودند 
دریافت نکردند. هرچند در شــرایط 
کنونی بحث ســالمت و بهداشــت 
اولویت دولت ها اســت، اما فراموش 
نکنیم بازگشــایی درست و به موقع 
مدارس به نفع دانش آموزان، والدین 

و کل کشور است.

دولتکانادایکدههازحضورجنایتکارجنگیلیبریایی
درانتاریومطلعبودولیاقدامینکرد

ایرونیا- پیش از اینکه مردی اهل لیبریا 
که متهم به ارتکاب جرایم جنگی شده 
بود در یک حادثه خانگی خشونت وار 
در لندن اســتان انتاریو جان خود را 
از دست بدهد، مســئوالن کانادایی 
حداقل به مدت یک دهه می دانستند 
که او زنده و صحیح و ســالم است و 

آزاد در کشور زندگی می کند.
بیل هــوراس اوایل صبح یکشــنبه 
توســط ماموران امداد به بیمارستان 
رســانده شد اما جان خود را از دست 
داد. بعد از حمله چهار مرد ماسک دار 
که در یک محله خلوت در شرق لندن 
به او حمله کردند، ماموران امداد او را 
جلوی خانه یکی از همســایه ها روی 

زمین پیدا کردند.
سه شــنبه، پلیس لنــدن تایید کرد 
که بیل هوراســی که یکشنبه صبح 
کشته شد همان بیل هوراسی بود که 
تحت نظر چارلز تیلور یکی از اربابان 
جنگ ســابق آفریقا و مجرم جنگی 
محکوم شــده، به عنوان یک فرمانده 

شورشی فعالیت می کرد.
حسن بیلیتی مدیر گروه پروژه عدالت 
و تحقیقات جهانی )GRJP( که در 
لیبریا واقع اســت، گفــت این پروژه 
مدت هاست که خواســتار دادگاهی 
شدن هوراس به خاطر جرایم جنگی 

و جرایم علیه بشریت شده است.
او گفت:  »ســعی مان را کردیم. سعی 
کردیم کاری کنیم دولت کانادا علیه 
او اتهام هایــی وارد کنــد اما قوانین 
خاصی در کانادا اجازه انجام این کار 
محدودکننده ای  تدبیر  نمی دادند.  را 
در قانون کانــادا وجود دارد که باعث 
می شــود انجام این کار سخت شود. 
می توانم تضمین کنم که 8 یا ۹ سال 
بود که دنبال او بودیم. کار ســختی 

بود«.
اما والری اوســترولد اســتاد قانون و 
قوانین جرایــم جنگی  متخصــص 

دانشگاه وسترن می گوید دلیل این امر 
هیچ ارتباطی با قانون یا عدالت ندارد،  

بلکه کامال به پول مربوط می شود.
او گفت »راســتش این موارد نسبتا 
نادر هســتند و دلیلش بــه بودجه 
مربوط می شــود« و اضافــه کرد که 
دولت کانادا قــدرت محاکمه کردن 
تحت حوزه عدالت جهانی را دارد. این 
واژه ای قانونی است که زمانی استفاده 
می شود که اتفاقی وحشتناک مانند 
جرایم علیه بشــریت جــای دیگری 
افتاده اما مجرم متهم شــده در کانادا 

زندگی می کند.
اوســترولد گفت با وجود اینکه کانادا 
قدرتش را دارد، بسیار به ندرت از آن 
استفاده می کند. او گفت: »در دوران 
معاصر فقط دو بــار این اتفاق افتاده 

است«.
یکی از آن ها محاکمــه موفق دزیره 
مونیانزا برای جرایمــی بود که طی 
نسل کشــی رواندا در ســال 200۹ 
مرتکب شــده بود و دیگری پرونده 
ناموفق دژان دمیروویچ بود که متهم 
به کشــتن بیش از ۱2 ســاکن یک 
دهکده طی جنگ داخلی یوگسالوی 

شده بود.
کانادا او را به دادگاه کشــاند اما وقتی 
محاکمه شکســت خورد، او ســال 
2005 به صربستان دیپورت شد. به 

خاطر مخارج مربــوط، کانادا باید با 
دقت انتخاب کند که می خواهد کدام 
جرایم را محاکمــه کند چون برنامه 
جرایــم جنگی فقــط بودجه ای ۱5 
میلیون دالری دارد. به طور مثال، این 
رقم فقط ۳ میلیون دالر بیشتر از ۱2 
میلیون دالری است که دولت فدرال 
آوریل گذشته برای خرید یخچال های 

جدید به Loblaw’s پرداخت کرد.
نکتــه  شــاید  گفــت  اوســتروالد 
تعجب آورتر این باشد که بودجه ۱5 
میلیون دالری بیش از 22 ســال و از 
زمان خلق این برنامه در سال ۱۹۹8 
توسط ژان شرتین نخست وزیر لیبرال 
تغییر نکرده اســت. به خاطر بودجه 
محدود و نیز سختی و زمانی که برای 
محاکمه کردن مجرمان نیاز اســت، 
کانادا معموال پیگیــری الزم را انجام 
نمی دهد و به جای آن شهروندی فرد 
مجــرم مظنون را لغو می کند یا به او 

وضعیت سکونت دائمی نمی دهد.
به همین دلیل است که سال 20۱8 
کانادا شــهروندی یک مترجم سابق 
نازی ها که ۹4 سال داشت را لغو کرد 
و اوســترولد گفت احتماال به همین 
دلیل اســت که درخواست سکونت 
دائمی بیل هــوراس هــم در زمان 

مرگش هنوز نهایی نشده بود.
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
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- امور مهاجرت
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دينوروز را با ما شروع کن   

GGRREEAATT  SSPPAACCEESS  LLAANNDDSSCCAAPPIINNGG  LLTTDD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

آمارافزایشمواردسوءاستفادهجنسی
ازکودکاندرکانادادردورانپاندمی

ایــران جوان- پلیس و کارشناســان 
آزارگران  کــه  معتقدند  اجتماعــی 
جنسی، از خانه نشــینی کودکان و 
وقت گذرانی آنهــا در دنیای مجازی 
استفاده کرده و سوءاستفاده جنسی از 
کودکان و نوجوانان را افزایش داده اند.  
در دوران پاندمی، گزارشات متعددی 
درباره افزایش جرائم جنسی بر علیه 
کــودکان کانادایــی، بخصوص طی 
ماه های آوریل، می و جون منتشــر 

شده است. 
 Cybertip.ca استیون ســائور، مدیر
می گوید که سازمان متبوعش شاهد 
افزایــش 8۱ درصدی اینگونه جرائم 

طی سه ماه مورد اشاره بود.
افســر پلیس آرنولد گوئرین از واحد 
از  با سوءاســتفاده جنســی  مبارزه 
کــودکان در پلیس ســلطنتی )آر.

سی.ام.پی( که با  بهره برداری جنسی 
از کودکان در اینترنت و هرزه نگاری 
یا پورنوگرافی کودکان مبارزه می کند 
نیــز از افزایش موارد کــودک آزاری 
جنسی در کشور صحبت کرده است. 
گوئرین گفت: در ماه مارچ، هنگامی 
که پاندمی آغاز شد، بالفاصله شاهد 
افزایش گزارشات شرکت هایی مانند 
مایکروسافت، گوگل و فیسبوک درباره 
سوءاستفاده جنســی از کودکان در 

اینترنت نبودیم. اما از آن زمان به این 
سو، تعداد اینگونه گزارشات افزایش 

یافته است.
هنگامی که شــرکت های اینترنتی 
با مــوارد آزار جنســی و پورنوگرافی 
کودکان در پلت فرم های خود مواجه 
می شــوند، موضوع را به اداره پلیس 
کشــور محل ســکونت فرد آزارگر، 
گزارش می کنند. گزارشــاتی که ما 
دریافت می کنیــم از کانادایی هایی 
است که تصایر و ویدیوهای مستهجن 
از کودکان را با یکدیگر در رسانه های 
اجتماعی به اشــتراک مــی گذارند. 
معتقدیم پاندمی در افزایش اینگونه 
جرائم بی تاثیر نبوده اســت. زیرا این 
روزها عده بیشتری از مردم، کودکان 
و نوجوانــان در خانه بســر می برند 
و ســاعات بیشــتری از روز را مقابل 
مانیتورها سپری می کنند.  وی افزود 
متاسفانه کارشناســان واحد ما، هر 
روز شاهد به اشتراک گذاشته شدن 
عکس ها و تصاویر زنده از آزار جنسی 
نوزادان تا نوجوانان ۱7 ساله می باشند. 
معضل سوءاستفاده جنسی از کودکان 
از طریق اینترنت، تنها به کانادا محدود 
نمی شود. متاسفانه اینگونه جرائم در 
اتحادیــه اروپا و آمریــکا نیز در حال 

افزایش می باشد.

سوءمصرفموادمخدر،جرماستیابیماری؟
اوردوز با مواد مخدر بین سال های 
2018 تا 2019 منجر به مرگ 15 هزار 
و 393 نفر در کانادا شد یعنی تقریبا 
هر 2 ساعت یک مرگ. همچنین ده 
ها هزار نفر دیگر را راهی اورژانس و 
بیمارستان کرد. هرچند این بحران 
ویروس  پاندمی  دوران  در  سالمت 
کرونا کمرنگ تر شد، اما هنوز هم 
جان های زیادی را می گیرد و این 
روزها در بریتیش کلمبیا مرگبارتر از 
همیشه ادامه دارد: تنها در ماه می 
170 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از 
مواد مخدر غیرقانونی جان باختند 
که رکورد جدید و به مراتب بدتری 
استان  این  برای  قبل  به  نســبت 

محسوب می شود.

ایران جوان- بــا ظهور تهدید عظیم 
کووید-۱۹ کانادا تمــام توان خود را 
برای مقابله با این بحران به کار گرفت 
و هزینه گــزاف آن را به جان خرید؛ 
یک تعطیلی اقتصادی بی ســابقه و 
یک کسری بودجه سرگیجه آور. اما 
ارزشــش را داشت- تا جمعه گذشته 
ویروس تنها 87۹۹ نفر را در کانادا به 
کام مرگ فرستاد؛ عددی که در بین 
کشورهای گروه 7، از جهت کمترین 
آمار مرگ و میر در جایگاه سوم قرار 
داشت. در 2 هفته اخیر هر روز کمتر 
از 20 نفــر بر اثر کوویــد-۱۹ جان 
باخته اند که در مقایسه با فصل بهار 
کــه روزانه چند صد نفر جان خود را 
از دست می دادند، خبر از موفقیتی 

چشمگیر می دهد. 
مبارزه کانادا با کووید-۱۹ ثابت کرد 
که اگر بخواهیم مــی توانیم از پس 
چنین بحران هایی بر آییم. پس چرا 
از این توان در جهت حل بحران اوردز 
استفاده نکنیم؟ هرچند راه حل ساده 
و مشــخص نیست اما سیاست هایی 
وجود دارد که مــی تواند در کنترل 

این بحران مفید و موثر واقع شــود. 
کافی است ما جسارت شروع مبارزه 

را داشته باشیم.
جرم زدایی از مساله مواد مخدر یکی 
از اقدامــات الزم و فوری اســت. این 
ایده ای اســت که هرچنــد رهبران 
سیاسی آن را رد می کنند اما مقامات 
بهداشت و ســالمت، و بیشتر مردم، 
به شــدت با آن موافق هستند. هفته 
گذشته، انجمن روسای پلیس کانادا 
نیــز حمایت خــود را از این رویکرد 

اعالم کرد.
اولیــن نتیجه ای که پلیــس به آن 
رسیده این است که سوء مصرف مواد 
مخدر یک مساله مرتبط با سالمتی 
است و برای حل آن باید رویکردهای 
جدیدی توســط دولت اتخاذ شــود. 
پلیس می گوید دستگیر کردن افراد 
هیچ اثر مثبتی بر حل این معضل و 
کاهش مرگ و میر ناشی از آن ندارد. 
اما ابتدا باید توضیح داد که جرم زدایی 
به چه معناست. در اینجا به هیچ وجه 
منظور قانونی شــدن مــواد- مانند 
سیاســتی که در مورد مــاری جوانا، 

الکل و تنباکو اجرا می شــود- و در 
دسترس قرار گرفتن تریاک و هروئین 
و کوکائین در فروشگاه ها نیست. بلکه 
منظور این اســت اگر یک نفر کمی 
مواد مخدر برای مصرف شــخصی به 
همراه داشت این مساله برای او تبدیل 
به سابقه کیفری، و منجر به حبس و 
پیامدهای دیگر نشود. در عوض، این 
شخص به سیستم بهداشت و سالمت 

معرفی شود.
هم اکنون موجی از حمایت ها از این 
رویکرد و فواید آن برای جامعه شکل 

گرفته است.
مقامات بهداشــت و ســالمت کانادا 
مدت هاســت به دنبــال ایجاد این 
تغییر هستند. بنجامین پرین، مشاور 
ارشــد اســتفان هارپر، در کتابی با 
عنــوان اوردوز می نویســد: رویکرد 
برخــورد مجرمانه و ســختگیرانه با 
مصرف کنندگان موادمخدر شکستی 

تحقیرآمیز بود.
او بــا توصیه به دلســوزی و مراقبت 
نســبت به این افراد، از جرم زدایی از 
این مساله و در نظر گرفتن مکان هایی 

برای مصرف تحت نظارت و همچنین 
فراهم کــردن مواد قانونی و مطمئن 

حمایت می کند.
ســال گذشــته کمیته بهداشــت و 
سالمت مجلس که شامل اعضایی از 
احزاب مختلف است، نیز جرم زدایی 
و تهیه مواد قانونــی و مطمئن )که 
پزشکان برای حل معضل مسمومیت 
با مــوادی که دالل های خیابانی می 
فروشند، تجویز می کنند( را توصیه 

کرد. 
اما آنچه فقدانش احســاس می شود 
ارشــد  منصبان  صاحب  همراهــی 
سیاسی اســت. لیبرال های حاکم و 
محافظه کاران هر دو با جرم زدایی از 

مساله مواد مخدر مخالفند.
ایده ایجاد اماکنی برای مصرف تحت 
نظارت، توســط فعاالن اجتماعی در 
بریتیش کلمبیا محقق شد. آنها موفق 
شــدند تغییر مثبتی در استان خود 
ایجاد کنند. امروز این خدمات بخشی 
از سیستم مراقبت و درمان بریتیش 
کلمبیا اســت، و در حالی که امسال 
554 نفر بر اثر اوردوز در این اســتان 
جان خود را از دست دادند، حتی یک 
مورد اوردوز هم در مراکز تحت نظارت 

گزارش نشد. 
تغییــر بعــدی، فراهم کــردن مواد 
مطمئن است. البته اینها فقط اقداماتی 
است که می تواند موثر واقع شود و راه 
حل قطعی نیست. هدف اصلی درمان 
و بهبودی معتادان است، اما ابتدا باید 
زنده بمانند تا بعد بتــوان به آنها در 

ترک اعتیاد کمک کرد.
اکنون- همان طور که پلیس هم به 
این نتیجه رسیده و بسیاری از گروه ها 
و فعاالن اجتماعی مدت هاست فریاد 
می زنند-  باید رویکردهای جدیدتر 
و خالقانه تری از دستگیری و حبس 
در پیش گرفته شود. اکنون زمان آن 

رسیده که دولت وارد عمل شود
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com

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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تمدیدمهلت
برایدارندگانویزایموقتکانادا

پرژن میــرور- کانادا بــه دارندگان 
دانشــجویان،  مانند  موقت  ویزاهای 
توریســت ها و کارگران موقت تا ۳۱ 
دسامبر 2020 برای ارایه درخواست 
بازگرداندن وضعیت موقتی آنها مهلت 

داده است.
به دلیل چالش هــای بوجود آمده بر 
اثر همه گیری ویروس کرونا، وزارت 
پناهندگی  و  شــهروندی  مهاجرت، 
کانادا اعالم کرده اســت که برای این 
گروه از افراد و تمدید وضعیت اقامتی 

آنها فرصت زمانی بیشتری می دهد.
این گروه از افراد در صورت دارا بودن 
سایر شرایط الزم تا آخرین روز سال 
جاری میــالدی فرصت دارند تا برای 
ارایه درخواست خود برای بازگرداندن 

وضعیت اقامتی اقدام کنند.
این دســتورالعمل جدید فقط برای 
افرادی اســت که پیش از آغاز همه 
گیری ویــروس کرونا با ویزای کاری، 
تحصیلی و توریستی وارد کانادا شده 
بودنــد و اعتبار ویزای آنها پس از ۳0 

ژانویه 2020 به پایان رســیده و در 
حــال حاضر در خــاک کانادا حضور 

دارند.
با  آغاز همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
در کانادا، وزارت مهاجرت، شهروندی 
و پناهندگی کانــادا، افرادی که با در 
دست داشتن ویزاهای موقت در این 
کشور حضور داشتند را تشویق کرد 
تا برای تــداوم حضور قانونی خود در 

کانادا، ویزاهای خود را تمدید نمایند.
این دستورالعمل جدید به این جهت 
صــادر شــده کــه وزارت مهاجرت، 
شهروندی و پناهندگی کانادا به این 
نتیجه رســیده است که همه گیری 
ویروس کرونا باعث بروز مشــکالت 
فــراوان برای ایــن گــروه از افراد و 
وزارتخانه  ایــن  توانایی  همچنیــن 
برای بررســی درخواســت های آنها 
شــده و همینطور این افــراد برای 
بازگشت به کشورهای خود به دلیل 
هواپیماهای  پــرواز  محدودیت های 

مسافربری با مشکل روبرو هستند.

آیاسالمتکارگرانمهاجرازاولویتهایسیاستمداراناست؟

بحران     همه گیری کرونا در کانادا بیش 
از هر زمان نیاز اساســی به نیروی 
کار خارجــی را در کشــور نمایان 
این حال تجربه کار در  با  ســاخت 
بحبوحه      در  کشور  کشاورزی  بخش 
همه گیری کرونا بــرای برخی از این 
کارگران مهاجر به یک کابوس تبدیل 

شده است.

میشل پیلون هماهنگ کننده شبکه 
کمک بــه کارگــران مهاجر بخش 
 RATTMAQ کشاورزی استان کبک
هر روز از شماری از این مسافران در 
فــرودگاه پییر-الیوت-ترودو مونترال 
استقبال   می کند و برای آن ها توضیح   
می دهد که چگونــه و کجا باید دوره 
قرنطینــه چهــارده روزه      ای را که به 
محــض ورود به مزارع در انتظار آنان 

است، سپری کنند.
میشــل پیلون   می گوید گر چه اکثر 
مربوط  دستورالعمل های  کارفرمایان 
به قرنطینه را رعایت   می کنند اما الزاما 
همیشه هم این طور نیست. زمانی که 
چنین مواردی مشاهده   می شود وی 
خیلی زود موضوع را به مقامات ذیربط 
گزارش   می دهــد. وی   می گوید: »در 
این مواقع ما به سرعت یک شکایت 
بازرسی       هایی صورت    می کنیم،  تهیه   
می گیرد و ممکن اســت جریمه      ای 

برای کارفرما تعیین شود.«
هر ساله هزاران کارگر موقت خارجی 
در مراحل مختلف کاشــت، داشــت 
و برداشــت محصــوالت در مــزارع 
کبک کار   می کنند. کشــاورزانی که 
این کارگران خارجــی را به خدمت   
می گیرند به خوبی   می دانند که بدون 
کمک آن ها قــادر نخواهند بود امور 
مزارع و زمین    های کشاورزی خود را 
رفع و رجوع کنند و با توجه به همین 
موضوع رفتار شایسته      ای با آن ها دارند. 
با این وجود برای شمار اندکی از این 
کارگران مهاجر همیشــه همه چیز 
خوب پیش  نمــی رود و گاهی اوقات 
در گرفتن حق خود با مشکالتی روبرو   
می شوند. این مشــکالت به ویژه در 
بخش بهداشت و درمان اتفاق   می افتد.
متمــادی  ســال    های  طــول  در 
ســازمان    های متعددی در سرتاســر 
کانادا شکل گرفته     اند تا در صورتی که 
اختالف و مناقشه      ای میان کارگران و 
کارفرمایان ایجاد شد، به کارگران برای 

احقاق حقوقشان کمک کنند.
میشــل پیلون   می گوید: »بســیاری 
از کارگــران برای آگاهــی از حق و 
حقوقشــان و اطالع از این که آیا در 
دوره قرنطینه نیز دستمزدی دریافت 
خواهند کرد، با ما تماس   می گیرند.”     «

در واقــع کارفرمایان ملزم شــده     اند 
بــه کارگــران طی دو هفتــه      ای که 
در قرنطینه قــرار   می گیرند، حقوق 

پرداخت کنند.
پیلون افزود: »اکثــر کارفرمایان این 
موضوع را   می دانند با این حال گاهی 
هم قضایایی پیش   می آید که ما برای 

حل آن باید دخالت کنیم.«
شبکه کمک به کارگران مهاجر بخش 
کشــاورزی اســتان کبک فیلم    های 
ویدئویــی متعددی بــرای کارگران 
موقت تهیه کرده تا آن ها را نسبت به 
حق و حقوقشان آگاه کند. یکی از این 
فیلم  ها که درباره کروناویروس است 
به صراحت اعالم   می کند که کارفرما 
موظف است شرایط سالمتی کارگر 
خود را در دوره قرنطینه از نزدیک و با 

دقت دنبال کند.
امــا این مســئولیت فقط بــه دوره 
قرنطینه محدود  نمی شــود. در تمام 
مــدت، کشــاورزان بایــد اطمینان 
حاصل کنند که کارگران موقتشان به 

خدمات درمانی و مراقبت    های پزشکی 
دسترسی دارند و برای آن ها نیز کارت 
بیمــه درمانی درخواســت کنند. اما 
بــه گفته مایکل پیلــون کارفرمایان 
همیشه به وظایف خود در این زمینه 
عمل نمی کننــد. وی تصریح کرد به 
عنوان مثال ســال گذشته یک مورد 
افتاد  اتفــاق   Saint-Eustache در 
که کارگر مهاجــر به مدت ده روز به 
شدت بیمار بود و کسی به وضعیتش 
رسیدگی نمی کرد. پنج کارگر مهاجر 
در ایــن مزرعــه کار   می کردنــد اما 
هیچ یــک از آن ها کارت بیمه درمان 
نداشــتند و کارفرمــای آن ها حتی 
درخواســت کارت بیمه درمانی برای 

آن ها نکرده بود.

برای  تالش  از  غالبا  موقت  کارگران 
احقاق حقوق خود بیم دارند

دفتر شبکه کمک به کارگران مهاجر 
بخش کشاورزی استان کبک در سن-

رمــی مونترژی قــرار دارد. دو کارگر 
کشــاورزی گواتماالیــی       از تعطیلی 
هفتگی خود اســتفاده کرده     اند تا با 
مســئوالن این شبکه مشورت کنند 
امــا وقتی که متوجه حضور ما در آن 
جا   می شــوند، از گفتــن این که چه 
چیز آن ها را به این جا کشانده اســت، 

خودداری   می کنند.
میشــل پیلون افزود غالــب اوقات 

روزهای پنجشنبه آن ها برای ارسال 
پول بــرای خانواده    های خــود اقدام   
می کنند. اما در ادامه کار آن ها درباره 
مشکالتی که برایشان پیش آمده است 
حرف   می زنند: حوادث محل کار که 
گزارش نمی شــود و اســتانداردهای 
کار که رعایت نمی شــود. آن چه که 
این کارگران درباره مشــکالت خود   
می گوینــد فقط قله کوه یخ اســت. 
آن ها برای شــکایت کردن ازشرایط 
و اســتانداردهای کار به کمیسیون 
معیارها، انصاف ، ســالمت و ایمنی 
کار کبک CNESST به شدت واهمه 
دارند. البته به گفته میشــل پیلون 
ترس آن ها هم بی دلیل نیســت زیرا 
برخی از کارگرانی که به خود جرات 
داده     اند و از کارفرمای خود به این نهاد 
شــکایت کرده اند، غالبا در فهرست 
ســیاه قرار داده شده و دیگر به محل 

کار فراخوانده نشده اند.
یک کارگر گواتماالیــی دیگر به نام 
خووان )نام مستعار( همین وضعیت 
را تجربــه کرده اســت. وی از ســال 
2008 در استان کبک شروع به کار 
کرد. یک سال بعد بیمار   می شود. به 
گفته خودش در همه بدنش احساس 
درد و تــب   می کرد به همین علت از 
کارفرمایش درخواست   می کند که او 
را به دکتر ببرد. اما این درخواســت 
چندان به مــذاق کارفرمایش خوش  
نمی آید و او را پشت در بیمارستان به 

حال خودش رها   می کند و   می رود این 
در حالی اســت که یک سال دیگر تا 

انقضای قراردادش باقی بود.
بعدهــا خــووان زمانی کــه به دفتر 
استخدام کارگر موقت کشاورزی برای 
ارسال به کانادا مراجعه   می کند، آن ها 
از قبول او خودداری   می کنند.       خوان   
می گوید چهار ســال طول کشید تا 

دوباره بتواند برای کار به کبک بیاید.

فهرست سیاه؟

میشل پیلون   می گوید اتفاقاتی از این 
قبیل ثابت   می کند که از کارگرانی که 
نسبت به شرایط کاری خود اعتراض 
یا شــکایت   می کنند، یک فهرســت 
سیاه تهیه   می شــود. وی برای مثال 
به وضعیت یک کارگر مکزیکی اشاره   
می کند که سال گذشــته برای کار 
کردن در یــک مزرعه به کبک آمده 
بود. این کارگر که نام مستعار مانوئل 
را برای خودش انتخاب کرده اســت،   
می گوید: »وقتی ســردردهای شدید 
داشــتم از کارفرمایم خواستم مرا به 
بیمارستان ببرد اما با توجه به این که 
کارت بیمه درمانی نداشتم، از این کار 
خودداری کرد. به همین علت من که 
 RATTMAQ نگران سالمتم بودم به
مراجعــه کردم اما تنهــا هفتاد و دو 
ساعت طول کشید تا مرا به مکزیک 

بازگردانند.« 
بدتر از این اتفاق، این که مانوئل پیش 
از ترک کانادا مجبور شــد سندی را 
امضا کند که بــه موجب آن از همه 
حقوقش در کبک چشم پوشی کرد. 
مانوئل در این کار حق انتخاب نداشت 
چرا که اگر این سند را امضا  نمی کرد 
بلیط پرواز برگشت به او  نمی دادند. با 
توجه به این که به شــدت از اوضاع 
خسته شده بود به چیزی جز بازگشت 

به کشورش هم فکر  نمی کرد.
هماهنگ کننــده  بورخــا  فرنانــدو 
بنیاد شــرکت    های جــذب کارگران 
کشاورزی خارجی FERME       می گوید       
کارفرمایان بــه محض ورود کارگران 
موقت باید بــرای گرفتن کارت بیمه 
درمانی آن ها اقدام کنند این از اولین 

وظایف آن ها در قبال کارگران است.
با این حال الخاندرو استیویل کنسول 
کل مکزیک در مونترال وجود فهرست 
سیاه کارگران موقت را تکذیب کرد و 
گفت مزارع کمی هستند که قوانین 
و مقررات را رعایــت  نمی کنند. وی 
تصریح کرد به موجب توافق نامه      ای که 
میان کانادا و مکزیک امضا شده است، 
کنسولگری مکزیک در مونترال این 
اجازه را دارد که شرکت    های متخلف 
را از برنامه جذب کارگر موقت محروم 

کند.
منبع:  هفته به نقل از رادیو کانادا

عدمنیازبهاطالعاتبیومتریک
برایتقاضانامهساکنینموقتکانادا

ایرانیان کانادا- سازمان شهروندی، پناهندگی و مهاجرتی کانادا به طور 
موقت نیاز به اطالعات بیومتریک برای تقاضانامه های ساکنین موقت 
که قبال وارد کانادا شــده اند را فسخ کرد. این بدان معناست افرادی که 
در کانادا هستند و قصد دارند برای تمدید یا بازگرفتن مجوز تحصیل، 
مجوز کار یا ویزای توریستی اقدام کنند، می توانند این کار را بدون نیاز 
به اطالعات بیومتریک انجام دهند. این مساله همچنین در مورد افرادی 
که برای تمدید ویزای اقامت موقت خود نیز اقدام می کنند صحت دارد.
اطالعات بیومتریک شامل اثر انگشــت و عکس از کل تقاضانامه برای 
ویزای توریستی، مجوز کار، مجوز تحصیل، اقامت موقت، و یا وضعیت 
پناهندگی برای گسترش مجوز حضور یا کار و تحصیل در کانادا می باشد.

این تغییر در مورد تمامی تقاضانامه های قدیمی و جدید صدق می کند. 
حتی اگر سیستم به شما بگوید هزینه بیومتریک را پرداخت کنید، نیازی 
به پرداخت هزینه نیست. با این حال، این تغییر مشمول افرادی که خارج 
از کانادا هســتند نمی شود. این افراد همچنان باید اطالعات بیومتریک 

خود را عرضه کنند.
از زمــان آغاز پاندمی کووید-۱۹، ســازمان شــهروندی، پناهندگی و 
مهاجرتی کانادا اقدامات ویژه ای برای اطمینان از امنیت و سالمت افراد 
انجام داده است. سابق بر این متقاضیان می بایست اطالعات بیومتریک 
خود را در دفاتر محلی سرویس دهی ثبت می کردند. اما با آغاز پاندمی 
این قانون فعال ملغی شده است. این تغییر سبب آرامش خاطر افرادی 
شده است که در وضعیت ضمنی می باشند. وضعیت ضمنی یعنی فرد 
قانونا برای ماندن در کانادا درخواســت داده است و تا زمانی که نتیجه 

درخواست وی آماده شود، می تواند در این کشور بماند.

کاناداییهابرایمرخصیاستعالجی
حقوقدریافتمیکنند

از  به عنــوان بخشــی  خبرکانــادا- 
»توافقنامه راه انــدازی مجدد و ایمن 
مراکز دولتی«، سرمایه ای ۱۹ میلیارد 
دالری بــه اســتان ها و قلمروها داده 
می شــود تا با خیال راحت در این راه 
هزینه و مراکز اداری و اقتصادی خود 
را بازگشــایی کنند. این اقدام دولت 
با این امید انجام می شــود که کانادا 
نسبت به موج های آینده همه گیری 

ویروس کرونا مقاوم تر باشد.
ترودو و همه نخست وزیران استان ها 
باهم توافق کرده انــد که این بودجه 
طی شــش تا هشــت ماه آینده در 
چه زمینه هایی هزینه شــود و طبق 
همیــن توافق، هفت حــوزه اولویت 
دارند. حوزه های با اولویت باال شامل 
آزمایش های گســترده برای ویروس 
کرونا، ردیابی افــرادی که در تماس 
نزدیــک با افــراد آلوده بــه ویروس 
کرونا بوده اند، مدیریــت داده ها و به 

اشتراک گذاری اطالعات است.
بخش  در  همین طور، سرمایه گذاری 
مراقبت های بهداشــتی و پشتیبانی 
از کانادایی هــای آســیب پذیر مانند 
کســانی که در خانه های مراقبت از 
سالمندان زندگی می کنند. همچنین 
بخشی از بودجه صرف تأمین وسایل 
بهداشــتی حفاظت شخصی خواهد 
شد. یکی  دیگر از اولویت ها، اطمینان 
از این موضوع است که برای زمانی که 
والدین به سر کار برمی گردند، مراکز 
ایمــن مراقبت از کــودکان به اندازه 

کافی وجود داشته باشد.
بودجــه ای هم بــرای حمایــت از 
شــهرداری ها اختصــاص می یابــد. 
ایــن  از  مقــداری  همچنیــن، 

ســرمایه گذاری نوزده میلیارد دالری 
برای یک برنامــه »حمایت از درآمد 
موقت« صرف می شــود. این برنامه 
برای پرداخت حقوق ده روز مرخصی 
اســتعالجی مربوط به ویروس کرونا 
هزینه می شود که مختص کارکنانی 
است که مرخصی استعالجی با حقوق 

نداشته اند.
جاستین ترودو در بیانیه ای مطبوعاتی 
گفتــه اســت: »ما همچنــان که با 
تأثیــرات همه گیری ویــروس کرونا 
مقابله می کنیم، متعهد هستیم که با 
استان ها و قلمروها همکاری کنیم و 
حمایــت الزم را از کانادایی ها در این 
بحران بــه عمل بیاوریــم.« برای به 
دست آوردن پول، هر استان و قلمرو 
باید به دولت فدرال توضیح دهد که 
این وجوه دقیقاً چگونه هزینه خواهند 
شد. ترودو همچنین گفته است: » در 
شرایطی که کانادایی ها وظیفه خود 
را انجام می دهند و دستورالعمل های 
بهداشت عمومی را دنبال می کنند، ما 
می توانیم به تدریج و با اطمینان مراکز 
اقتصادی خود را مجدداً بازگشــایی 

کنیم.«
بودجه ای که برای راه اندازی مجدد و 
ایمن مراکز دولتی پرداخت می شود، 
عالوه بر بودجه ای است که استان ها 
و قلمروها پیشــتر از دولــت فدرال 
دریافــت کرده اند. کمک قبلی دولت 
فدرال شامل، 500 میلیون دالر برای 
بهداشتی،  مراقبت های  دستگاه های 
۱2۹ میلیــون دالر بــرای کمک به 
شــمال کانادا و ۳ میلیون دالر برای 
بهداشتی  کارکنان  دستمزد  افزایش 

بوده است.
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اشتغالبیشاز7۰درصدایرانیانمهاجردرکانادا
خبر کانادا- یک تحقیق درباره عوامل 
مؤثر بر اشتغال مهاجران تازه وارد در 
کانادا، نشان می دهد که عدم ارزشیابی 
درســت مدرک و تجربــه کار آن ها 
می تواند مانعی برای اشتغال مهاجران 
در کارهای متناســب بــا مهارت و 
تحصیالتشان باشد. در بررسی 6402 
مهاجر، مشخص شد که 80 درصد از 
پاسخ دهندگان شاغل هستند، بیشتر 
در مشــاغل دائمی، امــا تنها ۱/۳۹ 
درصد از آن هــا دارای موقعیت های 
شغلی با وظایفی بودند که مشابه آن 
را قبل از مهاجرت داشتند. کسانی که 
سابقه کار قبلی در کانادا داشتند 4/2 
برابر بیشــتر از افراد بدون سابقه کار، 

شاغل بودند.
 طبق گــزارش »خدمــات آموزش 
جهانی«، یک سازمان غیرانتفاعی که 
اعتبارنامه هــای تحصیلی بین المللی 
را ارزیابی می کند، تنها 5/7۱ درصد 
از دارنــدگان مدرک دکترا از خارج از 
کشور، در مقایســه با ۹/85 درصد از 
همتایانشان با مدرک دیپلم و ۱/82 
درصد با مدرک لیســانس، شــاغل 
بودنــد. در این گزارش آمده اســت: 
»کانادا مهاجران ماهر را اســتخدام 
می کنــد، امــا وقتی بــازار کار اهرم 
استفاده از مهارت های آن ها را ندارد، 
از دستشــان می دهد. تعداد زیادی از 
پاسخ دهندگان ناگزیر به کار در سطح 
پایین تری از ســنوات هســتند. این 
مسئله جدیدی نیست و رسیدگی به 

آن بسیار ضروری است.«
پرسشــنامه های ایــن نظرســنجی 
توسط افرادی پر شده است که برای 
ارزیابی اعتبارنامه تحصیلی خود برای 
مهاجرت به کانادا، با »خدمات آموزش 

جهانی« تماس گرفته بودند.
مهاجرانی کــه قبل از آمدن به کانادا 
در مشاغل مربوط به خدمات غذایی 
مشغول به کار بودند بیشترین میزان 

اشــتغال را با 2/۹6 درصد داشــتند. 
پس از آن افرادی که ســابقه کار در 
مراکز تولیدی داشتند با 8/85 درصد، 
اشــخاص شــاغل در بخش فناوری 
اطالعات با 85 درصد، شــاغلین در 
بخش خدمات مالی و بانکی با 8/80 
درصــد و مدیران شــرکت ها با 80 

درصد، قرار داشتند.
با این حال، وقتــی صحبت از ایجاد 
شرایط برای تناسب مشاغل با مهارت 
و تجربه قبلی مهاجران اســت، این 
گزارش مشخص می کند که کسانی 
کــه قبــل از مهاجرت به کانــادا در 
فــن آوری اطالعــات کار می کردند، 
بیشتر از سایرین، در مشاغل مشابه کار 
می کنند، اما افرادی که در یک حرفه 
نظام مند کار می کردند، در به دست 
آوردن مشاغل متناسب با تحصیالت 

و مهارت خود موفق نبوده اند.

نرخ اشتغال بر اساس کشور مبدأ

این گزارش همچنین نرخ اشــتغال 
مهاجران را بر اســاس کشــور مبدأ 
آن ها رده بندی کرده است که در آن 
فیلیپین با 7/8۹ درصد، در صدر قرار 

دارد. پس از آن برزیل با 2/8۹ درصد، 
جامائیکا با 85,5 درصد، هند با ۱/78 
درصد و ایران در ردیف پنجم با 7/70 
درصد قرار دارند. بدترین نرخ اشتغال 
بر اساس کشور مبدأ مهاجران، در این 
سرشماری، به ترتیب مصر، پاکستان، 

چین، بنگالدش و نیجریه بودند.
مدیــر »خدمات آمــوزش جهانی« 
کانادا گفته است: »آینده اقتصادی ما 
بستگی دارد به توانایی ما در ارزشیابی 
درســت تجربه کار قبلی، تحصیالت 
و مهارت های مهاجران و اطمینان از 
اینکه آن ها هم پتانسیل های خود را 
می شناسند. ما نمی توانیم استعدادهای 

مهاجران را نادیده بگیریم.«
ارزیابی صالحیت  برای  »کارفرمایان 
مهاجران با تجربه بین المللی باال، به 
نیــاز دارند، به ویژه  ابزارهای بهتری 
هنگامی کــه قصد دارنــد آن ها را در 
سطوح باالتر شغلی استخدام کنند. 
ما باید از ابزارهــا و رویکردهای ملی 
و محلــی اســتفاده و از کارفرمایان 
بــرای آوردن مهارت ها و تجربه های 
بین المللی مهاجران به بازار کار کانادا 

حمایت کنیم.«

بازارمسکنکانادابهترشده
اماهنوزبهدوفاکتورکلیدینیازدارد

ایرونیا- جدیدترین داده ها از بازارهای 
امالک کانادا نشان از رونق قابل قبول 
پس از بازگشــایی اقتصادی دارد، اما 
بانک مرکزی کانــادا و تحلیل گران 
نگران غیاب دو فاکتور کلیدی مورد 
نیاز برای پیش بردن بازار در طوالنی 

مدت هستند.
با استناد به آمار انجمن امالک کانادا، 
در ماه ژوئن میزان فروش مســکن با 
افزایش ماهانــه 6۳ درصدی مواجه 
شــد. در بزرگ ترین بازارهای کانادا، 
میزان فروش در تورنتو بزرگ افزایشی 
8۳.8 درصدی داشــت، در مونترال 
75.۱ درصــد باال رفــت، در ونکوور 
بزرگ 60.۳ رشد کرد، در فریرز ولی 
۹۹.7 درصــد صعود کرد، در کلگری 
54.۹ درصد بیشتر شد، در ادمونتون 
5۹ درصد باال رفت، در وینیپگ 22.5 
درصد افزایــش یافت، در همیلتون-
برلینگتون ۳4.8 درصد رشد داشت، 

در لندن و ســن توماس 67.۹ درصد 
بــاال رفــت، در اتاوا افزایشــی 55.6 
درصدی داشــت و در کبک ســیتی 

4۳.6 درصد بیشتر شد.
شان کتکارت اقتصاددان ارشد انجمن 
امــالک گفت: »با وجــود اینکه آمار 
مســکن در ماه ژوئن تا حدود زیادی 
به حالت نرمال بازگشتند، اما مسلما 
هنوز به نقطه نرمال بازنگشته ایم. به 
نظرم تصویر بزرگ تر فعال نشــان از 
خوش بینی محتاطانه دارد. بازار بسیار 
سریع تر از تصور خیلی ها بهبود یافته 
اما اتفاقی که اواخر امســال می افتد 

هنوز یک سوال بزرگ است«.
بانک مرکزی کانادا هم چهارشــنبه 
گفت: »در حالی کــه اقتصاد پس از 
افتتاح دوباره به ســمت بهتر شدن 
می رود، در عین حال نیازمند حمایت 
سیاست گذاری پولی خواهد بود و تا 
زمانی که ضربه اقتصادی جذب شود 

نرخ  بهره پایین خواهد ماند«.
به گفته رابــرت کاوچیچ اقتصاددان 
ارشــد بی ام او کپیتال مارکتس، این 
یعنی چند سال، نه چند ماه و فصل. 
او گفت:  »برای بازار مســکن، این به 
عنوان ســوخت خوبی عمل خواهد 
کرد و اگر مه و ژوئن مالک باشند، باید 
گفت بازار دوباره در حال رشد است«.

اما دو عامل کلیدی رشد یعنی اشتغال 
و مهاجرت فعال غایب هستند.

پیش بینی های بانــک مرکزی کانادا 
نشــان می دهد که »طی چند سال 
آینده شــاهد پایین نگه داشته شدن 
فعالیت مسکن به خاطر اثرات رکود 
اقتصادی و کاهش مهاجرت خواهیم 
بود. بعــد از تقویت کوتــاه مدت به 
خاطر تقاضای انباشه، سرمایه گذاری 
مســکونی به آرامی با بهبود درآمد و 

اعتماد، افزایش پیدا می کند«.
رویال بانک کانادا هم می گوید با وجود 
بهبود های چشمگیر، سرعت و مقیاس 
بهبود از اینجا به بعد تا حدود زیادی 

نامطمئن است.
این بانک چهارشــنبه در گزارشــی 
نوشــت: »این یکی از دالیلی بود که 
بانک مرکزی گفت نرخ بهره تا آینده 
نزدیک پایین باقــی خواهد ماند. اما 
این همچنین این ریسک را به وجود 
می آورد که ضعف بــازار کار فراتر از 
توقف برنامه هــای حمایتی دولتی و 

تعویق وام های مسکن باقی بماند«.
این بانــک اضافه کــرد: »همچنین 
مختل شدن جریان مهاجرت می تواند 
فشار چشمگیری روی تقاضای مسکن 
در ارتباط با انتظارهای پیش از شوک 
بیاورد. ما انتظار داریم بازار مســکن 
در نهایت یک بار دیگر نرم بشــود و 
قیمت ها کاهش اندکی داشته باشند«.

کاهشاستخدامدرشرکتهابهدلیلکووید19
شرکت   هایی که به علت پیامدهای بحران کرونا عذر شماری از کارگران خود 
به طور موقت خواسته اند، به بانک کانادا اعالم کرده اند که پر کردن برخی از 
مشاغل خالی خود را طی سال آینده مد نظر قرار داده    اند با این حال با توجه 
به نگرانی     ها و ابهامات مربوط به کرونا، اجرای بسیاری از طرح ها و پروژه      های 

آنها برای استخدام نیرو       در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
یک تحقیق سه ماهانه که بانک کانادا 
اشتغال  وضعیت  چشــم انداز  درباره 
شرکت     ها انجام داده است و نتایجش 
دوشنبه این هفته 6 ژوئیه       منتشر شد 
حاکی از آن است که چندین شرکت 
بخش خدمات و انرژی تصور       نمی کنند 
که بازگشت به سطح اشتغال پیش از 
بحران کرونا در کوتاه مدت برای آنها 

تحقق یابد.
حدود یک ســوم این شرکت     ها اعالم 
کردند که بــرای کاهش تعدیل نیرو 
یا جلوگیــری از اخراج کارگران خود 
بــه ناچار از یارانه      های دســتمزد که 
دولت فدرال پیشــنهاد کرد، استفاده 
کردند این در حالی اســت که برخی 
از شــرکت   هایی که استخدام مجدد 
کارگران یــا جذب نیروهای جدید را 
مد نظر داشــتند، اکنون با توجه به 
محدودیت ها، مشکالت و ابهاماتی که 
بحران کرونا به وجود آورده است در 
خصوص امکان اجرای طرح      های خود 
تردیدهای جــدی دارند و معتقدند 
طــرح حمایتی کمــک هزینه      های 
اضطــراری PCU       که دولت فدرال به 
اجرا گذاشــت، از جمله موانعی است 
که در مســیر اجرای طرح      های آنها 

قرار دارد.
تازه تریــن آمار و ارقامــی که دولت 
فدرال منتشــر کرده اســت نشــان       
نمی دهد کــه در چارچــوب برنامه 
حمایتی یارانه دســتمزد 45 میلیارد 
دالری، تا بیست و نهم ژوئن نزدیک 
به ۱7 میلیــارد و ۱00 میلیون دالر 
در میان 245 هزار و ۱60 شــرکت 
توزیع شده اســت. همچنین در این 
مدت دولت فدرال در چارچوب طرح 
اضطراری  کمک هزینه      های  حمایتی 
که از آخر ماه مارس به اجرا گذاشته 
شد تا 28 ژوئن نزدیک به 5۳ میلیارد 
و 5۳0 میلیون دالر کمک هزینه در 
اختیار 8 میلیون و ۱60 هزار کانادایی 

توزیع کرده است.
مطالعــه       ای که بانک مرکــزی کانادا 
دربــاره انتظــارات مصرف کنندگان 
انجام داده و نتایج آن همزمان با نتایج 
تحقیق درباره چشــم انداز شرکت     ها 
منتشر شــد، نشــان داد که نگرانی 
کارگران در خصوص خطر از دســت 
دادن شغلشــان به باالترین حد خود 

رسیده است.
عــالوه بر ایــن امیــدواری و انتظار 
کارگران در خصوص پیدا کردن یک 
کار نیــز به حدی کاهش یافته که از 

زمان فروپاشــی قیمت نفت در سال 
20۱5 تا کنون سابقه نداشته است.

زمینه  در  مصرف کنندگان  انتظارات 
افزایش دستمزد و حقوق از آن چیزی 
که برای تورم پیش بینی       نمی کردند، 
پائین تر بود این در حالی اســت که 
چشــم اندازهای رشد درآمد خانوارها 
از زمانی که بانک مرکزی کانادا برای 
اولیــن بار تحقیقات خــود را در این 
زمینه آغاز کرد، به پائین ترین سطح 

خود تنزل یافته است.
بسته شدن کسب و کارها و طرح      های 
قرنطینــه که دولت      های اســتانی یا 
فدرال به اجرا گذاشتند، اقتصاد کشور 
را از اواســط ماه مارس به شدت فلج 
کرد. روند رفع قرنطینه در استان      های 
مختلف در هفته      های اخیر با تعدیل 

تدابیر محدودکننده آغاز شده است.
تحقیقاتــی که بانک مرکــزی کانادا 
درباره چشم انداز شرکت     ها انجام داده، 
بخشی از آثار و پیامدهای بحران کرونا 
را بر شــرکت     ها و کســب و کارهای 

مختلف نمایان ساخته است.
طبق نتایج ایــن تحقیق، نزدیک به 
نیمی از شرکت     ها اعالم کردند میزان 
فروش آنها در دوازده ماه اخیر تحت 
تاثیر عوامل مختلف به ویژه پیامدهای 
کرونا، کاهش قیمت انرژی و نوسانات، 
ناپایداری     ها و ابهامات ناشی از آن به 

شدت کاهش یافته است.      
در این تحقیق بیش از پنجاه درصد 
شــرکت     ها اعالم کردنــد پیش بینی       
نمی کنند که میزان فروش کلی آنها 
در دوازده ماه آینده نیز کمتر از سال 
گذشته باشــد چرا که شاخص      های 
مربوط به سفارشات و فروش      های آتی 
نیز به سطح بی سابقه       ای کاهش یافته 

است.
تقریبا نیمی از شرکت     ها انتظار دارند 
به تدریج که آثار منفی ناشی از بحران 
کرونا محو       نمی شود، میزان فروش آنها 
در سال آینده تقریبا به طور کامل احیا 
گردد با این حال انتظار شرکت     ها برای 
بازگشتن میزان فروش آنها به وضعیت 
پیش از همه گیری کرونا غالب اوقات 
به لغو محدودیت   هایی بســتگی دارد 
که دولت     ها به منظور مهار شیوع این 
ویروس به اجرا گذاشــته اند. برخی از 
شرکت     ها اعالم کردند پس از برداشته 
شدن ممنوعیت     ها و محدودیت   هایی 
کــه در بخش بهداشــت عمومی به 
اجرا گذاشته شده است، شاید بتوانند 
فعالیت      های عادی خود را ظرف مدت 

یک ماه از سر بگیرند.
وانگهی شــرکت     ها به علت مشکالت 
ناشی از بحران کرونا مجبور شده    اند 
پروژه      های سرمایه گذاری خود را نیز 
تا حــد ممکن کاهش دهنــد. اکثر 
شرکت   هایی که افزایش سرمایه      های 

ثابت خود را پیش بینی       نمی کنند، در 
نظر دارند       فعالیت      های خود را دیجیتال 
کنند یا این که با اتخاذ تدابیر مناسب 
میزان بهره وری خود را در چارچوب 

دورکاری افزایش دهند.

واکنش مصرف کنندگان

واکنش مصرف کننــدگان به احیای 
فعالیت      های اقتصــادی نیز تردیدها 
و ابهاماتــی را که شــرکت     ها با آنها 
روبرو هستند، تشدید       نمی کند. نتایج 
تحقیقاتــی کــه از مصرف کنندگان 
کانادایی صــورت گرفته حاکی از آن 
است که انتظارات آنها در زمینه هزینه 
کاهش یافته اســت و این مسئله از 
دیدگاه بانک     ها به معنای آن است که 
پیامدهایی  به علت  مصرف کنندگان 
که بحــران کرونا       نمی تواند در زمینه 
اقتصــادی و ســالمت و درمان برای 
آنها داشته باشد، محتاط تر از گذشته 

شده اند.
کارشناســان بانک کانــادا با تجزیه 
و تحلیل اطالعات و آمار به دســت 
آمــده از ایــن تحقیــق       نمی گویند 
مصرف کنندگان کانادایی از این پس 
احتماال بیشــتر برای موارد اساسی 
هزینــه خواهنــد کــرد. پیش بینی       
نمی شود که مصرف کنندگان کانادایی 
از این پس برای دارای   هایی پایدار مثل 
خودرو و وسایل منزل       و همچنین برای 
خدماتی مثل صرف غذا در رستوران، 
مسافرت یا رفتن به سینما که مستلزم 
خروج از خانه و روبرو شــدن با افراد 

جدید است، کمتر هزینه کنند.
همچنین به گفته کارشناسان بانک 
کانــادا، این واقعیت که بســیاری از 
ایــن تحقیق  شــرکت کنندگان در 
پیش بینی کردند فعالیت      های حرفه       ای 
آنها زودتر از فعالیت      های اجتماعی و 
عاداتشان در زمینه مصرف به حالت 
عادی بازگــردد، برمال کننده احتیاط 
فزاینده آنها اســت. از این شــرایط و 
اوضاع       نمی توان مازاد تقاضا و افزایش 
فشارهای ضدتورمی را پیش بینی کرد.
تحقیق درباره چشــم انداز شرکت     ها 
و همچنین تحقیــق درباره انتظارات 
مصرف کننــدگان در حالــی صورت 
گرفته که قرار اســت بانک مرکزی 
کانــادا نرخ      های ســود جدید خود را 
اعالم کند و گزارش خود را در رابطه با 
سیاست گذاری پولی در تاریخ پانزدهم 

ژوئیه منتشر نماید.
بانک مرکزی  نمی شــود  پیش بینی       
کانادا نرخ ســود اصلی خــود را 25 
صــدم درصد حفظ کنــد و گزارش 
جدید سیاست گذاری پولی نیز شامل 
به روزرسانی پیش بینی      های اقتصادی 

کانادا باشد.
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سایتهایمهاجرتیزیرذرهبینپلیس
مهاجرتبهکانادا

وفریبکاریهزاراندالری
هفته- مقامات کانادا درباره شــبکه 
گسترده  ای تحقیق   می کنند که تهیه 
روادید کانادا را در ازای هزاران دالر به 
متقاضیان مهاجرت به کانادا پیشنهاد   
می کننــد. تا کنون صدها شــکایت 
از شبکه گســترده  ای از وب سایت   ها 
که گفته   می شــود از اســرائیل اداره   

می شوند، ارائه شده است.
در   Anne Donguy دونگــوی  آن 
گفت وگویــی تلفنی ضمن تشــریح 
مشکالت و سختی هایی که در ماه های 
اخیر برای مهاجرت به کانادا متحمل 
شده است،   می گوید: »رویای من واقعا 
آمدن به کانادا بود. من   می خواســتم 

همه چیز را از نو شروع کنم.«
دونگوی پنجاه ساله فرانسوی که در 
منطقه پاریس زندگی   می کند تابستان 
سال 20۱8 در حالی که در اینترنت 
در حال جمــع آوری اطالعات برای 
رفتن به آن ســوی اقیانوس اطلس 
بود، به طور اتفاقی به ســایت جذاب 
می خورد  بر     itscanadatime.com
که برنامه ریزی بــرای رفتن به کانادا 
در ازای چنــد هزار یورو را به کاربران 
پیشــنهاد داده بــودد. دونگوی نیز 
برای تحقق رویای خود مشخصاتش 
را بــه این ســایت ارائه کــرد. چند 
دقیقه بعد یک مشــاور با وی تماس 
گرفــت و مراحل بعــدی کار را که 
ارائه کامل اطالعات شــخصی و واریز 
چندمرحله  ای 5 هزار یورو )7 هزار و 
600 دالر کانــادا( به منظور دریافت 

ویزا بود، برایش تشریح کرد.
خانم آن دونگوی، فرانســوی فریب 
خورده می گوید: »آن ها در باغ سبز به 
من نشان دادند و مرا اغوا کردند. آن ها 
گفتند که من شرایط رفتن به کانادا را 
دارم و   می توانند برایم ویزا، مسکن و 

یک کار تهیه کنند.«
آن دونگوی اطالعات شــخصی خود 
از جمله شماره کارت اعتباری بانکی، 
کپی پاسپورت و مدارک تحصیلی اش 
را برای سایت یادشده ارسال   می کند 
به امید این که به زودی ویزای کانادا 
را بگیرد: »همه چیز درست، حساب 
شــده و مطمئن به نظر   می رسید اما 
انتظار برای گرفتن ویزا آن قدر طول 

کشید که برایم شک برانگیز شد.«
دونگــوی در جســتجوهای خود در 
فضای وب با تجربه   هــا و ماجراهای 
مشــابهی برخورد کــرد و پس از آن 
که اطمینان یافت کاله بزرگی سرش 
ژاندارمری فرانســه  به  رفته اســت 
شــکایت کرد و بانکش را در جریان 

ماجرا قرار داد.
رادیــو کانادا ده دوازده ســایت دیگر 
را نیــز که به فعالیت های مشــابهی 
مشغول هستند، شناسایی کرده است. 
از شواهد و قراین چنین بر   می آید که 
این سایت ها از اسرائیل اداره   می شوند. 
این ســایت ها با ادعای ارائه خدمات 
مهاجرت به کانــادا فعالیت   می کنند 
و با انتشار پیام ها و تبلیغات فریبنده 
در شــبکه های اجتماعی، متقاضیان 
مهاجرت به کانادا را به دام   می اندازند. 
جالب این که یکی از این ســایت   ها 
از جملــه معروف ترین ســایت هایی 
است که در زمینه مهاجرت فعالیت   

می کنند.
برخــی از این ســایت   ها برای جذب 
مشتریان فرانســوی زبان به ویژه در 
فرانســه و بلژیک تالش   می کنند و 
برخی دیگر نیز به دنبال مشــتریان 
انگلیســی زبــان، ایتالیایــی زبان و 

عرب زبان هســتند و همانند سایت 
بــا   canadianvisaexpert.com
شعار »مسیری آســان برای رسیدن 
به کانادا« به دنبال جذب مشــتری 

هستند.

هزینه های چندهزار دالری

درســت هماننــد پایــگاه اینترنتی 
itscanadatime.comچند ســایت 
canadianvisaexpert. دیگر از قبیل
canadavisaservices. و   com

org فرمول های متفاوت و هزینه های 
نســبتا باالیی برای فروش خدمات 
مهاجرتی خود مثل اخذ ویزا یا اقامت 
دایم در کانادا ارائه   می کنند. روند کار 
همــه این ســایت ها تقریبا مثل هم 
اســت. ارزیابی همه آن ها از هزینه   ها 
بین پانصد تا ششــصد یورو است اما 
در ادامه شرایط کامال متفاوت   می شود 
canadavisaservices. برای مثال
org مهاجرت به کبــک را با ۹200 
دالر کانادا به شــما وعده   می دهد و 
برنامه  نیــز   itscanadatime.com
VIP خــود را هفــت هزار یــورو به 
متقاضیان مهاجرت عرضه   می کند و 
به شــما قول   می دهد که »به محض 
این که به فرودگاه کبک وارد شدید، 
کلید آپارتمان شــما را تحویل شما 

خواهد داد«.
وبســایت  در  کــه  ایــن  بــا 
ذکــر   canadavisaservices.org
شده است که مسلما »تصمیم نهایی« 
درباره تقاضای مهاجرت توسط دولت 
کانادا اتخاذ خواهد شد اما به متقاضیان 
»تضمین« داده شده است که پرونده 
آن ها قطعا تکمیل، ارزشیابی و توسط 

نهادهای رسمی بررسی خواهد شد.
مثال در بخشــی از تبلیغات ســایت 
مذکور آمده اســت: »ما   می توانیم به 
شما اطمینان دهیم که تقاضای شما 
بررسی  مهاجرتی  نهادهای  توســط 
خواهــد شــد و به گونه  ای توســط 
کارشناســان ما ارائه خواهد شد که 
شما بیشترین شانس ممکن را برای 
دریافــت خدمات مورد نظر داشــته 

باشید.«
به عنوان مثال در همین ســایت به 
متقاضیــان ویزای کانادا که ســاکن 
جزیره فرانســوی مارتینیک واقع در 
دریای کارائیب هســتند، ۹8درصد 

احتمال موفقیت داده شده است.
آژانس ها و شرکت هایی که در زمینه 
خدمات شهروندی و مهاجرت فعالیت   
می کننــد، دسترســی ترجیحی به 
برنامه   ها و خدمــات وزارت مهاجرت 
ندارند و اخــذ ویــزا، گرفتن مجوز 
اقامت یا مجوز کار و همچنین گرفتن 
شهروندی را به هیچ کس نمی توانند 

تضمین دهند.

بعد از واریز پول توسط متقاضی چه 
اتفاقی   می افتد؟

امــا بعد از آن که واریز پول توســط 
متقاضی صــورت گرفت، چه اتفاقی   
می افتــد؟ نمایندگان این ســایت ها 
با مشــتری کــه منتظر آغــاز روند 
مهاجرتــش اســت، تمــاس برقرار   

می کنند.
رویای اروه لو مانور ، ســاکن بروتانی 
فرانســه این بود که بــا مهاجرت به 
کبک زندگی جدیدی را با همســر 
و ســه فرزندش آغاز کند. تابســتان 

ســال گذشــته یک آگهی تبلیغاتی 
بــه   becomeacanadian.org
ســرعت نظر و اعتماد او را جلب کرد 
و خیلی راحــت 500 یورو برای این 

سایت واریز کرد.
وی   می گویــد: »خیلــی زود یــک 
نماینده ســایت با من تماس گرفت 
و ضمن تمجید از شــرایط مهاجرتی 
من احتمال پذیرش تقاضای مرا ۹0 
درصد اعــالم کرد و گفت بــا واریز 
2000 یورو دیگر بــه همه کارهای 

مهاجرت من رسیدگی خواهد شد.«
»قول دادند که برای پیدا کردن کار و 
مسکن به من کمک کنند. همه چیز 
برای من مثل یک قصه شیرین بود.«

بعد از گذشــت چند روز که انتظارم 
طوالنی شــد کم کم این سوال را از 
خودم پرســیدم که من چرا شماره 
کارت اعتباری بانکی و مجوز برداشت 
را بــه آن هــا داده ام. در ادامه به من 
گفتند که پرونــده ام به حال تعلیق 
درآمده و کاری نمی شود کرد. من هم 
چاره  ای نداشتم جز این که موضوع را 
با بانکم در میان بگذارم تا حســابم را 
عوض کند و سررســید پرداخت های 

بعدی ام را لغو کنم.«
تجربه ماریان ژافــار نیز همین قدر 
مرارت بار اســت. ماریان که در شرق 
فرانسه زندگی   می کند،   می گوید پس 
از آن که گول خوردم و طی دو سال 
اخیر بــه امید گرفتن ویــزای کانادا 
itscanadatime. برای  یورو   6500
com واریــز کردم دیگر هیچ خبری 
از این سایت ندارم و درخواست های 
مکررم من نیز برای بازپرداخت مبالغی 
که به حســاب این سایت واریز کرده 
بودم، راه به جایی نبــرد. ماریان نیز 
همانند هموطن خود آن دونگوی به 

مقامات فرانسه شکایت کرده است.
نزدیــک به پانزده نفــر دیگر نیز که 
در فرانســه، بلژیک یا برزیل زندگی   
می کننــد و برای رفتن بــه کانادا با 
ســایت های مختلفی تمــاس برقرار 
کرده بودند، در مصاحبه با رادیو کانادا 
تعریف کردند.  داستآن های مشابهی 
این افراد صدها هزار یورو به حســاب 
این سایت   ها واریز کرده اند بدون این 
که هیچ یک از انتظاراتی که داشته اند، 
برآورده شــود. این روزهــا پیام   ها و 
آگهی های فریبنده مشابهی به وفور 
در شبکه های اجتماعی و پلتفورم های 
مختلف به چشــم   می خورد که همه 
برای صید طمعه هــای خود کمین 

کرده اند.

تهدیدهای دروغین

کلمــان تورپن، آوریل ســال 20۱۹ 
اتفاق همسرش  به  تصمیم   می گیرد 
محل زندگی خــود در جنوب غربی 
فرانسه را به قصد مونترال ترک کند. 
پس از چندیــن تماس با نمایندگان 
 Its Canada Time سایت اینترنتی
سرانجام تصمیم   می گیرد که از اجرای 
تصمیمی که گرفته است، چشم پوشی 
کند. اما یک مشاور با ارسال رایانامه  ای 
به کلمان او را تهدید   می کند. در این 
نامه آمده بود: »این آخرین باری است 
که ما تالش   می کنیم برای پیگیری 
کارهای شــما و ادامه روند پرونده با 
شــما تماس بگیریم. اگر تا چهل و 
هشت ساعت دیگر پاسخی دریافت 
نکنیــم، مجبور خواهیم شــد عدم 
مسئولیت پذیری و عدم جدیت شما 
را بــرای اداره مهاجرت گزارش کنیم 
و اگر این اتفاق بیفتد شما به مدت دو 
سال دیگر اجازه نخواهید داشت برای 

مهاجرت اقدام کنید.«
اما زمانی کــه این پیام تهدیدآمیز را 
برای دولت فدرال کانادا ارسال کردیم، 
مقامات فدرال تاکید کردند که چنین 
پیام هایی جعلی و چنین تهدیدهایی 

دروغین هستند.
 Nancy Caron کارون  نانســی 
ســخنگوی وزارت مهاجــرت کانادا 
تصریح کرد: »به جز یک نماینده دولت 
کانادا، هیچ فرد دیگری )نه یک مشاور 
مهاجرت و نــه یک وکیل( نمی تواند 
متقاضی مهاجرت را از مشــارکت و 
پذیرفته شدن در برنامه های مهاجرتی 

ما محروم کند.«
ویولــت کالمکا که در بلژیک زندگی 
و تحصیل   می کند، دســامبر ســال 
20۱۹ به اتفاق شــوهر خود درباره 
امکان مهاجرت به کانادا با سایت های 
اینترنتی مشــورت و با یکی از آن ها 
 Canada Visa عنــوان  تحــت 
Services توافــق کرد اما زمانی که   
می خواست اولین مبلغ را برای سایت 
مورد نظر واریز کند، دچار تردید شد و 
دیگر به تماس های تلفنی یا نامه های 

الکترونیکی این سایت پاسخ نداد.
در پی تغییر عقیده و انصراف ویولت از 
پیگیری روند مهاجرت به کانادا، یکی 
از مشاوران شــرکت با ارسال پیامی 
الکترونیکی به وی اعالم   می کند که 
با توجه به وضعیت سیاسی رمزآلودی 
که در کانادا به وجود آمده، »پروژه« 
مهاجرت وی فوریت پیدا کرده است. 
در این نامه نوشــته شــده بود: »آثار 

اجرایی قانون C6 مربوط به مهاجرت 
و شــهروندی و همچنیــن الیحــه 
مهاجرتی ترامــپ که چند روز دیگر 
به اجرا گذاشته خواهد شد، تقاضای 
انگلیسی زبآن ها را در موقعیت بهتری 
قرار خواهد داد و این مسئله به زیان 
متقاضیان فرانسوی زبان تمام خواهد 
شد. اما موقعیت کنونی شما هر چه 
باشد، هدف اصلی ما این است که به 

رویای شما جامه عمل بپوشانیم.«
ما این نامه الکترونیکــی را به گیوم 
کلیش-ریــوار، رئیس انجمن وکالی 
مهاجــرت در کبــک نشــان دادیم. 
کلیش- ریوار به صراحت و با قاطعیت 
تاکیــد کرد کــه چنیــن اطالعاتی 

نادرست و بی اساس است.
وی خاطر نشــان ســاخت: »برخی 
اســتآن های کانادا برخی برنامه های 
مهاجرتی ویژه فرانسوی زبآن ها دارند 
اما این مسئله که افراد انگلیسی زبان 
در مهاجرت به کانادا در موقعیت برتر 
قرار دارند، ادعایی نادرســتی اســت 
چرا که سیســتم مهاجرتی کانادا هر 
دو زبان انگلیســی و فرانســوی را به 

رسمیت   می شناسد.«

دریافت صدها شــکایت و بازشدن 
صدها تحقیق قضایی در این باره

در مجموع ۱7۹ گزارش از طرف اتباع 
کشورهای خارجی متقاضی مهاجرت 
به کانادا بر ضد سایت هایی که خدمات 
مهاجرت بــه کانادا ارائه   می کنند، در 
 CAFC مرکز ضدکالهبرداری کانادا
دریافــت شــده و در آن هــا انواع و 
اشکال مختلف کالهبرداری در زمینه 
مهاجرت از آن هایی که رویای آمدن 
به کانادا را دارند، تشــریح شده است. 
مرکز ضدکالهبرداری کانادا مسئولیت 
دریافت شــکایت هایی از این قبیل و 

رسیدگی به آن ها را بر عهده دارد.
جفری تامســون، ســخنگوی مرکز 
ضدکالهبــرداری کانــادا توضیــح 
می دهد: »شــمار گزارش هایی که ما 
دریافت   می کنیم نشــان   می دهد که 
این ســایت   ها کارزارهــای بازاریابی 
فریبنــده در زمینه مهاجــرت به راه   
می اندازند تا مشتریان بیشتری جذب 
کنند و پول بیشتری به جیب بزنند.«

آژانس خدمات مرزی کانادا ASFC از 
سال 20۱۹ تا کنون نزدیک به 540 
شــکایت و گزارش اعتراض مرتبط با 
مراکز و شــرکت های متهم به تقلب 
و کالهبــرداری در زمینه مهاجرت 

دریافت کرده است.

سخنگوی  گادبوآ-سن-سیر،  ژودیت 
آژانس خدمات مرزی کانادا   می گوید: 
»با توجه به اطالعات و رد پاهایی که 
این کالهبرداری   ها وجود داشت،  در 
چندین پرونده تشــکیل شد. »با این 
حال ایــن مســئول ASFC از ارائه 
توضیحات بیشــتر درباره تحقیقات 
قضایی که در چارچوب این پرونده   ها 
صــورت گرفته یا در جریان اســت، 
خودداری کرد. کالهبرداری در زمینه 
مهاجــرت از جمله کالهبــرداری از 
طریق ارائه مشــاوره به موجب قانون 
کانــادا یک اقدام جنایی محســوب   
می شود که   می تواند تمامیت ارضی، 
مرزهای کانادا و نظام مهاجرتی کشور 

ما را به مخاطره اندازد.«
بــا این حال بــه نظر   می رســد که 
دولــت کانادا امکانات و ابــزار الزم را 
ندارد کــه بتواند به طور مســتقیم 
بر ضد ســایت های دخیــل در این 

کالهبرداری   ها وارد عمل شود.
کریســتوفر   می، مدیر امور عمومی 
شــورای تنظیم مقررات مشــاوران 
عرصه مهاجــرت CRCIC می گوید: 
»متاســفانه واقعیت این است که ما 
قدرت الزم را برای تعقیب قضایی این 

سایت   ها نداریم.«
جفری تامســون ســخنگوی مرکز 
ضدکالهبرداری کانادا نیز با یادآوری 
این کــه ASFC اساســا یک مرکز 
تحقیق نیست بلکه رسالتش مبارزه با 
کالهبرداری و کمک به قربانیان این 
پدیده اســت، تاکید کرد:» تحقیقات 
در این زمینه ابتدا باید توسط پلیس 
محلی آغــاز شــود و در این مرحله 
پلیس محلی برای تسهیل و تسریع 
رونــد تحقیقــات خــود   می تواند از 
راه های مناسب کمک مقامات کانادا 

را خواستار شود.«

وی افزود:» کاری کــه ما   می توانیم 
انجام دهیم این اســت که با شرکای 
خود تمــاس بگیریم و به آن ها اعالم 
کنیم که آیا سایت های مدنظر تقلبی 
و کالهبردار هستند یا خیر. در عین 
حال ما   می توانیم کارهایی را که الزم 
اســت برای بسته شدن این سایت   ها 
صورت گیرد، با شــرکای خود مورد 

بررسی قرار دهیم.«

دفاتر مجازی کانادایی که از اسرائیل 
اداره   می شوند

طبق مشــاهدات ما و اطالعاتی که 
به دســت آورده ایم، دو شرکت پشت 
سایت های مهاجرتی دروغینی هستند 
کــه مرکز ضدکالهبــرداری کانادا و 
برخی از قربانیان کالهبرداری اسامی 

آن ها را افشا کرده اند:
 Callisto – The Internet Planet 
و Memo Global کــه هــر دو در 
اسرائیل قرار دارند. شرکت ممو گلوبال 
با ارسال نامه  ای الکترونیکی برای رادیو 
کانادا به برخی معامالت مناقشه آمیز 
اذعان کرده اما شرکت کالیستو به رغم 
درخواست های مکرر به سواالت رادیو 

کانادا پاسخ نداده است.
سایت  چندین  کالیســتو  شــرکت 
canadavisaservices. بــه ویــژه
و   or ،itscanadatime.com
اداره   می کنــد.  را   canadacis.org
این ســایت   ها در صفحه اصلی خود 
یک آدرس در تورنتو را ارائه   می کنند 
ایــن در حالی اســت کــه اطالعات 
و مختصــات ارائه شــده مربوط به 

شرکت های مجازی است.
همچنین پیامی که ما به نشانی ایمیل 
شرکت کالیســتو ارسال کردیم یک 
پاسخ خودکار در پی داشت که ما را 
 Canada Visa Services به سایت

هدایت   می کرد.
در برخی آگهی های اشتغال که رادیو 
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کانادا از آن ها اطالع پیدا کرده است، 
شرکت کالیستو معموال در جستجوی 
»فروشــندگانی« اســت که به زبان 
فرانسوی و انگلیسی صحبت   می کنند. 
در این آگهی به متقاضیان کار مزایای 
عالی وعده داده شده و محل کار آتی 
آن ها را یک »دفتر شیک« در اشکلون 
)عسقالن( اسرائیل معرفی کرده است. 
یکی از مسئوالن کالیستو این شرکت 
را »پیشگام جهانی مشــاوره در امر 

مهاجرت به کانادا« معرفی کرد.
canadavisaservices. سایت های 
org و canadacis.orgنیز که ظاهرا 
می شوند،  مدیریت    شــرکت  توسط 
آدرس مشابهی را در صوفیه پایتخت 
بلغارســتان معرفی   می کنند. اما این 
نشانی و اطالعات نیز به دفاتر مجازی 

منتهی   می شود.
ســابقه  گلوبــال  ممــو  شــرکت 
متعــددی  ســایت های  مدیریــت 
 becomeacanadian.org مثــل 
یــا   ،canadianvisaexpert.com
canadianvp.com در کارنامه خود 
دارد. این شــرکت در پایگاه اینترنتی 
خود ارائه خدمات مختلف در عرصه 
مهاجرت به ویژه اخذ »ویزای کار« را 
نه تنها کتمان نمی کند بلکه خود را از 
طالیه داران این عرصه معرفی   می کند.
 Canadian آدرس انتاریــو نیز کــه
Visa Expert ارائه کرده است، ما را 
به سمت دفاتر و شرکت های مجازی 

هدایت   می کند.
استفاده از Similarweb که از بهترین 
ترافیک ســایت های  آنالیز  ابزارهای 
اینترنتی محســوب   می شــود، به ما 
نشــان   می دهد که این ســایت   ها به 
انتشــار تبلیغات در گوگل نیز اقدام   
می کنند. آن ها برخی کلمات کلیدی 
مثل »تقاضای مهاجــرت به کانادا از 
فرانسه« یا »کار در کانادا« را انتخاب   
اولین جســتجوهای  در  می کننــد 

اینترنتی ظاهر شوند.
همچنین Similarweb نشان   می دهد 
که هر ماه چند صد هزار بار مراجعه به 
این سایت   ها صورت   می گیرد. به عنوان 
canadianvisaexpert. مثال سایت
com در ماه آوریل امسال نزدیک به 

650 هزار بار مورد بازدید قرار گرفته 
و به لطف این آمار باالی بازدیدکننده 
سی امین سایت اینترنتی محبوب و 
پربیننده فعال در زمینه مهاجرت در 

جهان لقب گرفته است.
برخی سایت های دیگر با همین شکل 
و با همین ماهیت تحت مدیریت ممو 
گلوبال در زمینه مهاجرت به آمریکا، 
اســترالیا و انگلیــس در فضای وب 
فعالیت   می کنند. دهها فقره شکایت بر 
ضد این پلتفورم ها در ماه های اخیر به 
 Better سازمان غیرانتفاعی آمریکایی
Business Bureau کــه دفــاع از 
حقوق مصرف کنندگان را رسالت خود 

تعریف کرده، ارائه شده است.

کنار هویت های  واقعی در  مشاوران 
غصب شده

با این حال به نظر   می رســد که این 
سایت   ها فعالیت های واقعی مرتبط با 
روندهای مهاجرت نیز انجام   می دهند 
و برخــی کارشناســان واقعی با این 
سایت ها همکاری   می کنند یا این که 

در گذشته با آن ها همکاری کرده اند.
هووارد استولوفیتســکی یکی از این 
کارشناسان مهاجرت است. این مشاور 
دارای مجوز که در انتاریو کار   می کند، 
در مصاحبه با رادیو کانادا توضیح داد 
که در سال 20۱7 به مدت چند هفته 
 itscanadatime.com بــا ســایت
همکاری کرده است با این حال خیلی 
زود از ادامه همکاری با این ســایت 
صرفنظر کرده است. وی به طور دقیق 
به علت انصراف خود از ادامه همکاری 
با این ســایت اشــاره  ای نکرد. او در 
این رابطــه می  گوید: »در همکاری ام 
 itscanadatime.com بــا ســایت
احساس راحتی نمی کردم به همین 
علت خیلــی زود به همکاری خود با 

این سایت پایان دادم.«
اما واقعا به چه علت استولوفیتسکی 
دیگر راضــی به ادامه همکاری با این 
سایت نشــد؟ این مشاور مهاجرت از 
پاســخ دادن به این سوال خودداری 
کرد و تنها به گفتن این نکته بسنده 
کرد که به یک »سیســتم صادقانه و 

درست« باور دارد.
فرانســوا ســنویل نیز که یک وکیل 
مدافع مهاجــرت و از اعضای کانون 
وکالی کبک اســت، در مصاحبه با 
رادیو کانادا اذعــان کرد که مدتی با 
 canadavisaservices.org سایت 
در ارتبــاط بوده اســت. عکس او نیز 
برای مدتی در صفحه اول این سایت 
به چشم   می خورد اما از چندی پیش 

برداشته شده است.
ایــن وکیــل مهاجــرت در نامــه 
الکترونیکــی خود بــرای رادیو کاناد 
 Canada تصریح کرد: »مســئوالن
Visa Services غالبــا پرونده های 
مشتریانی را که شرایط و مشخصات 
جالبی داشــتند، برای من ارســال   
می کردند و مــن در مدتی که با این 
سایت همکاری   می کردم، موفق شدم 
چندین مجوز و ویزا برای آن ها بگیرم 
تا این که ســرانجام بهار امســال به 

همکاری ام با آن ها پایان دادم.«
به رغم این که فرانســوا ســنویل به 
گفته خودش بهار امســال با سایت 
قطــع   Canada Visa Services
رابطه و همکاری کرد، رادیو کانادا به 
مکاتبه یک متقاضی بالقوه مهاجرت با 
این سایت که تاریخ 22 ژوئن در آن 
درج شده، دسترسی پیدا کرده است. 
مسئوالن این سایت در مکاتبه خود 
با این متقاضی مهاجــرت، حضور و 
همکاری ســایت خود با کارشناس 
معتبری چون فرانسوا سنویل را مایه 

مباهات دانسته اند.
»برخی از مشــتریان که من هرگز با 
آن ها صحبت نکرده بودم، از من ابراز 
نارضایتــی و ناراحتی کردند. واقعیت 
این بود که برخی مشاوران مهاجرت 
به نام من با آن ها صحبت کرده بودند. 
به همین علــت بود که من آوریل به 
همکاری خود با آن هــا پایان دادم.« 
)فرانسوا سنویل، وکیل مهاجرت عضو 

کانون وکالی کبک(
از نظــر دوری جیــد ، مدیر انجمن 
مشاوران حرفه  ای مهاجرت کانادا این 
کار »ســرقت و غصب هویت است«. 
وی افــزود متاســفانه چندین تن از 
سایت   ها  برخی  توســط  همکارانش 

 Canada Visa Services به ویــژه
مورد چنین ســوء استفاده هایی قرار 
گرفته و در اعتــراض به این اقدامات 
به آژانس خدمات مرزی کانادا شکایت 

کرده اند.
دوری جید ادامه داد مســئوالن این 
ســایت   ها غالبا بــرای افزایش اعتبار 
خــود و جلب اعتماد مشتریانشــان 
بــه آن ها اعالم   می کنند که از چنین 
مشاوران برجسته  ای استفاده   می کنند. 
در برخی موارد مشتری بالفاصله به 
طور مستقیم با مشاور تماس   می گیرد 
و مشخص   می شود که سایت مزبور از 
هویت مشاور بی آن که خودش بخواهد 
و بداند، برای جلب مشتری استفاده 
کرده اســت. دوری جیــد ادامه داد 
که پدیده »غصب هویت« از ســال ها 
پیش در زمینه مهاجرت وجود داشته 
و حتی خودش نیز قربانی این ســوء 

استفاده   ها شده است.
ژان- فیلیپ دگل مشــاور مهاجرت 
مســتقر در کبــک نیــز اتفاقــات 
مشابهی را تجربه کرده است. سایت 
این  بــدون   itscanadatime.com
که بــه وی اطالع دهــد از اعتبارش 
استفاده کرده است. طبق تحقیقاتی 
که رادیو کانادا انجام داد این ســایت 
به ویژه در مکاتباتــش با آن دونگی 
فرانسوی که پیش از این درموردش 
صحبت کردیم، نام ژان-فیلیپ دگل 
را آورده اســت. دگل افزود دست کم 
ده متقاضی مهاجرت که در تبلیغات 
سایت   ها اسم و مشخصات من را دیده 
بودند، به طور مستقیم با من تماس 

گرفتند.
شــورای تنظیــم مقــررات فعالیت 
 CRCIC مشاوران مهاجرت در کانادا
نیز پیــش از این بارها بــه برخی از 
اعضایش که با این سایت ها همکاری 

کرده اند، هشدار داده است.
کریســتوفر می، سخنگوی این شورا 
اعالم کرد: »این سایت ها نماینده های 
خوبی نیســتند و ما به اعضای شورا 
اعــالم کرده ایم که با این ســایت ها 

همکاری نکنند.«
کمیتــه رســیدگی بــه شــکایات 
CRCIC نیــز در ســال های 20۱7 

و 20۱8 در پــی ادعاهایی که درباره 
امیر شــووال Amir Shuval مشاور 
 Great مهاجــرت و مدیر شــرکت
در  مســتقر   North Immigration
انتاریو دریافت کرد، رسیدگی به این 
 CRCIC مسئله را از کمیته انضباطی
خواستار شد. این شرکت که در زمینه 
مهاجرت مشــاوره   می دهد در پایگاه 
اینترنتی خود اعــالم کرده بود که با 
چند ســایت تحت اداره ممو گلوبال 

کار   می کند.

بازگرداندن پول در ازای سکوت

ادن که یک جوان بلژیکی است، مثل 
خیلی های دیگر رویای آمدن به کانادا 
را داشته است. ادن مایل نیست هویت 
خود را بــه طور کامل فاش کند زیرا 
ازای  در   Canada Visa Service
بازپرداخت یک مبلغ 2000 یورویی 
از او خواسته است اظهارنظر منفی و 
دیدگاه انتقادآمیز خود از شرکت را از 
اینترنت حذف کند و از هیچ طریقی 

بر ضد این شرکت وارد عمل نشود.
 Canada Visa شــرکت  امســال 
Service یــک توافق نامه برای ادن 
ارسال کرد که در آن به صراحت اعالم 
شده اســت که اگر جــوان بلژیکی از 
تعهداتش سر باز زند، با اقدام حقوقی 
و غرامتی تا 25 هزار دالر روبرو خواهد 

شد.
نیــز  فرانســوی  دونگــوی  آن 
وضعیــت مشــابهی را با شــرکت 
کرده  تجربه   itscanadatime.com
است. این شرکت با ارسال ایمیلی از 
دونگوی خواسته است تا مطالبی را که 
در اینترنت درباره این شرکت منتشر 
کرده است، حذف کند تا شاید شرکت 

پول وی را مسترد نماید.
مثال هایی از این قبیل در وب به وفور 
دیده   می شوند و بسیاری از متقاضیان 
مهاجرت که در مســیر تحقق رویای 
رفتن به کانادا بــا چنین ماجراهایی 
روبرو شــده اند، تجــارب تلخ خود را 
در پلتفورم هــای مختلف بــه ویژه 

شبکه های اجتماعی بازگو کرده اند.
لوران ژیگون از موسســان شــرکت 

می گویــد:     Immigrer.com
»تعدادشــان آن قدر زیاد اســت که 
دیگر نمی توان شــمرد. هــر روز با 
انبوهی از پیام ها و درددل های افرادی 
روبرو   می شــویم که   می گویند فریب 
تبلیغات دروغیــن را خورده و قربانی 
سوء اســتفاده ســایت های فعال در 
زمینه مهاجرت قرار گرفته اند. ژیگون   
 Canada می گوید تا کنــون دو بار
Visa Services بــا ارســال ایمیل 
خواســتار حذف این پیام ها شــده و 
تهدید کرده اســت کــه در غیر این 
صورت تحــت پیگرد قضایــی قرار 

خواهد گرفت.
پیام های مشــابه دیگری نیز توسط 
همین شــرکت به ســایت معروف 
شده است.  فرســتاده   pvtistes.net
بیشــتر اروپایی هایی که خواســتار 
مهاجــرت به کانادا هســتند، به این 

سایت مراجعه   می کنند.
 Canada Visa اوایل آوریل امســال
Services از طریــق نامه یک وکیل 
پیام های  ســریع  »حذف  مهاجرت، 
افتراآمیــز و بی اعتبارکننــده« را در 
pvtistes. .فضای وب خواســتار شد

net نیز از بیم این که کارش به مراجع 
قضایی کشیده شود و هدف اقدامات 
تالفی جویانه قرار گیرد، قبول کرد که 
نام این شرکت را از صفحه خود پاک 

کند.
   pvtistes.ne مدیــر  بــرار  مــری 
می گویــد: »این گونه ســایت   ها به 
شدت تالش   می کنند تا هر طور که 
شده اظهارنظرها و دیدگاه های منفی 

مشتریان خود را پاک کنند.«
آن دونگوی به علت مشکالتی که با 
آن ها مواجه شد، رویای آمدن به کانادا 
را کنار گذاشــته است. اما بسیاری از 
متقاضیان مهاجرت در مســیری که 
انتخاب کرده اند مصمم هســتند. به 
عنــوان مثال اروه لو مانــور به اتفاق 
خانواده اش برای این سفر دور و دراز 
آماده   می شــود. وی امیدوار است که 
با بهبود شــرایط بهداشتی و کاهش 
خطرات شــیوع کرونا پایان تابستان 

امسال بتواند به کانادا بیاید.
منبع: سایت شبکه خبری رادیو کانادا
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مونکتون-نیوبرانزویک
بهترینشهرکانادابراییافتنشغل

ایران جــوان- به گزارش هافینگتون 
پست کانادا از نظر وضعیت اشتغال در 
جایگاه بی سابقه ای قرار گرفته است. 
در این دنیای عجیب، ســه کالنشهر 
و موتــور محرک اقتصاد کانادا، یعنی 
تورنتو، مونترال و ونکوور جزو بدترین 
شهرهای کشور برای یافتن شغل قرار 

گرفته اند. 
در مقابــل، شــهرهای عمده منطقه 
آتالنتیــک کانادا )شــامل اســتان 
های نیوبرانزویک، نووا اسکوشــیا و 
جزیره پرینس ادوارد( کمترین زیان 
اقتصــادی را در نتیجــه کووید-۱۹ 

متحمل شده اند. 
در واقــع، در آخرین گزارش بازار کار 
که از سوی رویال بانک کانادا منتشر 
شده اســت، مونکتون - نیوبرانزویک 
رتبه نخســت را در بازار کار اشــغال 
کرده اســت تا به بهترین شهر کانادا 

برای یافتن شغل تبدیل شود. 
نرخ بیکاری ۹,۹ درصد در مونکتون، 
طی ســه ماهه دوم ســال 2020 به 
مراتــب پایین تــر از میانگین ۱2,۳ 
درصد در کشــور بــود. مونکتون در 
مقایسه با سال 20۱۹ تنها 2,7 درصد 
از مشاغل خود را از دست داده است. 

در حالی که تورنتو با نرخ بیکاری ۱۳ 
درصــد در رده نوزدهــم جدول قرار 

گرفته است. 
وضعیت مونترال در مکان بیســت و 
ششم، به مراتب بدتر است. نرخ بیکاری 
در این شهر ۱5,۱ درصد اعالم شده 
و ونکوور با ۱7 درصد، مکان بیست و 

نهم را به خود اختصاص داده است.
در  کروناویــروس  شــیوع  دامنــه 
استان های آتالنتیک کانادا به مراتب 
محدودتر از ســایر استان های کشور 
بود. به همین دلیل مسوولین بسیاری 
از شــهرهای سه اســتانی که از آنها 
نام برده شــد، مقررات و محدودیت 
های سختگیرانه را به اجرا نگذاشته 
و فعالیت های اقتصــادی را متوقف 

نکردند. 
همانطور که گفته شد، نیوبرانزویک 
هم اکنون تنها اســتان کشور با نرخ 
بیــکاری زیر ۱0 درصد می باشــد. 
با اینکــه اقتصاد این اســتان عمدتا 
به صنعت توریســم متکی اســت، 
سایر بخش های اقتصادی، از جمله 
کارخانجات فرآوری مــواد غذایی و 
شــیالت در دوران پاندمی به فعالیت 

خود ادامه داده اند.

کاناداتبدیلبهمرکزجذب
استعدادهایایاالتمتحدهشدهاست

ایرانیــان کانادا- طبــق جدیدترین 
تحلیل منتشــر شــده توسط مرکز 
نوظهــور  فناوری هــای  و  امنیــت 
)CSET( طی دو ســال گذشــته، 
کارگران ماهر خارجی ایاالت متحده 
بیشترین دعوت نامه برای سکونت در 

کانادا را دریافت کرده اند. 
این تحلیل برپایه آمار آخرین گزارش 
اکسپرس اینتری صورت گرفته است، 
که نشــان می دهد تعداد ســاکنین 
ایــاالت متحده که جــواب موفقیت 
آمیزی از اکسپرس انتری گرفته اند، 
بین ســالهای 20۱7 و 20۱۹ حدود 

75٪ افزایش یافته است. 
طبــق اطالعــات CSET افزایــش 
تعداد ســاکنین ایــاالت متحده که 
در اکســپرس اینتری موفق شده اند 
دو دلیــل دارد. اول اینکه این روزها 
ساکنین بیشــتری از ایاالت متحده 
به دنبال دریافت اقامــت دائم کانادا 
هســتند. دوم افرادی کــه از ایاالت 
متحده درخواست می دهند امتیازات 
خوبی در سیســتم اکسپرس انتری 

کسب می کنند.
سن،  براساس  امتیازدهی  سیســتم 
تحصیالت، تجــارب کار تخصصی و 
مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسوی 

در کنار دیگر معیارها می باشد.
نویسنده این تحلیل، زکری آرنولد، این 
موفقیت را به شهروندان غیرآمریکایی 

نیز منتســب می کند. تعــداد افراد 
غیرآمریکایی که در اکسپرس انتری 
موفق شده اند بین سال های 20۱7 
تا 20۱۹ حدود ۱28٪ افزایش یافته 

است.
حــدود 26,000 نفــر از ســاکنین 
ایاالت متحده دعوت نامه درخواست 
)ITA( دریافــت کرده اند که بیش از 
20,000 نفر از آنان ساکنینی بوده اند 
ایاالت متحده محسوب  که شهروند 

نمی شوند.
یکی از دالیل وقوع این امر این است 
که سیاســت های مهاجرتی ایاالت 
متحده کینه ورزانه اســت و تبدیل 
به نیروی بازدارنــده اصلی نیروهای 
متخصص شده است، این درحالیست 
که کانادا همچنان به جذب استعدادها 

از سراسر دنیا می پردازد.
اقدامات مهاجرتی متخاصمانه رئیس 
جمهور ترامپ و فرمان های اجرایی 
او نقش مهمــی در ایجاد یک فضای 
غیردوستانه در ایاالت متحده نسبت 
بــه مهاجــران دارد، کــه در نتیجه 
مهاجــران تصمیم می گیرند زندگی 

خود را در جای دیگری بنا کنند. 
از طرف دیگر، طی ســال های اخیر، 
دولت کانادا سیستم ساده تر و عمومی 
تری برای جذب نیروهای متخصص از 

سراسر دنیا عرضه کرده است.

ادامهورودپناهجویانازآمریکابهکاناداعلیرغمبستهبودنمرززمینی
دادگاهکاناداییقراردادباآمریکادربارهپناهجویانرابیاعتبارکرد

دادگاه فدرال کانادا روز چهارشــنبه 
22ژوئیه تفاهمــی را که میان کانادا 
و آمریکا درباره کشورهای ثالث امن 
حاصــل شده اســت، از درجه اعتبار 
ســاقط کرد. این تفاهم آن دسته از 
متقاضیان پناهندگــی را که تالش 
می کننــد از مرز کانــادا عبور کنند، 
ملزم می کند ابتــدا در خاک آمریکا 

درخواست پناهندگی بدهند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
دادگاه فدرال در حکم خود تاکید کرد 
این تفاهم در واقع با منشــور حقوق 
و آزادی های کانــادا مغایرت دارد بر 
اعتبار  همین اســاس دادگاه فدرال 
آن را برای یک دوره شــش ماهه به 
حال تعلیق در می آورد و در این مدت 
دولت فدرال فرصت دارد تا اقدامات و 

اصالحات الزم را انجام دهد.
کانــادا  فــدرال  دادگاه  حکــم  در 
آمده است: »افرادی که توسط کارکنان 
مرزی کانــادا به آمریــکا بازگردانده 
می شوند، بازداشت می شوند. مجازات 
ایــن افــراد صرفا به خاطــر این که 
متنقاضی پناهندگی هستند، با روح 
تفاهم درباره کشــورهای ثالث امن 
یا کنوانســیون هایی کــه این تفاهم 
بر مبنای آن ها اســتوار شده اســت، 

به هیچ وجه سازگاری ندارد.«
تفاهم میان کانادا و آمریکا در خصوص 
کشــورهای ثالث امن که هفده سال 
پیش منعقد شــد، به مهاجرانی که 
از آمریــکا خــود را به یــک گذرگاه 
مرزی رسمی کانادا می رسانند، اجازه 
نمی دهد تقاضــای پناهندگی کنند 

و بالعکــس. به موجب ایــن تفاهم، 
متقاضیان پناهندگی باید درخواست 
پناهندگی خود را در اولین کشوری 
که قدم به خاک آن می گذارند، ارائه 

نمایند.
ایران جوان- آمار جدید منتشر شده از 
سوی آر.سی.ام.پی )پلیس سلطنتی( 
نشان می دهد که طی ماه مه، علیرغم 
بســته بودن مرز بین کانادا و آمریکا، 
2۱ پناهجو از طریق مبادی غیررسمی 
مرزی وارد کشــور شده اند. در حالی 
کــه طی ماه آوریل تنها 6 پناهجو به 

این طریق وارد کشور شدند. 
همانطــور کــه می دانید مــرز بین 
دو کشــور برای جلوگیری از انتشار 

ســفرهای  روی  بــه  کوویــد-۱۹ 
غیرضروری بســته شده و تنها کاال و 
کارکنان بخش درمانی اجازه عبور و 

مرور از مبادی مرزی را دارند. 
بسته بودن مبادی مرزی به کانادا این 
اجازه را می دهد که پناهجویانی که به 
طور غیرقانونی وارد کشور شده اند را 
به آمریکا بازگرداند. اما مشخص نیست 
که چه تعــداد از این افراد بازگردانده 

شده اند. 
از ســال 20۱7 به این ســو، حدود 
57 هــزار نفر با عبور از مبادی مرزی 
غیررسمی بین دو کشــور، از کانادا 
تقاضای پناهندگی کــرده اند. اکثر 
این پناهجویــان از طریق کبک وارد 

کشور شده و در انتظار دریافت پاسخ 
اداره مهاجرت به تقاضای پناهندگی 
می باشند. بسیاری از تازه واردین در 
بخش خدمات درمانی مشغول به کار 
شده اند. نیاز شدید به نیروی انسانی 
در این بخش هــا، دولت های فدرال 
و کبک را به فکر تدوین برنامه هایی 
برای اعطای اقامت دائم به این دسته 

از پناهجویان انداخته است. 
بر اساس سرشماری سال 20۱6 اداره 
آمار کانادا، در ســال مورد اشاره 245 
هزار نفر به عنوان پرســتار و کمک 
پرستار در کانادا مشغول به کار بوده و 
87 هزار و ۹25 نفر از آنها را مهاجران 
تشــکیل مــی دادنــد. در حالی که 
مهاجران کمتر از یک چهارم نیروی 
کار در مشــاغل دیگر را تشکیل می 

دادند.
درصــد مهاجران شــاغل در بخش 
خدمات درمانــی در تورنتو، کلگری 
و ونکوور، به مراتب بیشــتر از ســایر 
شهرهای کانادا بود. بیش از 70 درصد 
از کمک پرستاران را مهاجران تشکیل 
می دادند. زنــان اکثریت این افراد را 

تشکیل می دادند. 
در ســال 20۱6، ســی درصــد از 
مهاجران شــاغل به عنــوان کمک 
پرســتار سیاهپوســت و ۳0 درصد 
فیلیپینــی بودند. اکثر ایــن افراد را 
اتباع آسیای جنوب شرقی، کارائیب 
sub- بخصوص هاییتــی(، برمودا و(
Saharan آفریقا تشکیل می دادند. 

بد نیســت بدانید که ۹ هــزار نفر از 
پناهجویانی که از ســال 20۱7 وارد 
کانادا شده اند، اتباع هاییتی می باشند.

ایرونیا- نتایج یک نظرسنجی جدید 
نشــان می دهــد بیــش از نیمی از 
کانادا یی ها مخالف با معاوضه  رییس 
ارشد شــرکت هواوی برای آزادی دو 

کانادایی زندانی در چین هستند.
عالوه بر این، نتایج نظرسنجی نشان 
می دهد کــه کانادایی ها می خواهند 
دولت کانــادا در آزادســازی مایکل 
از  اســپاوور  مایــکل  و  کووریــگ 
زندان های شــان در چیــن جدی تر 
عمل کنــد و باور دارند  سرنوشــت 
منگ  کــه با درخواســت آمریکا به 
اتهام کالهبرداری و دور زدن تحریم ها 
دستگیر شــده و با احتمال استرداد 
به آمریکا مواجه اســت، باید به عهده 

دادگاه ها باشد.
این نظرسنجی به نیابت از سی تی وی 
نیوز توسط نانوس ریسرچ انجام شده 

است. 
اواخر ژوئن  ایده معاوضه زندانی هــا 
توجه بیشــتری را به خود جلب کرد 
چون سخنگوی سفارت چین اشاره 
کرد که اگر کانــادا منگ را آزاد کند 
ممکن است اثر مستقیمی بر سرنوشت 

کووریگ و اسپاوور داشته باشد.
گروهی مشتکل از ۱۹ سیاستمدار و 
دیپلمات شناخته شده سابق هم همان 
روز نامه ای به نخســت وزیر جاستین 
ترودو نوشتند و از او خواستند جلوی 
پروسه اســترداد منگ را بگیرد تا با 
معاوضه منگ دو فرد کانادایی بتوانند 

آزاد شوند.
ترودو با تاکیــد گفت چنین امکانی 
وجود ندارد و اضافه کــرد که کانادا 
نباید با چنین حرکتی نشــان بدهد 
که دیگر کشورها می توانند با چنین 

اکثرکاناداییهامخالف
معاوضهمنگوانژوبادوکاناداییزندانیدرچینهستند

کارهایــی هر چیــزی می خواهند از 
دولت کانادا بگیرند.

نظرســنجی  جدیــد  داده هــای 
نشــان می دهند که تــرودو در این 
موضع گیری خود از حمایت عمومی 

برخوردار است.
نانوس به این نتیجه رســید که 40 
درصد از کانادایی ها می گویند مخالف 
تبادل زندانی هســتند و ۱6 درصد 
دیگــر گفتند تا حــدودی با چنین 

حرکتی مخالفت دارند.
۱6 درصد حامی انجام این کار بودند 
و ۱۹ درصد گفتند تا حدودی از آن 
حمایت می کنند. در نهایت، ۹ درصد 

گفتند نظر مطمئنی ندارند.
نظرسنجی همچنین آشکار می کند 
کــه مردم کانــادا به شــدت حامی 
ســپردن پرونده اســترداد منگ به 

دادگاه  هستند.
بیش از دو ســوم از پاسخ دهندگان 
یعنی 68 درصــد آنها گفتند دادگاه 
جایی است که باید چنین تصمیمی 
را بگیــرد و 22 درصد گفتند دولت 
باید این تصمیم را بگیرد. ۱0 درصد 
مطمئــن نبودند چه کاری درســت 

است.
یک نتیجه بزرگ دیگر این نظرسنجی 
این بــود که در مواجهــه با مقیاس 
بــرای  رویکردهــا  از  گســترده ای 
آزادسازی کووریگ و اسپاوور توسط 
چین، کانادایی ها خواســتار مشاهده 
رویکردی تهاجمی تر توســط دولت 
هستند که به صراحت چین را هدف 

قرار می دهد.
چنین رویکردی می تواند شامل بلوکه 
کردن شــرکت های چینی از خرید 

شرکت های کانادایی یا امتناع از دادن 
اجازه ورود به کشــور برای مسئوالن 
دولتــی چینــی و خانواده های آن ها 

بشود.
از میان پاســخ دهندگان، 5۳ درصد 
گفتند ترجیح می دهند شاهد چنین 
رویکردهایی از ســوی دولت باشند 
و ۳6 درصــد گفتند کانــادا باید بر 

تالش های دیپلماتیک تمرکز کند.
6 درصد گفتنــد کانادا باید از ایاالت 
متحده درخواســت مداخله کند و 6 

درصد گفتند مطمئن نیستند.
ساکنان بریتیش کلمبیا  بیشتر از همه 
خواستار مشاهده رویکردی تهاجمی تر 
توسط دولت کانادا علیه چین بودند 
و در مقابل  کبکی ها بیشــتر از همه 
خواســتار ادامه تمرکز بر دیپلماسی 

شدند.
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بهدلیلرعایتنکردنمقرراتقرنطینه
فردمبتالبهکووید19زندانیشد

یکی از ســاکنان جزیره پرنس-ادوارد که آزمایش کرونایش مثبت شده بود به 
رعایت نکردن مقررات قرنطینه بازداشت شد.

بــه گزارش هفته، به نقل از رادیو کاندا، این مظنون از جمعه گذشــته به علت 
چندین فقره اتهام از جمله به خطر انداختن امنیت عمومی در بازداشت به سر 
می برد. وی اولین بار روز دوشــنبه 20ژوئیــه از طریق تماس تلفنی در دادگاه 

استان حضور یافت. وزارت دادگستری با آزادی وی مخالفت کرده است.
پلیس شــارلوت تاون اولین بار هفته گذشــته این فرد را بازداشــت کرد اما با 
توجه به این که ناقل ویروس کووید۱۹ بود از انتقال وی به مرکز تادیبی استان 
خودداری نمود. مظنون در یکی از هتل های منطقه تری ریورز در شرق جزیره 
پرنس-ادوارد در قرنطینه قرار گرفت. این هتل از طرف دولت استانی به قرنطینه 

کارگران اصلی اختصاص یافته است.
اما پس از آن که این فرد برای بار دوم در منطقه تری ریورز بازداشــت شــد، 

ماموران پلیس او را به مرکز تادیبی استان در شارلوت تاون منتقل کردند.
سخنگوی وزارت دادگستری اســتان اعالم کرد تدابیر الزم برای جلوگیری از 

شیوع ویروس کرونا در داخل این زندان به اجرا گذاشته شده است.
وزارت دادگســتری در ایمیلی که برای رادیو کانادا ارســال شد،تاکید کرد: »با 
توجه به وخامت عالئم بیماری، فــرد متخلف احتماال در تمام مدت قرنطینه 
خود در زندان خواهد ماند اما اگر وی با توجه به شــدت بیماری اش به خدمات 
درمانی بیشتری نیاز داشته باشد، احتماال به بیمارستان کوئین الیزابت منتقل 

خواهد شد.«

ماسکدرکلگریهماجباریشد
زدن ماســک در فضاهــای عمومی 
داخلی کلگــری از اول اوت اجباری 
خواهد شــد. جزئیات طرح اجباری 
اســتفاده از ماسک در اماکن عمومی 
داخلی کلگری دوشنبه آینده 27ژوئیه 
توسط شورای شهر کلگری مشخص 

خواهد شد.
شورای شــهر کلگری تصمیم گرفته 
است به منظور مقابله با شیوع ویروس 
کرونا، اســتفاده از ماسک را در همه 
فضاهای عمومی داخلی و همچنین 
حمل ونقــل عمومی شــهر اجباری 

وزارتخارجهدولتلیبرال
بهدنبالتامینتجهیزاتامنیتی
ازیکشرکتدولتیچینی

ایران جوان- فرانسوا فیلیپ شامپاین، 
وزیر امــور خارجه کانــادا می گوید 
وزارتخانه او در حال بررســی معامله 
با یک شرکت دولتی چین به منظور 
تامین تجهیزات امنیتی اشعه ایکس 

برای سفارتخانه های کانادا است.
به گزارش نشنال پست، شرکت نوتک 
متعلق به دولت چین که توسط پسر 
هو جینتائو، دبیر کل ســابق حزب 
کمونیست چین تاسیس شده است، 
برنده مناقصه تامیــن نوارهای نقاله 
اشعه ایکس برای سفارت های کانادا 
شده اســت. برای تامین درگاه های 
فلزیــاب نیز یک شــرکت آمریکایی 
انتخاب شــد. طبق اعالم دفتر وزیر 
امور خارجه، هنــوز هیچ تجهیزاتی 
خریداری نشــده و فقــط قیمت ها 

تعیین شده است.
شــامپاین نیــز در اظهــار نظــری 
گفت: ســالمت و امنیــت کارکنان 
سفارتخانه ها و کنسولگری های کانادا 
در سراســر جهان اولویت ما است. او 
افزود به مقامات وزارت خارجه دستور 
داده اســت در مورد خرید تجهیزات 
امنیتی دقت مضاعف انجام شــود و 
امنیت سفرای کانادا در سراسر جهان 

پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرد.
بر اساس قرارداد مناقصه، این پیشنهاد 
تا ۳ ســال معتبر خواهد بود و برای 
2 سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد 
بود. این قرارداد شامل توزیع، نصب، 
آمــوزش کار با دســتگاه، و نرم افزار 
دســتگاه به عالوه ۱8 مــاه ضمانت 

از جملــه به روز رســانی نرم افزار ها 
می باشد.

با وجود اینکه این دستگاه ها مستقل 
عمل کرده و ارتباطی با شبکه داخلی 
ســفارتخانه هــا نخواهند داشــت، 
منتقدان از وجود دستگاه های امنیتی 
چینی در سفارتخانه های کانادا ابراز 
نگرانی کردند. به عالوه، برنده شــدن 
یک شرکت چینی در مناقصه و کنار 
زدن رقبای غربی نیز مسئله دیگری 
اســت که توجه منتقدان را به خود 
جلب کرده است. به گفته گای سنت-

ژاک، ســفیر ســابق کانادا در چین، 
اســتراتژی چین در جهان تصاحب 
بازار، کنار زدن رقبا، و سپس تعیین 
قیمت ها است. او گفت: این سیاست 
در طوالنی مــدت برای اقتصاد غرب 

تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت

نمایندگانخارجیازمحدودیتهایسفریمعافخواهندبود
ایرانیان کانــادا- گرچه مــرز کانادا 
همچنان بســته بــوده، اما دیپلمات 
های خارجی، نمایندگان کنسولگری، 
مقامــات و خانواده آنان به لیســت 
مســافران معاف از محدودیت های 

سفری افزوده شده اند.
این معافیت جدید برای اتباع بیگانه 
که گذرنامه آنــان دارای مهر حواله 
دیپلمات، کنسولگری یا حواله رسمی 
صادر شده توسط رئیس پروتکل امور 
جهانــی کانادا باشــد، اعمال خواهد 
گشت، بدان معنا که مسافر بایستی 
حتمــا یا دیپلمات معتبــر، نماینده 
کنسولگری، نماینده یا یکی از مقامات 
کشور خارجی، یا عضو سازمان ملل یا 
هر یک از آژانس های وابسته آن یا هر 
ســازمان بین المللی که کانادا در آن 

عضویت دارد، باشد.
هم اکنون نماینــدگان خارجی قادر 
خواهنــد بود جهــت دریافت اعتبار 
رســمی خود از سوی ســازمان امور 
جهانی کانادا وارد کشور شده و روند 

پرونده خود را از سر گیرند. 
البته ناگفته نماند که تحت پروتکل 
هــای محدودیتــی، این دســت از 
مسافرین بایســتی پیش از سفر به 
 )TRV( کانادا، ویزای اقامــت موقت
دارای کد D-1 یا O-1 دریافت نمایند، 
که افســران مرزی را از اینکه دارنده 
گذرنامــه از امتیــازات دیپلماتیک، 
کنسولگری یا رسمی برخوردار بوده، 

مطلع می سازد.
این خبر پس از بازگشایی مرز کانادا و 
 )ETA( مجوزهای سفری الکترونیک

در اول ژوئیه، منتشر گشت.
محدودیــت های ســفری کانادا در 

حال حاضر بــرای اعضای درجه یک 
خانواده شــهروندان کانادایی که قرار 
است بیش از ۱5 روز در کانادا بمانند، 
کارگران ماهر و دانشجویانی که قبل 
از ۱8 مارس تأیید شــده و بایستی 
برای تحصیل به کانادا بیایند، صدق 
نمی کند. مسافرین همچنین بایستی 
برای ورود به کشور مدارک الزم جهت 
اثبات سفر خود به دالیل ضروری را به 
 )CBSA( آژانس خدمات مرزی کانادا

ارائه نمایند.

کانــادا تعریف »اعضــای درجه یک 
خانــواده « را در طول اپیدمی کرونا 
ویــروس گســترش داده و عالوه بر 
همسر، شــریک زندگی، فرزندان و 
نوه های وابسته، موارد زیر را نیز شامل 

گشته است: 
- والدین یا والدین خوانده

- همســر یا شــریک زندگی یکی از 
والدین یا والدین خوانده 

- سرپرست )قیم( یا مربی
با این وجود، باز هم مسافرین خارجی 
بایستی پس از ورود به کانادا قرنطینه 
گردند، مگــر اینکه تحــت یکی از 

معافیت های زیر قرار گیرند:
- خدمه شرکت های هواپیمایی؛

- افرادی که برای کمک در واکنش به 
کرونا ویروس به کانادا می آیند؛

- نیروهای ارتش کانادا
- افرادی که طبق گفته رئیس سازمان 
بهداشت عمومی، خدمات اساسی و 

ضروری را ارائه می نمایند؛
- افرادی که بنا به تصمیم وزیر امور 
خارجه، وزیر امور اتباع و مهاجرت یا 
وزیــر امنیت عمومی و با اهداف ملی 

وارد کشور می شوند؛
- کارکنان ضروری؛

- افــرادی کــه خدمــات درمانی و 
تجهیزات پزشکی را ارائه می نمایند؛

- افرادی که بــرای دریافت خدمات 
پزشــکی نامرتبط به کووید-۱۹ وارد 

کشور می شوند؛
- متخصصین بهداشتی دارای مجوز 
و دانشــجویان مجاز به کار در زمینه 
بهداشت، در صورتی که طی یک دوره 
۱4 روزه با افراد آسیب پذیر برخورد 

نداشته باشند؛
- افرادی که با کشتی ماهیگیری وارد 

کانادا می شوند؛
- اعضای گروه فرامرزی دارای مجوز؛

و افرادی که به طور منظم برای امور 
کاری از مرز عبور می کنند.

در حال حاضر مرز کانادا تا ۳۱ ژوئیه و 
مرز کانادا-ایاالت متحده آمریکا تا 2۱ 
اوت، بر روی مسافرین خارجی بسته 

کند. این تدبیر پیشگیرانه جدید که خواهد بود.
در شــورای شــهر کلگری با ۱2رای 
مثبت در برابــر ۳رای منفی تصویب 
شده است، از اول اوت به اجرا گذاشته 

خواهد شد.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانــادا، با توجه به موارد فزاینده ابتال 
به کووید۱۹، نمایندگان شورای شهر 
کلگری امیدوار هســتند که استفاده 
اجباری از ماســک در اماکن عمومی 
داخلی، شیوع ویروس را محدود کند 

و مانع از قرنطینه دوباره شود.
ناهید ننشی شــهردار کلگری اعالم 
کــرد: »اگر می خواهیم مــدارس باز 
شوند، کودکان احساس امنیت کنند و 
مجبور نشویم که دوباره کسب وکارها 
را تعطیل کنیم، الزم است که اکنون 

شجاعانه تصمیم گیری کنیم.«
تام سمپسون رئیس آژانس مدیریت 
اوضاع اضطراری کلگــری نیز اعالم 
کرد: »به زودی با موج دوم کرونا روبرو 
خواهیم شد بنابراین الزم است که به 
ســرعت و به گونه ای عمل کنیم که 
نیاز به قرنطینه مجدد نداشته باشیم.«
تدبیر پیشــگیرانه جدید ســاکنان 
کلگری را مجبــور می کند در همه 
مکان هــای عمومی داخلی شــهر از 
جمله مراکز تجاری و فروشــگاه ها و 
همچنین وسایل حمل ونقل عمومی 
شهر و تاکسی ها ماسک بزنند. تدابیر 
مشابهی در کبک، اتاوا و تورنتو به اجرا 

گذاشته شده است.
شهرداری  نماینده  دیویســون  جف 
کلگــری نیز تاکید کرد: »ســالمت 
عمومی نباید به یک مسئله سیاسی 

حزبی تبدیل شود.«
بــه گفته نمایندگان شــهر کلگری، 
جریمــه ۱00دالری برای افرادی که 
در مکان های عمومی داخلی ماسک 
نزنند، در نظر گرفته شده است با این 
حال شهرداری اساس کار را بیشتر بر 
روی آگاه ســازی و آموزش قرار داده 

است تا تنبیه و جریمه.

نگرانیکاناداییهاازدانشجویانودانشگاههایآمریکایی
دربحبوحهشیوعکووید19

با نزدیک شــدن به فصل باز شــدن 
، مدارس پیش دانشگاهی  دانشگاه ها 
و دانشــگاه های کانــادا و والدیــن 
دانشجویان نگران بازگشت دانشجویان 
به دانشــگاه مخصوصا دانشــجویان 

آمریکایی هستند.
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، در 
دانشــگاه مک گیل مونتــرال، برخی 
از کارکنان دانشــگاه نگران بازگشت 
دانشجویان به دانشگاه و اقامتگاه های 

دانشگاهی هستند.
والدیــن نیز با نگرانی هــای جدید و 
ابتالی  ناآشــنایی از جمله، خطــر 
دانشــگاه  محوطه  در  فرزندانشــان 
هســتند.  روبــرو  کوویــد۱۹  بــه 
محدودیت هــای مــرزی آمریکا نیز 
به آن ها اجــازه نمی دهد از نزدیک با 

فرزندانشان مالقات داشته باشند.
یکی از کارکنان دانشــگاه مک گیل 
که نخواسته است نامش فاش شود، 
در ایــن رابطه گفته اســت که من و 
همکارانم نمی دانیم قرار است در این 

شرایط چه اتفاقی بیافتد .
او همکارانش را به عنوان کارکنان خط 
مقدم معرفی کرد و گفت: »بسیاری 
از آن هــا در دهــه 50 و 60 زندگی 
خود هستند و معموال با دانشجویان 

سر و کار دارند«.
این منبع آگاه اظهار داشت: »ما حتی 
از نگرانی بســیاری از خانواده ها خبر 

داریم و نمی دانیم چه کار باید کرد«.
اما سایرین معتقدند دانشگاه می تواند 
از دانشجویان و کارکنانش مراقبت کند.
فرانکــو تادئو، که از دهــه ۱۹۹0 در 
شاغل  کتابخانه مک گیل  سیســتم 

است می گوید: »ما نه تنها وظیفه داریم 
تا به دانشجویان آموزش دهیم بلکه 
باید مراقب و محافظ آن ها نیز باشیم«.
وی افــزود: »صادقانــه بگویــم، من 
به عنــوان یک پدر و یــک کانادایی، 
ترجیح می دهم دانشجویان ما همینجا 

درس بخوانند و به امریکا نروند«.
تاکنون ۳.6 میلیون نفر در امریکا به 
کرونا مبتــال و ۱40 هزار نفر نیز در 
اثر این بیماری جان ســپرده اند. این 
درحالی اســت که تاکنون در کانادا 
۱0۹ هزار نفر مبتال و 8800 نفر نیز 
از این بیماری جان سپرده اند. همین 
موضوع خــواب را از چشــم والدین 

کانادایی ربوده است.
آن ها هر روز اخبار امریکا را پیگیری 
می کنند و می دانند در این کشور چه 

می گذرد.
یک مــادر دو تابعیتی کــه اخیرا از 
خرابکاری های امریکا شــنیده است 
تصمیم دارد روی شیشــه ماشینش 
بنویسد: »ما شهروند کانادایی هستیم 
و قرنطینــه۱4 روزه خودمان را تمام 

کرده ایم«.

بنابر بیانیه ای که دانشــگاه مک گیل 
منتشر کرده اســت دوره های پاییزی 
در درجه اول به صورت آنالین برگزار 
می شــوند و این دانشــگاه همکاری 
نزدیکــی با بخش بهداشــت و درمان 

عمومی و امنیت اجتماعی دارد.
ســوزان بارکر، معاون برنامه ریزی در 
بخش هزینه های دانشــجویی گفت: 
»برخی از دانشجویان دانشگاه کلگری 
تابستان امســال به کشورهای محل 
اقامتشان بازنگشتند تا در طول سفر 
درگیر بیمــاری و احتماال ممانعت از 

بازگشت نشوند«.
وی افزود: »ورودی های جدید نیز در 
اقامتشان قرنطینه می شوند و  محل 
اگر جایی برای زندگی انتخاب نکرده 
باشــند به هتل منتقل می شوند. در 
این موضوع دانشجویان امریکایی نیز 

شرایط مشابهی دارند«.
بارکر تصریح کرد: »ما باید در موضوع 
بازگشت دانشــجویان به دانشگاه با 
انصاف و عدالــت رفتار کنیم و نباید 
بین دانشجویان فرق قائل شویم و یا 

امتیازدهی ناعادالنه داشته باشیم«.
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مشکلمسکن:
»استرس،بیپناهیوبیارزشی«

از چند ســال پیش بود که گزارش های رســانه ای دربــاره »گورخوابی« 
و »کارتن خوابــی« و »جوی خوابی« هرازگاهی توجــه مخاطبان عمدتًا 
طبقه متوســطی را به خود جلب می کرد و در شــبکه های اجتماعی داغ 
می شــد. این پدیده ها از قبل انقالب 1357 و با رشد شتابان شهرنشینی و 
صنعتی ســازی بروز کرده بودند. مخاطبان طبقه متوسطی اما شاید گمان 
نمی کردند که معضل مسکن و سرپناه چند سال بعدتر عنوان هایی مرتبط تر 
با آنها پیدا کند و مســأله از زاغه و حاشیه های همیشه فراموش شده، به 
قلب شهرها بیاید: حاال پشــت بام خوابی، ماشین خوابی، کیوسک خوابی، 

کانکس خوابی و خانه های شراکتی »داغ« شده اند.

»زمانه« در نظرسنجی هفدهم خود 
که 2۳ تیر به پایان رسید، از مخاطبان 
خــود در ایران خواســت تــا تجربه 
زیسته شان از معضل مسکن در این 
ماه های اخیر، همزمان با شدت گرفتن 
بحــران اقتصــادی را در چند جمله 
بنویسند. فشار روانی و استرس از یک 
سو، و حس رهاشدگی از سوی دیگر، 
در بســیاری از روایت های آنها تکرار 
شــده است. یکی از مخاطبان همین 

مضمون را چنین خالصه می کند:
»هر زمان که به انتهای قرارداد اجاره 
نزدیک می شــوم تا ماه ها این ســه 
حس را دارم: اســترس، بی پناهی و 

بی ارزشی«
مردی ۳5 ساله نیز از ایران می نویسد: 
»آوارگی، نگرانی، بی پناهی و دربدری. 

این تجربه منه.«
یکــی از مخاطبــان حتــی از فرط 
اســتیصال شــماره تلفن اش را برای 
کمک در انتهای این پیام گذاشــته:  
»بنده ۳7 سالمه کسی را ندارم کمکم 
کنه هر وقت یــک مقدار وجه جمع 
کردم برای خانه چند برابر گران شد. 
االن هم صاحب خانــه بیرون کرده 

لطفا اگر میتونید کاری کنید.«
حق برخورداری از مســکن مناسب 
یکی از حق های بنیادین بشری است 
و در ماده 25 اعالمیه جهانی حقوق 
بشر نیز به آن اشاره شده. در اصل ۳۱ 
قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز 
می خوانیم: »داشتن مسکن متناسب 
با نیاز، حق هــر فرد و خانواده ایرانی 
اســت. دولت موظف است با رعایت 
اولویت بــرای آنها که نیازمندترند به 
کارگران  و  روستانشــینان  خصوص 
زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.«

اما روایت هایی که در زیر می خوانید، 
گواهی است بر شکست حکومت ایران 
در فراهم کردن این حق بنیادین برای 

شهروندان اش.

افزایش دائمی اجاره بها و نبود حمایت 
از مستأجر در برابر مالک

بسیاری از مخاطبان زمانه می گویند 
که یک ســال اخیر سال سختی به 
لحاظ مســکن برای آنها بوده است. 
از یک ســو افزایش قیمت اجاره بها 
دردسرساز است و از سوی دیگر، نبود 
قوانین حامی مســتأجران و مرجعی 
که بتوان شکایت از زیاده خواهی های 

صاحب خانه را به آنجا برد.
یک زن جوان ۳0 ساله می نویسد: »از 
نوجوانی آرزوی مستقل زندگی کردن 
داشتم. از ســال 84 تا ۹۳ کار کردم 
و حاصل آن شرایطی بود که توانستم 
خانه مســتقلی رهن و اجاره کنم. از 
سال ۹۳ تا ۹6 در یک خانه بودم که 
هر ســال مقداری کرایه آن افزایش 
می یافت. سال ۹6 با دوست دیگری 
همخانه شدم و ماهیانه یک میلیون 
تومان اجاره می دادیــم. بعد از یک 
سال یعنی سال ۹7 صاحبخانه قیمت 
اجــاره را دوبرابر کــرد. ادامه زندگی 
مستقل غیرممکن شد و پیش خانواده 
برگشتم. هنگام پس گرفتن پول پیش 

از آخریــن صاحبخانه، به بهانه هایی 
عجیب سی میلیون از آنچه باید می داد 
کمتر داد. البته قراردادی هم که بسته 
بودیم قرارداردر فرمت پیشــنهادی/

تحمیلی خود صاحبخانه بود )مالک 
چندین ســاختمان و ده ها واحد که 
درآمد عمده اش ار اجاره همین خانه 
هاست(… مباشر صاحبخانه می گفت 
اگر دوست دارید می توانید شکایتتان 
را به شورای حق اختالف ببرید. جایی 
که آنها نفوذ بسیاری داشتند… بنگاه 
مشاور امالک هم تماماً پیگیر منافع 

صاحبخانه بود.«
مردی تقریباً 40 ســاله نیــز انتقاد 
می کند که »قیمت گذاری دلبخواهی 
و کارشناسی نشــده توسط صاحبان 

خانه و ملک« مشکل اصلی او بوده.
یک دانشجوی ساکن ایران نیز توجه 
را به مشــکالت خانه دارشــدن برای 
جوانان، به ویــژه زنان جلب می کند: 
»با قیمت های اخیر اجاره خانه امکان 
مستقل شدن برای جوانان و بخصوص 
زنان به صفر رسیده و امکان ستم بر 
زنان در خانواده یا محیط کار تشدید 

خواهد شد.«
مردی چهل ســاله نیــز می گوید که 
هنوز در خانه پدر و مادرش سکونت 
دارد:»به دلیل کم بودن درامد امکان 
ندارد صاحب خانه بشوم و در مورد آن 

فکر نمی کنم . در خانه پدری ماندگار 
هستم.«

مردی ۳6 ساله هم روایت مشابهی را 
برای زمانه نوشــته است: »من همراه 
والدین زندگی میکنم، منتها مطمئن 
هســتم در آینده با توجه به قیمت 

مسکن کارتن خواب خواهم شد.«

اعیان سازی

»اعیان ســازی«  بســیاری 
)Gentrification(  محله های قدیمی 
و فرودست نشــین را یک عامل دیگر 
باالرفتــن اجاره هــا و قیمت خانه ها 
می دانند. اعیان سازی فرآیندی مشابه 
در همه جا دارد: ابتدا دانشــجویان و 
هنرمندان به محله های کم درآمدنشین 
اما مرکزی تر شهر می روند چون توان 
مالی کمی برای اجاره خانه در دیگر 
محله ها دارنــد؛ حضــور آنها باعث 
رونق گرفتن کســب و کار این محله ها 
می شــود و ســرمایه گذارها را جلب 
می کند؛ ســرمایه گذارها دســت به 
بازسازی خانه ها می زنند و دانشجویان 
و هنرمندان و فرودســتان همگی به 

جای کم درآمدتری کوچانده می شوند.
بسیاری از دانشجویان و نویسندگان 
و مترجمان روایــت می کنند که در 
ســال های اخیر از مرکــز تهران به 
حاشیه تهران، ســپس به شهرهای 
حاشیه تهران،  و سپس به شهرک های 
در حاشیه شهرهای حاشیه ای تهران 

به اجبار نقل مکان کرده اند.
یکی از مخاطبان زن ۳0 ساله زمانه 
دراین بــاره می نویســد: »من پس از 
ازدواج از آنجا که همســرم وضعیت 
مالی خوبی داشــت صاحب مسکن 
شدم. پیش از آن سالها مستاجر بودم. 
شرایط بسیار سختی بود. مهمترین 
مســئله نوســازی بافت فرسوده بود 
زیرا خانه هایی که من اجاره میکردم 
کلنگی بود و پس از نوســازی اجاره 
آن ۱0برابر میشــد و امــکان اجاره 

برایم میسر نبود.«
یک زن دانشــجوی 25 ســاله نیز 
می نویســد: »هیــچ نظارت ســفت 
و ســختی وجود داره.فســاد در هر 
حوزه ای بیداد میکنه.طرف یه خونه 
داره که بیشــتر به طویلــه میخوره 
اونوقت یک میلیارد قیمت گذاشته.در 

سایه ی حکومت فاسد مالکین هیوال 
شدن و به جان مردم بیچاره افتادن.

طبقه ی فرودست داره له میشه.داریم 
له میشیم.«

بدهکار شده ایم

مخاطبان زمانه می گویند که به دلیل 
مجبور  بسیاری  اجاره بها،  گران شدن 
شــده اند که به بدهی تــن بدهند: 
»قیمت مسکن امسال افزایش ۱5 تا 
پنجاه درصدی داشت. افزایش قیمت 
مسکن و اقالم ضروری چند ۱8 برابر 
افزایش حقوق و دستمزد است. بیشتر 
کسانی که امسال خانه خود را تمدید 
یا عــوض کردن مجبــور به گرفتن 
وام و بدهی شــدند. این اوضاع باعث 
ناامیدتر شــدن افراد و سخت شدن 
خیلی بیشــتر زندگی بخصوص در 
شهرهای بزرگ همچون تهران شد. 
حداقل قیمت اجاره واحدهای با متراژ 
پایین و مناطق پایین شهر دو تا سه 
میلیون تومان شد. وضعیتی که کارگر 
و کارمند رده پایین را مجبور به تحمل 

وام و بدهی بیشتر کرد.«
مردی 65 ساله نیز از هزینه کمرشکن 
مسکن انتقاد می کند: »افزایش هزینه 
مسکن رهن/اجاره کمرشکن است.به 
ناچارازهزینه های بهداشــت ودرمان 
که  مســافرت  میکنیم.هزینه  کــم 

پیشکش!«
مرد جوان ۳۱ ســاله ای هم مشکل 
را در ایــن عبارت ها خالصه می کند: 
»نزول های کالن به اسم وام مسکن، 

بی لیاقتی تمام عیار مسئول ها«.

باید اسباب کشی کنیم

یک مخاطب زن بیست و اندی ساله 
از داخل ایران برای زمانه می نویسد: 
»ما تو ۳ سال اخیر، مجبور شدیم ۳ 
بار اسباب کشی کنیم. و این کار بسیار 
سخت است. و وســایل خونه ما هر 

سال بیشتر خراب میشه.«
مرد متأهل دیگری ســاکن تهران با 
حدود 45 ســال ســن می گوید که 
به اجبار خانواده اش را به شهرســتان 
فرستاده: »در ســال جاری موفق به 
اجاره خانه در تهران نشــدم وهمسر 
ودوفرزندم را به شهرستان فرستادم 
وخــودم با اجاره یک اتاق بســختی 

زندگی میکنم«.
مرد شاغل 40 ساله دیگری نیر روایت 
می کند که چطور او و همسرش در دو 
شهر جدا در خانه والدین شان، هر یک 
با یکی از فرزندان شان ساکن شده اند:

»تلخ ترین اینکه همسرم خانه پدرش 
در یک اســتان دیگر همــراه یکی از 
بچه ها ســاکن اســت و خودم خانه 
پدرم در اســتانی دیگر بهمراه پسرم 
ساکن هستیم و ماهانه برای مخارج 
بــه والدین خود کمــک می کنیم و 

پس اندازی نداریم«.

مرد بازنشسته 6۹ ساله ای از تهران نیز 
برای زمانه می نویســد: »ما در حدود 
۱0 سال پیش در اقدسیه اجاره نشین 
بودیم، بعد به ســعادت آباد آمدیم، از 
سعادت آباد به اتوبان بابایی رفتیم، و 
االن برای دو سال هست که به شهرک 

هشتگرد جدید هجرت کرده ایم.«
یک زن روزنامه نگار جوان هم روایت 
مشــابهی از اجاره نشینی در پایتخت 
دارد: »تهیه مسکن برای من به عنوان 
زنی تنها بــا درآمد اندک خبرنگاری 
جــدی ترین دغدغه روزمره و در حد 
یک کابوس اســت، هر چقد می دوم 
و تــالش میکنم باز هزینــه رهن و 
اجاره از من جلوتر اســت، نمی دانم 
تا کی میتونم در تهران دوام بیاورم و 
با مدرک دکترا و سالها کار و زندگی 
مستقل به دلیل عدم توان در تامین 
مســکن به شهرستان و در نتیجه به 
۱0ســال پیش بازنگردم. بسیاری از 
دوستانم و بچه های دکتری مجبور 
شــده اند به خاطر باال رفتن هزینه 
تهیه مســکن کارشان را رها کرده به 
شهرســتان برگردند. آنها هم شدیدا 

افسرده و درمانده شده اند.«
مخاطب دیگری نیز به همین مشکل 
و فشــارهای روانی ناشی از آن اشاره 
می کند:»عده زیــادی از جمله خود 
من مجبور به تــرک تهران و زندگی 
در شــهرک های خوابگاهی شدیم. 
برگشــتن به تهران که بــه هر حال 
زادگاه و جائیــه که هویتمون باهاش 
شــکل گرفته و بهش احساس تعلق 
می کنیم شــبیه یه آرزو شــده. ای 
مســاله به لحاظ روانی فشار زیادی 
روی افرادی مثل ما آورده. احساس یه 
.فلسطینی رو دارم که آواره ش کردن 
و محل ســکونتش رو به زور غصب 

کردن.«

بی توجهی دولتی

دولت حسن روحانی تا کنون چندین 
بار از برنامه ریزی برای حل مشــکل 
مسکن سخن گفته اما این مشکالت 
حل نشده اند. قیمت مسکن در دوران 
او روندی صعودی داشت اما این روند 
صعودی در دو سال اخیر اوج گرفته 

است.
یکی از مخاطبان مرد 45 ساله زمانه 
در ایران می نویسد: »مسکن، به همراه 
بهداشــت و آموزش نیازهــای اولیه 
انســان در جهان مدرن است. دولت 
در ایران به وظایــف خودش در رفع 
نیازهای مربوط به این سه مورد عمل 
نکرده اســت. در واقع پرداخت مردم 
از جیبشان بابت این موارد زیاد شده 
است و دولت همچون یک کاسبکار 
با ایــن نیازهای مــردم برخورد می 
کند و در پی کسب سود است. فساد 

دولتی ها که دیگر زبانزد است.«
مــرد دیگری که بیش از 50 ســال 
دارد، خانه دارشدن را رویایی ناممکن 
توصیف می کند: »با این شــرایط که 
قیمتها با تکرار جمله “علی برکت اهلل” 
روحانی، لحظه به لحظه به آســمان 
هفتم! نزدیکتر میشوند ، مِن مستاْجر 
ایرانی، خانه دار شدن را دیگر حتی در 
خواب و رْویا هم نمیتوانم ببینم. این 
حکومت هرآنچه که بعنوان کمک به 
مردم در هر زمینه ای ، در بوق و کرنا 
میکند فقط دسیســه ای است برای 
خالی کردن هرچه بیشتر جیب های 
خالی تر از همیشه مردم بدبخت و به 

اسارت رفته ایران!«
شمار زیادی از مخاطبان نوشته اند که 
به حکومت برای حل مشکل امیدی 
ندارند. شماری از آنها تنها »انقالب«  
یا تغییرهای رادیکال در حکومت داری 
را حالل مشــکالتی همچون مسکن 

می دانند.

افزایشسرقتهایُخرد
بهدلیلبحراناقتصادیودرآمدیدرایران

ایندیپندنت فارسی- به گفته علیرضا 
لطفی، رییس پلیــس آگاهی تهران 
پیشی گرفتن تعداد افرادی که برای 
بار اول مرتکب جرم ســرقت شده اند 
از مجرمان ســابقه دار نشان می دهد: 
»این اتفاقات بی تاثیر از شــرایط روز 

نیستند.«
آقای لطفی اشاره مستقیم به شرایط 

اقتصادی در ایران داشته است.
افزایش چند برابری اجاره بهاء خانه، 
افزایش قیمت اقالم خوراکی، افزایش 
هزینه هــای پزشــکی و درمانی در 
ایرانی و تحمیــل هزینه اضافه تهیه 
محصوالت بهداشتی برای جلوگیری 
از ابتــالء به کرونا همــراه با افزایش 
نرخ ارز و طال در بازارهای ایران، تورم 
باالی ۳0 درصد، آمار باالی بی کاری از 
جمله مشکالت اقتصادی در ماه های 

اخیر در ایران بوده است.
براساس گزارش پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، دستگیری مجرمان سابقه دار 
نســبت به بار اولی ها در ســال های 
گذشــته 50 درصد بــه 45 درصد 
بوده اســت. به این معنا که بیش از 
50 درصد مجرمان سابقه دار بودند و 
کمتــر از 45 درصد مجرمان بار اولی 
بودند. امــا در حال حاضر تقریباً این 
میزان مســاوی شده است و شاید در 
ســه  ماهه اخیر بیش از 50 درصد 
دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب 
جرم شده بودند. ســارقان باراولی را 
می توان در میان افرادی جســت وجو 

کــرد که به دلیل ناتوانی در کســب 
درآمد به راه هایی غیر از راه های قانونی 

دست اندازی می کنند.
بحران هــای اقتصــادی در دهه های 
گذشته که در پی تحریم ها بر مردم 
در ایران تحمیل شده است، افزایش 
آمــار جرم و نــزاع را در ایران در پی 

داشته است.
تورم باالی۳0 درصــدی هم زمان با 
افزایــش قیمت بهــای ارز در بازار و 
در پی آن افزایش بهای ســکه و طال 
و کمبود نقدینگی در دســت مردم، 
روزهای کرونا و تحریم را بر مردم در 

ایران سخت تر کرده است.
چنان که شــیوع کرونــا هزینه های 
بســیاری بر زندگی مــردم تحمیل 
کرده اســت که از جملــه آن اضافه 
شدن هزینه های بهداشتی و افزایش 

هزینه های درمانــی در زندگی مردم 
ایران است.

به گفته ایــرج حریرچی معاون وزیر 
بهداشت هر خانوار ایرانی در ایام کرونا 
حدود یک میلیون و 600 هزار تومان 
افزایش هزینه داشته است. هزینه های 
ســنگین ســالمت از ۳،7 درصد به 
حدود 8 درصــد در هفته های اخیر 
رسیده است. در خانوار روستایی این 
شاخص از 4،۹ به ۱2،۹ درصد افزیش 
داشته است. در عین حال در خانواده 
افرادی که بیش از 60 ســال ســن 
داشته اند این شاخص به ۱2،۳ درصد 

افزایش داشته است.
از دیگر موارد فشار اقتصادی در ایران  
افزایش هزینه اجاره بهاء در بیشــتر 
نقاط ایران طی ماه های اخیر در این 

کشور بوده است.
افزایش قیمت مواد خوراکی، افزایش 
چهــار برابری هزینه برخــی داروها 
از جمله داروهای بیماران ســرطانی 
با رشــد نرخ ارز، به صفر رســیدن 
موجودی برخی داروهای مورد نیاز در 
کشور به گفته روابط عمومی خیریه 
غیردولتی نور، از موارد ایجاد ناامیدی 

بین مردم در ایران است.
نبود نظارت بر مهار گرانی های اخیر 
در کشور همواره موج نارضایتی را در 
بیــن مردم در ایران افزایش داده و به 
نظر می رسد افزایش جرم و سرقت در 
ایران نیز محصــول بحران های مهار 

نشده اخیر در این کشور بوده است.
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استخداماستخدام

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

 نوسازى ساختمان
نوسازى حمام وآشپزخانه

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

ساخت و نصب کابینت
دراى وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

اجارهاجاره
کوکیتالم، وست وود پالتو

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

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

۱488 604-727-7874
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کوکیتالم، وست وود پالتو
آپارتمان دوخوابه با 2 حمام، به صورت 

مبله و یا غیرمبله، با شومینه گازی،
الندری داخل واحد، 2 پارکینگ،

نزدیک ایستگاه اتوبوس، مدارس و 
فروشگاه IGA ، با سالن ورزش و 

استخر آماده اجاره می باشد.
قیمت توافقی

۱486 778-5۱2-0752
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-۹80-5464
مژان                       604-3۱8-55۱7
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-84۱6

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-35۱-4280
سیامک صالحی       778-۹۹5-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-۱342
604-338-4۱03                   Canucks
شهرام                   778-772-026۹
فرزاد                     604-35۱-۹606
778-8۹6-۱420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0۱07
604-7۱0-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-44۱-2226
604-۹۹0-005۹                   Cyber
604-44۱-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-۹28-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-۹6۱-60۱6
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-26۱-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-۱433
رویال تراول            604-770-۱750
پرستو تراول            604-۹45-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-۹۱3-3486
باله ملی پارس         778-70۹-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-470۱
محمد )تنبور(           778-8۹۱-۱54۱
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-64۹-۹744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-۹۹0-۹۹03
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-77۱-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2۱42
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-24۹8

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-۱272
محمد خرازی )گیتار( 604-55۱-3۹63
جمال صلواتی )آواز(  778-۹۱۹-۱672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2۹37
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-47۱4

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5۱23

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-658۹
اتو چک آپ             604-472-۱544
604-۹3۱-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-۹24-۹477
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

استودیو ضبط و صدابردارى

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

جواهرى
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزى
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 هاى 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 فیلمبردارى

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

قنادى
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 حسابدارى

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 دعاوى

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 نیازمندى 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

باربرى ، 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 گزارى

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline 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
 با2۰سالتجربهآموزشیدرکانادا

  604-700-۵61۵ 
604-949-0201   

به تعدادی خانم و آقا
Waiter & Waitress

برای کار پذیرایی نیازمندیم.
۱487 604-446-605۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Dundrave -دفتر کار در وست ونکوور
در طبقه همکف ساختمان اداری به صورت اشتراکی و یا مستقل

اجاره داده می شود. برای اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. 
۱486 604-8۳۹-0244

همسریابی
یه دل بر می خوام 

زیبا مسه قرص ماه باِشه، 
سربراه و نه جیب باِشه

مهربونو وفادار باِشه
بادرود و سپاس محبت بفرماین 

برا مصاحبه تیلی فون بزنید.
۱487 604-۹02-2057

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حراج فرش
 نگین مشهد

در نقش گل ابریشم تبریز
در اندازه 2 در 3 

شش متری
778-8۴0-1919
۶0۴-9۴5-۴32۴
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مردم آبادان ديشب تا صبح گريستند
ديش���ب، آبادان در سكوت و سياهي شب تا 
صبح گريس���ت. در سرزمين طالي سياه، نخل هاي 
سبز و آخرين پناهگاه آبهاي خليج فارس نغمه اي 

بجز آواي مرگ به گوش نمي رسيد.
آبادان شهري كه تا نيمه هاي شب و حتي گاهي 
تا سپيده دم لحظه اي از شور و شادي مردم خونگرمش 
آرام نمي گرفت در غم فرو رفته و سايه سياه مرگ 

بر بسترش چنگ انداخته بود.
مرگ جانگداز 377 انسان چنان تأثير عميقي در 
مردم آبادان گذاشته كه مردم كوچه و بازرا بي اختيار 

اشك مي ريزند.
200 نفر از قربانيان شناخته شدند

اعضاي يك خانواده ده نفري با نام فاميل رادمهر 
كه عليرضا، معصومه، ناهيد، توران، بيژن � محس���ن، 
كورش، زهرا، زهره و حميد شهبازي بودند و همه 
اينها از 16سال به باال داشتند. در آتش سوزي سينما 
ركس سوختند. اسامي بقيه 200 قرباني شناخته شده 

بشرح زير است.
عبداله بيگدلي 40ساله همراه فرزند 12ساله اش 
محس���ن � ناصر صفرعلي � محمد بناوي  � عبداله 
جاللي � رحيم خوي � علي پناه جاري � غالمحسين 
اوي  � عبداله دارمي 22ساله � غالمحسين ابافر 38ساله � 
حاج بي بي فخاري 50ساله � حميد فرهان 15ساله � 

احمدي يزدآور� حسين كريمي و...
آم�وزگار: فريب خ�وردگان را  ازميان خود 

بيرون     ميكنيم
جمشيد آموزگار نخست وزير و دبيركل حزب 
رستاخيز ملت ايران ديروز در جلسه اي با نمايندگان 
سازمان كارگران/ كه از سراسر كشور كه به تهران 
آمده اند ضمن اش���اره به واقعه ناگوار سينما ركس 

آبادان آنرا يك فاجعه بزرگ ملي خواند. 
آموزگار افزود كه ما باز هم به جهان و جانيان 
نشان خواهيم داد كه مردمي هستيم اليق همه نوع 
آزادي و پيشرفت و اليق بدست آوردن عظمت و 

تمدين گذشته خود.
آموزگار گفت بايد افراد ويرانگر و فريبكار را از 
ميان خود بيرون كنيم و كوشش كنيم كه پيشرفت هائي 
كه از زمان انقالب نصيبان ش���ده دستخوش هرج 
و مرج و آشوب نشود و اين پيشرفت ها با شتابي 

معقول و متناسب در آينده ادامه يابد.
دستگيري 3 متهم

بدنبال بازداشت اسفنديار رمضاني مدير داخلي 
س���ينما ركس، مأموران ش���هرباني 2 نفر ديگر از 
كاركنان اين سينما به نام هاي حميد پاپل و حسن 
اكبري را نيز دس���تگير كردند و هم اكنون تحقيقات 

از آنان ادامه دارد.
اين س���ه نفر براساس مسئوليتي كه داشته اند 
ميبايست تا زمان تعطيل كامل سينما در محل خدمت 
خود حاضر باشند. اما آنان در گفتگويي با خبرنگار 
ما اظهار داش���تند كه زمان وقوع فاجعه، در سينما 
نبودند. در حاليكه شاهدان حادثه گفته اند كه بهنگام 
آتش سوزي درهاي خروجي سالن سينما قفل بوده، 
سه نفر از كاركنان سينما كه بازداشت شده اند معتقدند 
كه بر اثر ازدحام تماش���اگران پس از آتش سوزي 

درهاي خروجي بسته شده است.
اظهارات رئيس شهرباني آبادان

رئيس ش���هرباني آبادان ديشب اعالم كرد كه 
بدنبال آتش س���وزي مهيب سينما ركس آبادان كه 
منجر به كشته شدن 377 نفر شد مدير و دو تن از 

كاركنان اين سينما بازداشت شدند.
تيمس���ار رزمي همچني���ن اضافه كرد كه از 
آپارات چي اين سينما تنها كفش هاي به جاي مانده 
است و در حال حاضر مشغول پي گيري و بررسي 
هس���تيم تا مشخص ش���ود آيا اين شخص نيز در 
آتش س���وخته و يا در آتش سوزي دست داشته و 

متواري شده است.
يك كافه قنادي را در كرمانشاه آتش زدند

كرمانشاه خبرگزاري پارس � شب گذشته عده اي 
ناش���ناس كافه قنادي عسكري واقع در خيابان سپه 
كرمانش���اه را به آتش كشاندند در اين آتش سوزي 
خساراتي به طبقه باالي اين كافه قنادي وارد آمد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 30 امرداد1357 
)برابر با 16 رمضان 1398، 21 اوت1978( نقل شده است.

  

سه شنبه 30 مرداد 1397ـ   سال نود وسومـ   شماره 27081
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...

انتقال پايتخت به نيشابور
21 آگوست سال 441 ميالدی يزدگرد دوم شاه 
وقت ايران از سلسله ساساني تصميم گرفت كه براي 
نزديك بودن به شمال خاوري كشور و جلوگيري از 
ورود باقيمانده هون ها به فرارود )بخش شمال شرقي 
خراسان بزرگتر( موقتا پايتخت را از تيسفون )نزديك 
بغداد( به نيشابور )از شهرهاي خراسان( منتقل كند. 
شهرهاي بزرگ و معروف ديگر خراسان وقت عبارت 
بودند از سمرقند، بخارا، مرو، خجند، بلخ و هرات.

يزدگرد دوم كه 18 سال حكومت كرد در سال 438 
ميالدي پس از مرگ پدرش، بهرام گور، ش���اه شده 
بود. همين هون هاي رانده شده به اروپا، كشور هون 
گري )هنگري –مجارس���تان( را به وجود آوردند كه 

»آتيال« يكي از رهبرانشان بود.
كشته شدن ماكان كاكي

ماكان كاكي يكي از سرداران احياء استقالل ايران 
كه بر شمال كشور حكومت داشت 21 آگوست سال 
940 ميالدي در جنگ با افراد س����ردار ديگر ايراني 
از س����امانيان كشته شد و خبر كشته شدن او بوسيله 
كبوترنامه بَر كه بر پايش جمله »ماكان كاسمه � ماكان 
بمانند اس����مش شد يعني ديگر زنده نيست« را بسته 
بودند تا َسبُك باشد به نصر ساماني در بخارا رسانده 
ش����د و اين روزي غم انگيز در تاريخ وطن ما است 
كه يك ايراني به دس����ت ايراني ديگر كشته مي شد. 
حال آن كه در اصل هر دو سردار يك هدف مقدس 
را كه تحقق استقالل وطن و حاكميّت مّلی بود دنبال 

مي كردند.
2  وعده مشابه شاه با فاصله 25 سال از هم

محمدرضاشاه پهلوي كه پس از شكست مرحله 
نخست برنامه براندازي حكومت دكتر مصدق در 25 
اَُمرداد 1332 به عراق و س���پس ايتاليا فرار كرده بود 
21 آگوس���ت 1953 و دو روز پس از انجام كودتاي 
28 اَُمرداد 1332 در پيامي كه از ُرم فرستاده بود و از 
راديو تهران پخش شد به مردم وعده دمكراسي داد. 
وي اين قول را كه به آن عمل نكرد درست 25 سال 
بعد )2 ش���هريور 1357 � سال انقالب( در نطقي با 

هدف آرام كردن مردم تكرار كرد.

قاب امروز
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بزرگمهر
� آنق���در بر مال دنيا حريص مباش كه از مفقود 

شدنش اندوهناک شوی. 
سقراط

ج��������ز نقش ت����و در نظر نيامد ما را
جز ك�����������وی تو رهگذر نيامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حق�����ا ك�����ه ب������ه چشم در نيامد ما را
حافظ

 سرایه

»دریاچه نئور«  زیستگاه کشاورزی و دامداری/عکس از: سید وحید حسینی

 پند بزرگان 

 سال بیست وچهارم  شماره 6857
 دوشنبه  29 مرداد 1397
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2903
 جــــدول 
سـودوکو

 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

   افقي:
1 - این دستگاه برای جمع آوری ترشحات و خونابه ها در ناحیه 
جراحی برای دادن دید بهتر، مورد استفاده قرار می گیرد - گلر 

اسپانیا که در جام جهانی 2018 نیز مقابل ما بازی کرد
2- جای مطمئن - آغاز صبح - واهمه

3- چین و شکن و خطوط پارچه - شهر مقبره پیر حیدر - گیاهی
4- شهر آلمان - حرف ندا - مرکز مراکش

5- مرد سست و ضعیف - آلودگی صوتی - دیگ سرگشاد - شایعه
6- یک جزء از ده جزء چیزی - یاغی - حشره سرخ ریز

7- مقدار - چوب دستی قلندر - محل نمایش حیوانات
8- فرهنگ لغت فرانسه - امیر و پادشاه - نور اندک

9- شغلش پختن طعام است - گوشه گیر - نزدیک بین
10- عمل منافق - شاهد - مرکز استان مرکزی

11- بخیه درشت - ستون دروازه - پارچه آستری - فلز سرچشمه
12- 92 سانت - ویتامین نور خورشید - پرنده مهاجر

13- حواری خائن - نسیم شب - جنگ
14- شــهر ایتالیــا - گیاه شناســی - 

خالف فرد
آش   - اســلوونی  پایتخــت   -15

هفت دانه

 عمودي:
1- گلولــه کوچک ســربی - بازیگر 

»روح آزاد«
2- گالبی- خودرو - یار هوی!

3- مخفــف اکنون - پایــدار - پول 
واحد اروپا

4- انتقام گیرنده - تربیت نمودن
5- غــرور - خصلــت - جالــب و 

جذاب
6- یازده - عددی ترتیبی - گیاهی 
مقدس در آیین زرتشــت - حرف 

نداری
7- همفکر -دارای رطوبت و تری 

- پدر آذری
8- زاپاس - مشاجره - به حساب 

رسنده
9- حــرف 30 ام - اخمــو - الهه 

شکار
10- عنصــر گواتــر - پســر مازنی - 

پیدا کن - طرف
موتــور  در  زدنــی   - گورکــن   -11

ماشین! - شماره ویژه
چاهــورز  توابــع  از  روســتایی   -12
شهرستان المرد - جزیره اندونزی

13- چوب تــراش - شــهر دیدنــی 
هرمزگان - وسیله دوخت و دوز

14- قایق تفریحــی - فیلم فرهاد 
نجفی - بجا گذاشته

 - نمــا  نوســان  دســتگاه   -15
منفعت طلب

حل جدول ويژه شماره  6856

   افقي:
1 - ابزاری برای وصل کردن و نگاه داشتن اشیا و اجزا به یکدیگر 

- پادشاه ساسانی
2- خاطر – مقایسه- پول مشترک اروپا

3- پرده گوش - بند چرمی - شهر استان خوزستان
4- غذا و خواربار - لنگه - روستایی تفریحی و توریستی در استان گلستان

5- چک - فیلمی به کارگردانی جواد افشار - حافظه جانبی رایانه - سازی عرفانی
6- ارادتمند - عالج - لغزنده

7- پر - محصولی صنعتی و غیر طبیعی که از صفحات MDF و یا HDF تشکیل شده 
است - دهمین حرف یونانی

8- برنامه مشهور ارتباطی تلفن همراه - غمگین - گل یا گیاهی که نماد یک کشور است
9- دادن و گرفتنش جرم است - میل به غذا - معروف

10- با شکن آید - یار همایون - بانگ بلند
11- نفس آدم چاق - نیرنگ - کشور آفریقایی - نام مردانه فرنگی

12- کشیده شده - جدید - پارچه پوشش بدن نوزاد
13- پول ریختن به حساب - چکش در خانه - راه رفتن کودک

14- نــام روبــن بازیکــن بایرن 
- بزرگتریــن کلیســای جهان - 

دشوار
15- خیالباف - بیمار در بالین

 عمودي:
1- شــهری زیبــا و آمیختــه بــا 
افســانه های شــاهنامه در 35 
کیلومتری شمال غربی یاسوج 
- جانــوری بــا پــوزه ای باریک و 

زبان چسبناک دراز
2- شــرف و عفــت - خــودرو - 

یقه جدولی
3- دیــوار - برابــر هزار هــزار - 

چیزی که دیده بشود
4- زباله - جایزه ادبی

5- کاهــن - مقابــل جزئــی - 
واحد سنجش فرکانس

6- یادداشــت - جانشین - آرزو، 
چشمداشت - چسبیده به گردن

7- مبارک - آش محلی قم - 
مقابل تند و تیز

8- چهــره - ماهیــت - کودک 
تازه راه افتاده

9- رسته و صف - نام دخترانه 
- الک

طــرح   - درخــت  جنــگل   -10
سازمانی - ظرف - کاله فرنگی

11- شــهد شیرین - ســوره 96 - 
عصاره گوجه فرنگی

12- بیخ ریواس - قره نی
13- جودوی چینی - بساوایی - 

مرحله دوم زراعت
14- چراگاه ایــل - گواهی پایان 

تحصیالت - مغول
15- معادل فارسی دوپینگ - 

شاعر روزگار سامانیان

جدول 
ويـــژه

جدول 
عــادي

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. 6857يک جـدول با دو شـرح

حل جدول عادی شماره  6856 
ان

اير
  : 

س
عک

حمل جسد کوهنورد فوت شده در کوهستان با قاطر

آواز مرگ در کوهستان
کوهنوردان از نبود امکانات امداد و نجات می گويند
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متوسط

سخت

فدراســیون  دبیــر  میرنــوری  محمــود   
کوهســتان  نجــات  و  امــداد  کوهنــوردی: 
وظیفــه  نــه  و  نــدارد  متولــی  ايــران  در 
فدراســیون کوهنوردی اســت و نــه وظیفه هالل احمــر اما هردو 
در ايــن کار کمــک می کنند. ســازمان امــداد و نجات کوهســتان 
زيرســاخت هايی می خواهــد کــه در ايــران فراهــم نیســت. مــا 
هلیکوپتــر نداريــم و حتــی هلیکوپترهايــی که هالل احمــر دارد، 

مخصوص پرواز در ارتفاع باال نیست

  سعید آقاپور يک مصدوم: بیشترين چیزی که ناراحتم می کند 
اين است که ما را به اصطالح ســر کار گذاشتند. گفتند هلیکوپتر 
می فرستند و بچه ها حتی ســاعت 5 عصر خار و گون آتش زدند 
کــه هلیکوپتر مــا را ببیند در صورتی کــه اصاًل هلیکوپتــری در کار 
نبود. ما روی مرز تهران و البرز بوديم و سر همین درگیری داشتند 
که امداد و نجات البرز بیايد يا تهران. من درد شــديدی داشــتم و 
درشــت نی و نازک نی پايم شکســته بود. در واقع مچ پايم کامل 

خرد شده بود. با همان وضعیت خودم را کشیدم
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مريم طالشی
گزارش نويس

»شـــب نوزدهم مرداد امســـال بود. یکی 
از کوهنـــوردان داخـــل کیســـه خوابش در 
ارتفاعات دماوند سکته کرده بود. حدوداً 
50 ســـاله، از کوهنوردان قدیمی بروجرد. 
فوت کرده بود و کســـی هم نفهمیده بود. 
کیسه خواب را باز می کنند و می بینند دمر 
افتاده. دیگر کاری نمی شد کرد. من آنجا 
بودم. زنگ زدیم اورژانس گفتند هلیکوپتر 
امکان بردن جنـــازه را ندارد. برانکارد پیدا 
کردیم و جنازه را خودم پشت قاطر بستم 
که خیلی کار ســـختی بود چـــون باد کرده 
بود و سنگین شده بود. به زحمت بردیم 

پایین.«
این را محمد مافی، کوهنورد می گوید 

و ادامـــه می دهـــد: »این فقـــط نمونه ای 
از مشـــکالت کوهســـتان اســـت. در بارگاه 
سوم دماوند یک کپسول اکسیژن نیست. 
کســـانی بودند که اکســـیژن به مغزشـــان 
نرسیده بود و اِِدم مغزی شده بودند و در 
پناهگاه یک کپسول اکسیژن موجود نبود. 
بچه های کوهنورد خودشـــان کپسول های 
یک بار مصرف که همراه داشتند، باز کرده 
بودند و بـــه مصدوم داده بودنـــد. در قله 
دماوند اگر کســـی حتی پایش پیچ بخورد 
کمکی نیست. نه خبری از برانکارد هست 
و نه تجهیزات امدادی. اگر خودت بتوانی 
خودت را بکشـــی پایین که هیـــچ، وگرنه 
دیگر معلوم نیســـت چـــه اتفاقی برایت 
بیفتد. می گویند هلیکوپتر را برای اتفاقات 
ویژه می فرســـتند. فدراسیون هم برایش 
مهم نیست. اتفاقات زیادی در کوهستان 

می افتد و این خیلی تأسف انگیز است.«
اتفـــاق دیگر دو هفته پیش افتاده بود. 
ماجـــرا را بشـــنوید از زبـــان شـــاهد عینی. 
توحیـــد گرانمایـــه، کوهنورد و ســـنگنورد 
زنجانـــی اینطـــور می گویـــد: »یـــک نفر از 
کوهنوردان ســـنگ به ســـرش خورده بود 
و به کمـــا رفته بـــود. در پناهگاه ســـیمرغ 
دماوند یک بســـکت یا برانـــکارد نبود که 
مصدوم را بشـــود منتقل کـــرد. هیچ کس 
هـــم از امـــداد و نجـــات کوهســـتان نبود. 
تماس گرفتیم و قرار شد هلیکوپتر بیاید. 
هلیکوپتر 4 بار آمد و برگشت و در نهایت 
بـــار چهارم خلبـــان ارتفاع زده شـــده بود 
و یک کپسول اکســـیژن در هلیکوپتر نبود 
کـــه بـــه او بدهنـــد. در نهایـــت هلیکوپتر 
برگشـــت. خودمان با باتـــوم کوهنوردی و 
طناب، برانکارد درست کردیم و مصدوم 

را تا جایی که می توانســـتیم پایین بردیم. 
بعداً شـــنیدیم دو نفری که از هالل احمر 
بـــرای کمک آمـــده بودند، شـــب را پایین 
در پناهگاه خوابیده بودنـــد. این اتفاق در 
جبهـــه جنوبـــی دماوند افتـــاد. در نهایت 
فـــردای روز حادثـــه امدادگـــران آمدند و 
هلیکوپتر هم آمد. برای خیلی از دوستانم 
اتفاقات مشابه افتاده و هیچ کس حمایتی 
نمی کند. بچه ها خیلی جاها گم شده اند 
و اگـــر محلی ها نبودند، کس دیگری برای 

کمک نبود.«
وحید سعیدی، کوهنورد هم گفته های 
توحیـــد را تأیید می کند: »کمبـــود یا بهتر 
اســـت بگویم نبود امکانات، گله ای است 
که تمـــام کوهنوردان دارنـــد. کوهنوردی و 
ســـنگنوردی به هرحال ورزش پرخطری 
اســـت و یـــک حادثـــه کوچـــک می تواند 

لطمـــات بزرگی بزند. در همیـــن دربند و 
توچـــال بارها شـــاهد بوده ام کـــه خانم ها 
خصوصـــاً خانم های مســـن دچـــار پیچ 
خوردگی پا شده اند و هیچ کس برای کمک 
نیامده. دماونـــد تعداد زیـــادی کوهنورد 
می آید هم از داخل و هم خارج از کشـــور 
اما امکانات امـــداد و نجات به هیچ وجه 

متناسب با تعداد کوهنوردان نیست.«
شاید شما هم فیلم هایی را با موضوع 
حادثه در کوهستان و نجات معجزه آسا یا 
مرگ کوهنـــوردان در دام حادثه دیده اید؛ 
این فیلم ها غالباً بر اساس اتفاقات واقعی 
ساخته می شـــوند. هرکدام از اتفاقات رخ 
داده در کوهســـتان قابلیت این را دارد که 
دســـتمایه ســـاخت یک فیلم ســـینمایی 
شود. یک ماجرای دیگر را هم با همدیگر 
بخوانیم.محمد مهدی واشقانی، کوهنورد 
اینطـــور ماجـــرا را نقل می کنـــد: »آذر ماه 
سال گذشته بود. یک تیم 10 نفره بودیم. 
سه قله بعد از دیزین در منطقه  اهلل وند، 
یک نفر پایش پیچ خورد و دو تا استخوان 
ســـاقش شکســـت. این اتفاق ســـاعت 11 
صبح افتـــاد. با هالل احمر، آتش نشـــانی 
و پلیـــس تمـــاس گرفتیم امـــا هیچ کس 
نیامـــد. در صورتـــی که هوا بد نبـــود و دید 
به اندازه کافی بود. بعد شـــروع کردیم با 
نفراتی که در آتش نشانی و امداد و نجات 
می شـــناختیم تماس گرفتیم. در نهایت 
کســـی که رئیـــس امداد جـــاده ای کندوان 
بود و متوجه ماجرا شـــده بـــود زنگ زد به 
فرماندار شمشـــک که یـــک نفر راهنمای 
محلی همراه امدادگران بفرســـتد. دائم 
از مـــا می خواســـتند موقعیـــت مکانی را 
بفرستیم و ماهم می فرستادیم اما خبری 
از کمک نبود. گفتند بالگرد باید از ورامین 
بلند شـــود و بیاید و آیا شما را پیدا بکند یا 
نکند. 6 نفرمان رفتند روستای »آهار« که 
از مـــردم کمک بگیرند. 3 نفر باالی ســـر 
مصدوم ماندیـــم. از روســـتا 20 نفر برای 
کمک آمدند. باالخره دو نفر از هالل احمر 
و یـــک راهنمـــای محلی با یـــک برانکارد 
خودشـــان  امـــدادی  نیروهـــای  آمدنـــد. 

آمادگی باال آمدن از کوه را نداشتند.
ماشین هالل احمر هم در میدان آهار 
ایســـتاده بود در صورتی که می توانســـت 
راه ماشـــین رو را باال بیایـــد که خودش دو 

ســـاعت زمـــان پیـــاده روی با مصـــدوم را 
کـــم می کرد و مـــا در تاریکی شـــب پایین 
رســـیدیم. مصـــدوم وضعیـــت خوبـــی 
نداشـــت و اگر استخوان بیرون می زد رگ 
را قطـــع می کـــرد و خطـــر مرگ داشـــت. 
این را بعداً در بیمارســـتان بـــه ما گفتند. 
محلی هـــا خیلی کمـــک کردنـــد و تعداد 
زیادی پتو آوردند. می گفتند از رخ شمالی 
توچال خیلی ها صعود می کنند و تعداد 
حوادث باال بوده خصوصاً در »ایگل« و ما 
تا حاال جنازه های زیادی پایین آورده ایم. 
متأسفانه امداد نجات فقط فکر این است 
کـــه در مکان حادثه عکس بگیرد و داخل 
کانالش بگذارد و نمایش دهد. ما شنیدیم 
قبل از این که مصـــدوم را منتقل کنند در 
کانالشـــان خبر زده بودنـــد که هالل احمر 
یک مصـــدوم را از مناطق صعب العبور 

نجات داده.«
ســـعید آقاپور مصدوم همین حادثه 
می گوید: »بیشـــترین چیزی کـــه ناراحتم 
می کند این است که ما را به اصطالح سر 
کار گذاشتند. گفتند هلیکوپتر می فرستند 
و بچه ها حتی ســـاعت 5 عصر خار و گون 
آتـــش زدند کـــه هلیکوپتر مـــا را ببیند در 
صورتی که اصاًل هلیکوپتری در کار نبود. ما 
روی مرز تهران و البرز بودیم و سر همین 
درگیری داشـــتند که امـــداد و نجات البرز 
بیاید یا تهران. من درد شدیدی داشتم و 
درشـــت نی و نازک نی پایم شکسته بود. 
در واقع مچ پایم کامل خرد شـــده بود. با 
همان وضعیت خودم را کشیدم. آخر سر 
2 نفر ساعت 5 عصر فرستادند که انصافاً 
خیلی هم زحمت کشیدند و ایراد به آنها 
نیست و مشکل سازمانی است. حتی یک 
مسکن نداشتند و یک بروفن ته جیب یک 
نفرشان پیدا شد. تله کابین را دستور دادند 
روشن کنند و من را پایین بردند. ساعت 11 
صبح این اتفاق برایم افتاد و 9 صبح روز 
بعدش به بیمارستان رسیدم و اگر زودتر 
کمک می شد وضعیتم بهتر بود. سه ماه 
و نیم نتوانستم پایم را زمین بگذارم و اآلن 
هم مشـــکل دارم و نمی توانم درست راه 

بروم چون استخوانم از بین رفته.«
به گفته کوهنـــوردان حاضر در گزارش 
و همچنین تعداد دیگـــری از کوهنوردان، 
هیـــچ کـــس متولـــی امـــداد و نجـــات در 

کوهستان نیست و هالل احمر طبق قانون 
وظیفه ای در این مورد ندارد و فدراســـیون 
کوهنـــوردی هـــم اهمیتـــی بـــه موضوع 
نمی دهد. در همین راستا معاون عملیات 
امـــداد و نجـــات هالل احمر هـــم چندی 
پیش اعـــالم کرده بـــود که امدادرســـانی 
در کوهســـتان متولی مشـــخصی ندارد و 
هالل احمر به دلیل اتفاقات زیادی که رخ 
می دهد، چنین عملیاتی را انجام می دهد 
و با وجـــود اختصاص بودجه برای تأمین 
تجهیزات، بازهم امکانات امدادرسانی با 

سطح استاندارد فاصله دارد.
محمـــود میرنـــوری، دبیر فدراســـیون 
ورزشـــی  صعودهـــای  و  کوهنـــوردی 
در گفت و گـــو بـــا »ایـــران« در ایـــن بـــاره 
می گوید:»امـــداد و نجـــات کوهســـتان در 
ایران متولی ندارد و نه وظیفه فدراسیون 
کوهنوردی اســـت و نه وظیفه هالل احمر 
اما هردو در این کار کمک می کنند. سازمان 
امداد و نجات کوهستان زیرساخت هایی 
می خواهد که در ایران فراهم نیســـت. ما 
هلیکوپتر نداریـــم و حتی هلیکوپترهایی 
که هالل احمـــر دارد، مخصوص پرواز در 
ارتفاع باال نیست. تجهیز کردن پناهگاه ها 

البته وظیفه فدراسیون است که این کار را 
کرده ایم، برانکارد خریده ایم و متأسفانه 
تجهیـــزات را بعضی وقت ها برمی دارند 
و می برنـــد چـــون جانپناه هـــا متصـــدی 
ندارند. خیلی از کوهنوردان هم خودشان 
تجهیـــزات می گیرنـــد و می گذارنـــد. بـــه 
هرحـــال این وظیفه ماســـت و اگر وظیفه 
کاری حتی نباشـــد، وظیفه اخالقی است 
و هـــالل احمر هم بـــا توجه بـــه نیروها و 
تجهیزات زمینی و هوایی بیشتری که دارد، 
در این زمینه مسئولیت بیشـــتری دارد تا 

فدراسیون.«
ابعاد وسیع حادثه اشترانکوه که آذرماه 
ســـال گذشـــته رخ داد و منجر به مرگ 9 
کوهنورد شد، توجه ها را برای مدتی به این 
مســـأله جلب کرد. بعد از گذشت مدتی 
از حادثه اما مسأله باز فراموش شد. حاال 
کوهنوردان نگران احتمال اتفاقات بعدی 
هستند و چشم انتظار که آیا تالشی برای 
تأمین امنیت کوهنوردان انجام می شـــود 
یـــا نـــه؟! و یک ســـؤال دیگر؛ این کـــه آیا با 
وجود ضعف شـــدید تجهیـــزات امدادی 
آیا واقعاً به صالح هست بازهم به ورزش 

دلخواهشان ادامه دهند؟!

فروردین : اکنون اتفاقات زیادی در زندگی شما افتاده که شما نمی توانید 
با آنها کنار بیایید. سعی کنید که به ناراحتی های گذشته تان نگاهی بیندازید، 
شما نسبت به موضوعات بسیار ناچیز حساسیت بیش از حد نشان می داده اید. 
وقتی که دودل هســتید، بــه جای نگرانی هایتان به چیزهــای مثبتی که در 

زندگی تان وجود دارد فکر کنید.
 

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

که در این زمینه دارای تجربه هستند کمک بگیرید. 

خرداد : شما فوق العاده سرسخت شده اید، چراکه می دانید زمان در حال 
سپری شدن است و می خواهید که تمام نقاط مبهم و سوءتفاهمات را رفع 
کنید. اما بعضی از چیزها را باید رها کرده و کاری بهشان نداشته باشید. شاید 
ترجیح می دهید که کارهایتان را الویت بندی کرده و طبق برنامه پیش روید.  

اما حاال آداپته شدن با شرایط شاید مرموزترین اسلحه شما باشد. 

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

 
مرداد :  شــما ظاهراً قادر هستید فراتر از هدف خود را هم ببینید.حواستان 
جمع باشد؛ شما برسر دوراهی قرار می گیرید و به محض اینکه یکی از آنها 
را برگزینید، کسانی که از مسیر اول سودی عایدشان می شود برایتان مشکل 
درست می کنند. تا جایی که امکان دارد هیچ کدام را انتخاب نکنید و میانه 

رو باشید تا موقعی که راه سومی هم نمودار شود.

شهریور :  شما بــرای انجام دادن وظایفتان چندین راه در پیش رو دارید و 
اگرچه این راهها اختیارات زیادی را به شما می دهند، اما شرایط کار کردن 
برای شما سخت تر می شود. اگر یک راه وجود داشته باشد که از بقیه مهم 
تر باشد، برای شما ساده تر است، توضیح دادن اینکه چه مراحلی باید طی 
شود، کار سختی است. تا جایی که الزم است خودتان را با آن تطبیق بدهید.

مهر : تازگیها به شما فرصت ویژه ای داده شده است. اگر شما وظایفتان را 
انجام داده و منتظر هستید، باز هم باید بدانید که برای استفاده کردن از این 
فرصت چه کارهایی باید انجام بدهید. البته شــما عاقل تر شده اید چون یاد 
گرفته اید از اتفاقاتی که در گذشته پیش آمده درس بگیرید. اما اگر خیلی 

سریع از این یافته های خود استفاده نکنید.

آبان :به نظر می رسد که شما در تنگنا گیر افتاده اید. اگرچه این موقعیت 
ممکن است دارای پیچیدگی های نامحسوسی باشد، اما شما باید بین تغییر 
و ماندن در موقعیت کنونی یکی را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که الزم 
نیســت زندگی تان را خراب کنید؛ فقط با گام های کوچک اما پی در پی 

رو به جلو حرکت کنید.

آذر : بــا اینکه اکنون نســبت به زندگی خوش بین هســتید، اما می توانید 
احســاس کنید که اتفاقاتی دارد می افتد که نگرانی و اضطراب برای شــما 
ایجاد می کنند. اما به این معنی نیست که شما از تغییر می ترسید و مخالف 
آن هستید؛ فقط به این خاطر است که دلواپس این هستید که مبادا طرح ها و 

برنامه هایی که برای خودتان دارید خراب شوند.

دی : شــما وارد یک مرحله وقفه و سکون سازنده شده اید که حتی قادر 
نیســتید پروژه تان را یک مرحلــه به جلو ببرید. اما اجــازه ندهید ناامیدی 
روحیه تان را خراب کند. فقط برای مدتی کاری متفاوت انجام دهید. یک 
بار که به طور موثری توجه خود را به سمت موضوعات دیگر منحرف کنید، 

دوباره قدرت خالقانه خود را باز خواهید یافت. 

بهمن :شما اگر بخواهید تفاوت های وسیع بین احترام به گذشته و نیازتان 
بــرای تغییر را با هم تطبیق دهید، به چالش خواهید خورد. موقعیت قوی و 
محکم شما در هر دو بخش ممکن است افراد دیگر را گیج و یا آشفته کند، 
برای اینکه شما قادر هستید هر دو روی سکه را ببینید! بلند پروازی های شما 

کمک تان می کند تا موفق شوید.

اســفند :  شــما دوســت ندارید از الک خود بیرون بیایید! اما شرایط و 
مشکالت بهتان اجازه نمی دهند که یک جا ساکن بمانید. شاید شما نگران 
اتفاقاتــی که دور و برتان رخ داده باشــید. باید وقتی را به کندو کاو کردن 
رازهای ناشناخته اختصاص دهید، برای آنکه خود شما دقیقاً چیزهایی را که 

پیدا خواهید کرد را نمی شناسید. 

فال هفته
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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

   افقي:
1 - این دستگاه برای جمع آوری ترشحات و خونابه ها در ناحیه 
جراحی برای دادن دید بهتر، مورد استفاده قرار می گیرد - گلر 

اسپانیا که در جام جهانی 2018 نیز مقابل ما بازی کرد
2- جای مطمئن - آغاز صبح - واهمه

3- چین و شکن و خطوط پارچه - شهر مقبره پیر حیدر - گیاهی
4- شهر آلمان - حرف ندا - مرکز مراکش

5- مرد سست و ضعیف - آلودگی صوتی - دیگ سرگشاد - شایعه
6- یک جزء از ده جزء چیزی - یاغی - حشره سرخ ریز

7- مقدار - چوب دستی قلندر - محل نمایش حیوانات
8- فرهنگ لغت فرانسه - امیر و پادشاه - نور اندک

9- شغلش پختن طعام است - گوشه گیر - نزدیک بین
10- عمل منافق - شاهد - مرکز استان مرکزی

11- بخیه درشت - ستون دروازه - پارچه آستری - فلز سرچشمه
12- 92 سانت - ویتامین نور خورشید - پرنده مهاجر

13- حواری خائن - نسیم شب - جنگ
14- شــهر ایتالیــا - گیاه شناســی - 

خالف فرد
آش   - اســلوونی  پایتخــت   -15

هفت دانه

 عمودي:
1- گلولــه کوچک ســربی - بازیگر 

»روح آزاد«
2- گالبی- خودرو - یار هوی!

3- مخفــف اکنون - پایــدار - پول 
واحد اروپا

4- انتقام گیرنده - تربیت نمودن
5- غــرور - خصلــت - جالــب و 

جذاب
6- یازده - عددی ترتیبی - گیاهی 
مقدس در آیین زرتشــت - حرف 

نداری
7- همفکر -دارای رطوبت و تری 

- پدر آذری
8- زاپاس - مشاجره - به حساب 

رسنده
9- حــرف 30 ام - اخمــو - الهه 

شکار
10- عنصــر گواتــر - پســر مازنی - 

پیدا کن - طرف
موتــور  در  زدنــی   - گورکــن   -11

ماشین! - شماره ویژه
چاهــورز  توابــع  از  روســتایی   -12
شهرستان المرد - جزیره اندونزی

13- چوب تــراش - شــهر دیدنــی 
هرمزگان - وسیله دوخت و دوز

14- قایق تفریحــی - فیلم فرهاد 
نجفی - بجا گذاشته

 - نمــا  نوســان  دســتگاه   -15
منفعت طلب

حل جدول ويژه شماره  6856

   افقي:
1 - ابزاری برای وصل کردن و نگاه داشتن اشیا و اجزا به یکدیگر 

- پادشاه ساسانی
2- خاطر – مقایسه- پول مشترک اروپا

3- پرده گوش - بند چرمی - شهر استان خوزستان
4- غذا و خواربار - لنگه - روستایی تفریحی و توریستی در استان گلستان

5- چک - فیلمی به کارگردانی جواد افشار - حافظه جانبی رایانه - سازی عرفانی
6- ارادتمند - عالج - لغزنده

7- پر - محصولی صنعتی و غیر طبیعی که از صفحات MDF و یا HDF تشکیل شده 
است - دهمین حرف یونانی

8- برنامه مشهور ارتباطی تلفن همراه - غمگین - گل یا گیاهی که نماد یک کشور است
9- دادن و گرفتنش جرم است - میل به غذا - معروف

10- با شکن آید - یار همایون - بانگ بلند
11- نفس آدم چاق - نیرنگ - کشور آفریقایی - نام مردانه فرنگی

12- کشیده شده - جدید - پارچه پوشش بدن نوزاد
13- پول ریختن به حساب - چکش در خانه - راه رفتن کودک

14- نــام روبــن بازیکــن بایرن 
- بزرگتریــن کلیســای جهان - 

دشوار
15- خیالباف - بیمار در بالین

 عمودي:
1- شــهری زیبــا و آمیختــه بــا 
افســانه های شــاهنامه در 35 
کیلومتری شمال غربی یاسوج 
- جانــوری بــا پــوزه ای باریک و 

زبان چسبناک دراز
2- شــرف و عفــت - خــودرو - 

یقه جدولی
3- دیــوار - برابــر هزار هــزار - 

چیزی که دیده بشود
4- زباله - جایزه ادبی

5- کاهــن - مقابــل جزئــی - 
واحد سنجش فرکانس

6- یادداشــت - جانشین - آرزو، 
چشمداشت - چسبیده به گردن

7- مبارک - آش محلی قم - 
مقابل تند و تیز

8- چهــره - ماهیــت - کودک 
تازه راه افتاده

9- رسته و صف - نام دخترانه 
- الک

طــرح   - درخــت  جنــگل   -10
سازمانی - ظرف - کاله فرنگی

11- شــهد شیرین - ســوره 96 - 
عصاره گوجه فرنگی

12- بیخ ریواس - قره نی
13- جودوی چینی - بساوایی - 

مرحله دوم زراعت
14- چراگاه ایــل - گواهی پایان 

تحصیالت - مغول
15- معادل فارسی دوپینگ - 

شاعر روزگار سامانیان

جدول 
ويـــژه

جدول 
عــادي

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. 6857يک جـدول با دو شـرح

حل جدول عادی شماره  6856 
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حمل جسد کوهنورد فوت شده در کوهستان با قاطر

آواز مرگ در کوهستان
کوهنوردان از نبود امکانات امداد و نجات می گويند
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فدراســیون  دبیــر  میرنــوری  محمــود   
کوهســتان  نجــات  و  امــداد  کوهنــوردی: 
وظیفــه  نــه  و  نــدارد  متولــی  ايــران  در 
فدراســیون کوهنوردی اســت و نــه وظیفه هالل احمــر اما هردو 
در ايــن کار کمــک می کنند. ســازمان امــداد و نجات کوهســتان 
زيرســاخت هايی می خواهــد کــه در ايــران فراهــم نیســت. مــا 
هلیکوپتــر نداريــم و حتــی هلیکوپترهايــی که هالل احمــر دارد، 

مخصوص پرواز در ارتفاع باال نیست

  سعید آقاپور يک مصدوم: بیشترين چیزی که ناراحتم می کند 
اين است که ما را به اصطالح ســر کار گذاشتند. گفتند هلیکوپتر 
می فرستند و بچه ها حتی ســاعت 5 عصر خار و گون آتش زدند 
کــه هلیکوپتر مــا را ببیند در صورتی کــه اصاًل هلیکوپتــری در کار 
نبود. ما روی مرز تهران و البرز بوديم و سر همین درگیری داشتند 
که امداد و نجات البرز بیايد يا تهران. من درد شــديدی داشــتم و 
درشــت نی و نازک نی پايم شکســته بود. در واقع مچ پايم کامل 

خرد شده بود. با همان وضعیت خودم را کشیدم

نیم نگاه
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مريم طالشی
گزارش نويس

»شـــب نوزدهم مرداد امســـال بود. یکی 
از کوهنـــوردان داخـــل کیســـه خوابش در 
ارتفاعات دماوند سکته کرده بود. حدوداً 
50 ســـاله، از کوهنوردان قدیمی بروجرد. 
فوت کرده بود و کســـی هم نفهمیده بود. 
کیسه خواب را باز می کنند و می بینند دمر 
افتاده. دیگر کاری نمی شد کرد. من آنجا 
بودم. زنگ زدیم اورژانس گفتند هلیکوپتر 
امکان بردن جنـــازه را ندارد. برانکارد پیدا 
کردیم و جنازه را خودم پشت قاطر بستم 
که خیلی کار ســـختی بود چـــون باد کرده 
بود و سنگین شده بود. به زحمت بردیم 

پایین.«
این را محمد مافی، کوهنورد می گوید 

و ادامـــه می دهـــد: »این فقـــط نمونه ای 
از مشـــکالت کوهســـتان اســـت. در بارگاه 
سوم دماوند یک کپسول اکسیژن نیست. 
کســـانی بودند که اکســـیژن به مغزشـــان 
نرسیده بود و اِِدم مغزی شده بودند و در 
پناهگاه یک کپسول اکسیژن موجود نبود. 
بچه های کوهنورد خودشـــان کپسول های 
یک بار مصرف که همراه داشتند، باز کرده 
بودند و بـــه مصدوم داده بودنـــد. در قله 
دماوند اگر کســـی حتی پایش پیچ بخورد 
کمکی نیست. نه خبری از برانکارد هست 
و نه تجهیزات امدادی. اگر خودت بتوانی 
خودت را بکشـــی پایین که هیـــچ، وگرنه 
دیگر معلوم نیســـت چـــه اتفاقی برایت 
بیفتد. می گویند هلیکوپتر را برای اتفاقات 
ویژه می فرســـتند. فدراسیون هم برایش 
مهم نیست. اتفاقات زیادی در کوهستان 

می افتد و این خیلی تأسف انگیز است.«
اتفـــاق دیگر دو هفته پیش افتاده بود. 
ماجـــرا را بشـــنوید از زبـــان شـــاهد عینی. 
توحیـــد گرانمایـــه، کوهنورد و ســـنگنورد 
زنجانـــی اینطـــور می گویـــد: »یـــک نفر از 
کوهنوردان ســـنگ به ســـرش خورده بود 
و به کمـــا رفته بـــود. در پناهگاه ســـیمرغ 
دماوند یک بســـکت یا برانـــکارد نبود که 
مصدوم را بشـــود منتقل کـــرد. هیچ کس 
هـــم از امـــداد و نجـــات کوهســـتان نبود. 
تماس گرفتیم و قرار شد هلیکوپتر بیاید. 
هلیکوپتر 4 بار آمد و برگشت و در نهایت 
بـــار چهارم خلبـــان ارتفاع زده شـــده بود 
و یک کپسول اکســـیژن در هلیکوپتر نبود 
کـــه بـــه او بدهنـــد. در نهایـــت هلیکوپتر 
برگشـــت. خودمان با باتـــوم کوهنوردی و 
طناب، برانکارد درست کردیم و مصدوم 

را تا جایی که می توانســـتیم پایین بردیم. 
بعداً شـــنیدیم دو نفری که از هالل احمر 
بـــرای کمک آمـــده بودند، شـــب را پایین 
در پناهگاه خوابیده بودنـــد. این اتفاق در 
جبهـــه جنوبـــی دماوند افتـــاد. در نهایت 
فـــردای روز حادثـــه امدادگـــران آمدند و 
هلیکوپتر هم آمد. برای خیلی از دوستانم 
اتفاقات مشابه افتاده و هیچ کس حمایتی 
نمی کند. بچه ها خیلی جاها گم شده اند 
و اگـــر محلی ها نبودند، کس دیگری برای 

کمک نبود.«
وحید سعیدی، کوهنورد هم گفته های 
توحیـــد را تأیید می کند: »کمبـــود یا بهتر 
اســـت بگویم نبود امکانات، گله ای است 
که تمـــام کوهنوردان دارنـــد. کوهنوردی و 
ســـنگنوردی به هرحال ورزش پرخطری 
اســـت و یـــک حادثـــه کوچـــک می تواند 

لطمـــات بزرگی بزند. در همیـــن دربند و 
توچـــال بارها شـــاهد بوده ام کـــه خانم ها 
خصوصـــاً خانم های مســـن دچـــار پیچ 
خوردگی پا شده اند و هیچ کس برای کمک 
نیامده. دماونـــد تعداد زیـــادی کوهنورد 
می آید هم از داخل و هم خارج از کشـــور 
اما امکانات امـــداد و نجات به هیچ وجه 

متناسب با تعداد کوهنوردان نیست.«
شاید شما هم فیلم هایی را با موضوع 
حادثه در کوهستان و نجات معجزه آسا یا 
مرگ کوهنـــوردان در دام حادثه دیده اید؛ 
این فیلم ها غالباً بر اساس اتفاقات واقعی 
ساخته می شـــوند. هرکدام از اتفاقات رخ 
داده در کوهســـتان قابلیت این را دارد که 
دســـتمایه ســـاخت یک فیلم ســـینمایی 
شود. یک ماجرای دیگر را هم با همدیگر 
بخوانیم.محمد مهدی واشقانی، کوهنورد 
اینطـــور ماجـــرا را نقل می کنـــد: »آذر ماه 
سال گذشته بود. یک تیم 10 نفره بودیم. 
سه قله بعد از دیزین در منطقه  اهلل وند، 
یک نفر پایش پیچ خورد و دو تا استخوان 
ســـاقش شکســـت. این اتفاق ســـاعت 11 
صبح افتـــاد. با هالل احمر، آتش نشـــانی 
و پلیـــس تمـــاس گرفتیم امـــا هیچ کس 
نیامـــد. در صورتـــی که هوا بد نبـــود و دید 
به اندازه کافی بود. بعد شـــروع کردیم با 
نفراتی که در آتش نشانی و امداد و نجات 
می شـــناختیم تماس گرفتیم. در نهایت 
کســـی که رئیـــس امداد جـــاده ای کندوان 
بود و متوجه ماجرا شـــده بـــود زنگ زد به 
فرماندار شمشـــک که یـــک نفر راهنمای 
محلی همراه امدادگران بفرســـتد. دائم 
از مـــا می خواســـتند موقعیـــت مکانی را 
بفرستیم و ماهم می فرستادیم اما خبری 
از کمک نبود. گفتند بالگرد باید از ورامین 
بلند شـــود و بیاید و آیا شما را پیدا بکند یا 
نکند. 6 نفرمان رفتند روستای »آهار« که 
از مـــردم کمک بگیرند. 3 نفر باالی ســـر 
مصدوم ماندیـــم. از روســـتا 20 نفر برای 
کمک آمدند. باالخره دو نفر از هالل احمر 
و یـــک راهنمـــای محلی با یـــک برانکارد 
خودشـــان  امـــدادی  نیروهـــای  آمدنـــد. 

آمادگی باال آمدن از کوه را نداشتند.
ماشین هالل احمر هم در میدان آهار 
ایســـتاده بود در صورتی که می توانســـت 
راه ماشـــین رو را باال بیایـــد که خودش دو 

ســـاعت زمـــان پیـــاده روی با مصـــدوم را 
کـــم می کرد و مـــا در تاریکی شـــب پایین 
رســـیدیم. مصـــدوم وضعیـــت خوبـــی 
نداشـــت و اگر استخوان بیرون می زد رگ 
را قطـــع می کـــرد و خطـــر مرگ داشـــت. 
این را بعداً در بیمارســـتان بـــه ما گفتند. 
محلی هـــا خیلی کمـــک کردنـــد و تعداد 
زیادی پتو آوردند. می گفتند از رخ شمالی 
توچال خیلی ها صعود می کنند و تعداد 
حوادث باال بوده خصوصاً در »ایگل« و ما 
تا حاال جنازه های زیادی پایین آورده ایم. 
متأسفانه امداد نجات فقط فکر این است 
کـــه در مکان حادثه عکس بگیرد و داخل 
کانالش بگذارد و نمایش دهد. ما شنیدیم 
قبل از این که مصـــدوم را منتقل کنند در 
کانالشـــان خبر زده بودنـــد که هالل احمر 
یک مصـــدوم را از مناطق صعب العبور 

نجات داده.«
ســـعید آقاپور مصدوم همین حادثه 
می گوید: »بیشـــترین چیزی کـــه ناراحتم 
می کند این است که ما را به اصطالح سر 
کار گذاشتند. گفتند هلیکوپتر می فرستند 
و بچه ها حتی ســـاعت 5 عصر خار و گون 
آتـــش زدند کـــه هلیکوپتر مـــا را ببیند در 
صورتی که اصاًل هلیکوپتری در کار نبود. ما 
روی مرز تهران و البرز بودیم و سر همین 
درگیری داشـــتند که امـــداد و نجات البرز 
بیاید یا تهران. من درد شدیدی داشتم و 
درشـــت نی و نازک نی پایم شکسته بود. 
در واقع مچ پایم کامل خرد شـــده بود. با 
همان وضعیت خودم را کشیدم. آخر سر 
2 نفر ساعت 5 عصر فرستادند که انصافاً 
خیلی هم زحمت کشیدند و ایراد به آنها 
نیست و مشکل سازمانی است. حتی یک 
مسکن نداشتند و یک بروفن ته جیب یک 
نفرشان پیدا شد. تله کابین را دستور دادند 
روشن کنند و من را پایین بردند. ساعت 11 
صبح این اتفاق برایم افتاد و 9 صبح روز 
بعدش به بیمارستان رسیدم و اگر زودتر 
کمک می شد وضعیتم بهتر بود. سه ماه 
و نیم نتوانستم پایم را زمین بگذارم و اآلن 
هم مشـــکل دارم و نمی توانم درست راه 

بروم چون استخوانم از بین رفته.«
به گفته کوهنـــوردان حاضر در گزارش 
و همچنین تعداد دیگـــری از کوهنوردان، 
هیـــچ کـــس متولـــی امـــداد و نجـــات در 

کوهستان نیست و هالل احمر طبق قانون 
وظیفه ای در این مورد ندارد و فدراســـیون 
کوهنـــوردی هـــم اهمیتـــی بـــه موضوع 
نمی دهد. در همین راستا معاون عملیات 
امـــداد و نجـــات هالل احمر هـــم چندی 
پیش اعـــالم کرده بـــود که امدادرســـانی 
در کوهســـتان متولی مشـــخصی ندارد و 
هالل احمر به دلیل اتفاقات زیادی که رخ 
می دهد، چنین عملیاتی را انجام می دهد 
و با وجـــود اختصاص بودجه برای تأمین 
تجهیزات، بازهم امکانات امدادرسانی با 

سطح استاندارد فاصله دارد.
محمـــود میرنـــوری، دبیر فدراســـیون 
ورزشـــی  صعودهـــای  و  کوهنـــوردی 
در گفت و گـــو بـــا »ایـــران« در ایـــن بـــاره 
می گوید:»امـــداد و نجـــات کوهســـتان در 
ایران متولی ندارد و نه وظیفه فدراسیون 
کوهنوردی اســـت و نه وظیفه هالل احمر 
اما هردو در این کار کمک می کنند. سازمان 
امداد و نجات کوهستان زیرساخت هایی 
می خواهد که در ایران فراهم نیســـت. ما 
هلیکوپتر نداریـــم و حتی هلیکوپترهایی 
که هالل احمـــر دارد، مخصوص پرواز در 
ارتفاع باال نیست. تجهیز کردن پناهگاه ها 

البته وظیفه فدراسیون است که این کار را 
کرده ایم، برانکارد خریده ایم و متأسفانه 
تجهیـــزات را بعضی وقت ها برمی دارند 
و می برنـــد چـــون جانپناه هـــا متصـــدی 
ندارند. خیلی از کوهنوردان هم خودشان 
تجهیـــزات می گیرنـــد و می گذارنـــد. بـــه 
هرحـــال این وظیفه ماســـت و اگر وظیفه 
کاری حتی نباشـــد، وظیفه اخالقی است 
و هـــالل احمر هم بـــا توجه بـــه نیروها و 
تجهیزات زمینی و هوایی بیشتری که دارد، 
در این زمینه مسئولیت بیشـــتری دارد تا 

فدراسیون.«
ابعاد وسیع حادثه اشترانکوه که آذرماه 
ســـال گذشـــته رخ داد و منجر به مرگ 9 
کوهنورد شد، توجه ها را برای مدتی به این 
مســـأله جلب کرد. بعد از گذشت مدتی 
از حادثه اما مسأله باز فراموش شد. حاال 
کوهنوردان نگران احتمال اتفاقات بعدی 
هستند و چشم انتظار که آیا تالشی برای 
تأمین امنیت کوهنوردان انجام می شـــود 
یـــا نـــه؟! و یک ســـؤال دیگر؛ این کـــه آیا با 
وجود ضعف شـــدید تجهیـــزات امدادی 
آیا واقعاً به صالح هست بازهم به ورزش 

دلخواهشان ادامه دهند؟!
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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

   افقي:
1 - این دستگاه برای جمع آوری ترشحات و خونابه ها در ناحیه 
جراحی برای دادن دید بهتر، مورد استفاده قرار می گیرد - گلر 

اسپانیا که در جام جهانی 2018 نیز مقابل ما بازی کرد
2- جای مطمئن - آغاز صبح - واهمه

3- چین و شکن و خطوط پارچه - شهر مقبره پیر حیدر - گیاهی
4- شهر آلمان - حرف ندا - مرکز مراکش

5- مرد سست و ضعیف - آلودگی صوتی - دیگ سرگشاد - شایعه
6- یک جزء از ده جزء چیزی - یاغی - حشره سرخ ریز

7- مقدار - چوب دستی قلندر - محل نمایش حیوانات
8- فرهنگ لغت فرانسه - امیر و پادشاه - نور اندک

9- شغلش پختن طعام است - گوشه گیر - نزدیک بین
10- عمل منافق - شاهد - مرکز استان مرکزی

11- بخیه درشت - ستون دروازه - پارچه آستری - فلز سرچشمه
12- 92 سانت - ویتامین نور خورشید - پرنده مهاجر

13- حواری خائن - نسیم شب - جنگ
14- شــهر ایتالیــا - گیاه شناســی - 

خالف فرد
آش   - اســلوونی  پایتخــت   -15

هفت دانه

 عمودي:
1- گلولــه کوچک ســربی - بازیگر 

»روح آزاد«
2- گالبی- خودرو - یار هوی!

3- مخفــف اکنون - پایــدار - پول 
واحد اروپا

4- انتقام گیرنده - تربیت نمودن
5- غــرور - خصلــت - جالــب و 

جذاب
6- یازده - عددی ترتیبی - گیاهی 
مقدس در آیین زرتشــت - حرف 

نداری
7- همفکر -دارای رطوبت و تری 

- پدر آذری
8- زاپاس - مشاجره - به حساب 

رسنده
9- حــرف 30 ام - اخمــو - الهه 

شکار
10- عنصــر گواتــر - پســر مازنی - 

پیدا کن - طرف
موتــور  در  زدنــی   - گورکــن   -11

ماشین! - شماره ویژه
چاهــورز  توابــع  از  روســتایی   -12
شهرستان المرد - جزیره اندونزی

13- چوب تــراش - شــهر دیدنــی 
هرمزگان - وسیله دوخت و دوز

14- قایق تفریحــی - فیلم فرهاد 
نجفی - بجا گذاشته

 - نمــا  نوســان  دســتگاه   -15
منفعت طلب
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   افقي:
1 - ابزاری برای وصل کردن و نگاه داشتن اشیا و اجزا به یکدیگر 

- پادشاه ساسانی
2- خاطر – مقایسه- پول مشترک اروپا

3- پرده گوش - بند چرمی - شهر استان خوزستان
4- غذا و خواربار - لنگه - روستایی تفریحی و توریستی در استان گلستان

5- چک - فیلمی به کارگردانی جواد افشار - حافظه جانبی رایانه - سازی عرفانی
6- ارادتمند - عالج - لغزنده

7- پر - محصولی صنعتی و غیر طبیعی که از صفحات MDF و یا HDF تشکیل شده 
است - دهمین حرف یونانی

8- برنامه مشهور ارتباطی تلفن همراه - غمگین - گل یا گیاهی که نماد یک کشور است
9- دادن و گرفتنش جرم است - میل به غذا - معروف

10- با شکن آید - یار همایون - بانگ بلند
11- نفس آدم چاق - نیرنگ - کشور آفریقایی - نام مردانه فرنگی

12- کشیده شده - جدید - پارچه پوشش بدن نوزاد
13- پول ریختن به حساب - چکش در خانه - راه رفتن کودک

14- نــام روبــن بازیکــن بایرن 
- بزرگتریــن کلیســای جهان - 

دشوار
15- خیالباف - بیمار در بالین

 عمودي:
1- شــهری زیبــا و آمیختــه بــا 
افســانه های شــاهنامه در 35 
کیلومتری شمال غربی یاسوج 
- جانــوری بــا پــوزه ای باریک و 

زبان چسبناک دراز
2- شــرف و عفــت - خــودرو - 

یقه جدولی
3- دیــوار - برابــر هزار هــزار - 

چیزی که دیده بشود
4- زباله - جایزه ادبی

5- کاهــن - مقابــل جزئــی - 
واحد سنجش فرکانس

6- یادداشــت - جانشین - آرزو، 
چشمداشت - چسبیده به گردن

7- مبارک - آش محلی قم - 
مقابل تند و تیز

8- چهــره - ماهیــت - کودک 
تازه راه افتاده

9- رسته و صف - نام دخترانه 
- الک

طــرح   - درخــت  جنــگل   -10
سازمانی - ظرف - کاله فرنگی

11- شــهد شیرین - ســوره 96 - 
عصاره گوجه فرنگی

12- بیخ ریواس - قره نی
13- جودوی چینی - بساوایی - 

مرحله دوم زراعت
14- چراگاه ایــل - گواهی پایان 

تحصیالت - مغول
15- معادل فارسی دوپینگ - 

شاعر روزگار سامانیان

جدول 
ويـــژه

جدول 
عــادي

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. 6857يک جـدول با دو شـرح
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حمل جسد کوهنورد فوت شده در کوهستان با قاطر

آواز مرگ در کوهستان
کوهنوردان از نبود امکانات امداد و نجات می گويند
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آسان

متوسط

سخت

فدراســیون  دبیــر  میرنــوری  محمــود   
کوهســتان  نجــات  و  امــداد  کوهنــوردی: 
وظیفــه  نــه  و  نــدارد  متولــی  ايــران  در 
فدراســیون کوهنوردی اســت و نــه وظیفه هالل احمــر اما هردو 
در ايــن کار کمــک می کنند. ســازمان امــداد و نجات کوهســتان 
زيرســاخت هايی می خواهــد کــه در ايــران فراهــم نیســت. مــا 
هلیکوپتــر نداريــم و حتــی هلیکوپترهايــی که هالل احمــر دارد، 

مخصوص پرواز در ارتفاع باال نیست

  سعید آقاپور يک مصدوم: بیشترين چیزی که ناراحتم می کند 
اين است که ما را به اصطالح ســر کار گذاشتند. گفتند هلیکوپتر 
می فرستند و بچه ها حتی ســاعت 5 عصر خار و گون آتش زدند 
کــه هلیکوپتر مــا را ببیند در صورتی کــه اصاًل هلیکوپتــری در کار 
نبود. ما روی مرز تهران و البرز بوديم و سر همین درگیری داشتند 
که امداد و نجات البرز بیايد يا تهران. من درد شــديدی داشــتم و 
درشــت نی و نازک نی پايم شکســته بود. در واقع مچ پايم کامل 

خرد شده بود. با همان وضعیت خودم را کشیدم
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مريم طالشی
گزارش نويس

»شـــب نوزدهم مرداد امســـال بود. یکی 
از کوهنـــوردان داخـــل کیســـه خوابش در 
ارتفاعات دماوند سکته کرده بود. حدوداً 
50 ســـاله، از کوهنوردان قدیمی بروجرد. 
فوت کرده بود و کســـی هم نفهمیده بود. 
کیسه خواب را باز می کنند و می بینند دمر 
افتاده. دیگر کاری نمی شد کرد. من آنجا 
بودم. زنگ زدیم اورژانس گفتند هلیکوپتر 
امکان بردن جنـــازه را ندارد. برانکارد پیدا 
کردیم و جنازه را خودم پشت قاطر بستم 
که خیلی کار ســـختی بود چـــون باد کرده 
بود و سنگین شده بود. به زحمت بردیم 

پایین.«
این را محمد مافی، کوهنورد می گوید 

و ادامـــه می دهـــد: »این فقـــط نمونه ای 
از مشـــکالت کوهســـتان اســـت. در بارگاه 
سوم دماوند یک کپسول اکسیژن نیست. 
کســـانی بودند که اکســـیژن به مغزشـــان 
نرسیده بود و اِِدم مغزی شده بودند و در 
پناهگاه یک کپسول اکسیژن موجود نبود. 
بچه های کوهنورد خودشـــان کپسول های 
یک بار مصرف که همراه داشتند، باز کرده 
بودند و بـــه مصدوم داده بودنـــد. در قله 
دماوند اگر کســـی حتی پایش پیچ بخورد 
کمکی نیست. نه خبری از برانکارد هست 
و نه تجهیزات امدادی. اگر خودت بتوانی 
خودت را بکشـــی پایین که هیـــچ، وگرنه 
دیگر معلوم نیســـت چـــه اتفاقی برایت 
بیفتد. می گویند هلیکوپتر را برای اتفاقات 
ویژه می فرســـتند. فدراسیون هم برایش 
مهم نیست. اتفاقات زیادی در کوهستان 

می افتد و این خیلی تأسف انگیز است.«
اتفـــاق دیگر دو هفته پیش افتاده بود. 
ماجـــرا را بشـــنوید از زبـــان شـــاهد عینی. 
توحیـــد گرانمایـــه، کوهنورد و ســـنگنورد 
زنجانـــی اینطـــور می گویـــد: »یـــک نفر از 
کوهنوردان ســـنگ به ســـرش خورده بود 
و به کمـــا رفته بـــود. در پناهگاه ســـیمرغ 
دماوند یک بســـکت یا برانـــکارد نبود که 
مصدوم را بشـــود منتقل کـــرد. هیچ کس 
هـــم از امـــداد و نجـــات کوهســـتان نبود. 
تماس گرفتیم و قرار شد هلیکوپتر بیاید. 
هلیکوپتر 4 بار آمد و برگشت و در نهایت 
بـــار چهارم خلبـــان ارتفاع زده شـــده بود 
و یک کپسول اکســـیژن در هلیکوپتر نبود 
کـــه بـــه او بدهنـــد. در نهایـــت هلیکوپتر 
برگشـــت. خودمان با باتـــوم کوهنوردی و 
طناب، برانکارد درست کردیم و مصدوم 

را تا جایی که می توانســـتیم پایین بردیم. 
بعداً شـــنیدیم دو نفری که از هالل احمر 
بـــرای کمک آمـــده بودند، شـــب را پایین 
در پناهگاه خوابیده بودنـــد. این اتفاق در 
جبهـــه جنوبـــی دماوند افتـــاد. در نهایت 
فـــردای روز حادثـــه امدادگـــران آمدند و 
هلیکوپتر هم آمد. برای خیلی از دوستانم 
اتفاقات مشابه افتاده و هیچ کس حمایتی 
نمی کند. بچه ها خیلی جاها گم شده اند 
و اگـــر محلی ها نبودند، کس دیگری برای 

کمک نبود.«
وحید سعیدی، کوهنورد هم گفته های 
توحیـــد را تأیید می کند: »کمبـــود یا بهتر 
اســـت بگویم نبود امکانات، گله ای است 
که تمـــام کوهنوردان دارنـــد. کوهنوردی و 
ســـنگنوردی به هرحال ورزش پرخطری 
اســـت و یـــک حادثـــه کوچـــک می تواند 

لطمـــات بزرگی بزند. در همیـــن دربند و 
توچـــال بارها شـــاهد بوده ام کـــه خانم ها 
خصوصـــاً خانم های مســـن دچـــار پیچ 
خوردگی پا شده اند و هیچ کس برای کمک 
نیامده. دماونـــد تعداد زیـــادی کوهنورد 
می آید هم از داخل و هم خارج از کشـــور 
اما امکانات امـــداد و نجات به هیچ وجه 

متناسب با تعداد کوهنوردان نیست.«
شاید شما هم فیلم هایی را با موضوع 
حادثه در کوهستان و نجات معجزه آسا یا 
مرگ کوهنـــوردان در دام حادثه دیده اید؛ 
این فیلم ها غالباً بر اساس اتفاقات واقعی 
ساخته می شـــوند. هرکدام از اتفاقات رخ 
داده در کوهســـتان قابلیت این را دارد که 
دســـتمایه ســـاخت یک فیلم ســـینمایی 
شود. یک ماجرای دیگر را هم با همدیگر 
بخوانیم.محمد مهدی واشقانی، کوهنورد 
اینطـــور ماجـــرا را نقل می کنـــد: »آذر ماه 
سال گذشته بود. یک تیم 10 نفره بودیم. 
سه قله بعد از دیزین در منطقه  اهلل وند، 
یک نفر پایش پیچ خورد و دو تا استخوان 
ســـاقش شکســـت. این اتفاق ســـاعت 11 
صبح افتـــاد. با هالل احمر، آتش نشـــانی 
و پلیـــس تمـــاس گرفتیم امـــا هیچ کس 
نیامـــد. در صورتـــی که هوا بد نبـــود و دید 
به اندازه کافی بود. بعد شـــروع کردیم با 
نفراتی که در آتش نشانی و امداد و نجات 
می شـــناختیم تماس گرفتیم. در نهایت 
کســـی که رئیـــس امداد جـــاده ای کندوان 
بود و متوجه ماجرا شـــده بـــود زنگ زد به 
فرماندار شمشـــک که یـــک نفر راهنمای 
محلی همراه امدادگران بفرســـتد. دائم 
از مـــا می خواســـتند موقعیـــت مکانی را 
بفرستیم و ماهم می فرستادیم اما خبری 
از کمک نبود. گفتند بالگرد باید از ورامین 
بلند شـــود و بیاید و آیا شما را پیدا بکند یا 
نکند. 6 نفرمان رفتند روستای »آهار« که 
از مـــردم کمک بگیرند. 3 نفر باالی ســـر 
مصدوم ماندیـــم. از روســـتا 20 نفر برای 
کمک آمدند. باالخره دو نفر از هالل احمر 
و یـــک راهنمـــای محلی با یـــک برانکارد 
خودشـــان  امـــدادی  نیروهـــای  آمدنـــد. 

آمادگی باال آمدن از کوه را نداشتند.
ماشین هالل احمر هم در میدان آهار 
ایســـتاده بود در صورتی که می توانســـت 
راه ماشـــین رو را باال بیایـــد که خودش دو 

ســـاعت زمـــان پیـــاده روی با مصـــدوم را 
کـــم می کرد و مـــا در تاریکی شـــب پایین 
رســـیدیم. مصـــدوم وضعیـــت خوبـــی 
نداشـــت و اگر استخوان بیرون می زد رگ 
را قطـــع می کـــرد و خطـــر مرگ داشـــت. 
این را بعداً در بیمارســـتان بـــه ما گفتند. 
محلی هـــا خیلی کمـــک کردنـــد و تعداد 
زیادی پتو آوردند. می گفتند از رخ شمالی 
توچال خیلی ها صعود می کنند و تعداد 
حوادث باال بوده خصوصاً در »ایگل« و ما 
تا حاال جنازه های زیادی پایین آورده ایم. 
متأسفانه امداد نجات فقط فکر این است 
کـــه در مکان حادثه عکس بگیرد و داخل 
کانالش بگذارد و نمایش دهد. ما شنیدیم 
قبل از این که مصـــدوم را منتقل کنند در 
کانالشـــان خبر زده بودنـــد که هالل احمر 
یک مصـــدوم را از مناطق صعب العبور 

نجات داده.«
ســـعید آقاپور مصدوم همین حادثه 
می گوید: »بیشـــترین چیزی کـــه ناراحتم 
می کند این است که ما را به اصطالح سر 
کار گذاشتند. گفتند هلیکوپتر می فرستند 
و بچه ها حتی ســـاعت 5 عصر خار و گون 
آتـــش زدند کـــه هلیکوپتر مـــا را ببیند در 
صورتی که اصالً هلیکوپتری در کار نبود. ما 
روی مرز تهران و البرز بودیم و سر همین 
درگیری داشـــتند که امـــداد و نجات البرز 
بیاید یا تهران. من درد شدیدی داشتم و 
درشـــت نی و نازک نی پایم شکسته بود. 
در واقع مچ پایم کامل خرد شـــده بود. با 
همان وضعیت خودم را کشیدم. آخر سر 
2 نفر ساعت 5 عصر فرستادند که انصافاً 
خیلی هم زحمت کشیدند و ایراد به آنها 
نیست و مشکل سازمانی است. حتی یک 
مسکن نداشتند و یک بروفن ته جیب یک 
نفرشان پیدا شد. تله کابین را دستور دادند 
روشن کنند و من را پایین بردند. ساعت 11 
صبح این اتفاق برایم افتاد و 9 صبح روز 
بعدش به بیمارستان رسیدم و اگر زودتر 
کمک می شد وضعیتم بهتر بود. سه ماه 
و نیم نتوانستم پایم را زمین بگذارم و اآلن 
هم مشـــکل دارم و نمی توانم درست راه 

بروم چون استخوانم از بین رفته.«
به گفته کوهنـــوردان حاضر در گزارش 
و همچنین تعداد دیگـــری از کوهنوردان، 
هیـــچ کـــس متولـــی امـــداد و نجـــات در 

کوهستان نیست و هالل احمر طبق قانون 
وظیفه ای در این مورد ندارد و فدراســـیون 
کوهنـــوردی هـــم اهمیتـــی بـــه موضوع 
نمی دهد. در همین راستا معاون عملیات 
امـــداد و نجـــات هالل احمر هـــم چندی 
پیش اعـــالم کرده بـــود که امدادرســـانی 
در کوهســـتان متولی مشـــخصی ندارد و 
هالل احمر به دلیل اتفاقات زیادی که رخ 
می دهد، چنین عملیاتی را انجام می دهد 
و با وجـــود اختصاص بودجه برای تأمین 
تجهیزات، بازهم امکانات امدادرسانی با 

سطح استاندارد فاصله دارد.
محمـــود میرنـــوری، دبیر فدراســـیون 
ورزشـــی  صعودهـــای  و  کوهنـــوردی 
در گفت و گـــو بـــا »ایـــران« در ایـــن بـــاره 
می گوید:»امـــداد و نجـــات کوهســـتان در 
ایران متولی ندارد و نه وظیفه فدراسیون 
کوهنوردی اســـت و نه وظیفه هالل احمر 
اما هردو در این کار کمک می کنند. سازمان 
امداد و نجات کوهستان زیرساخت هایی 
می خواهد که در ایران فراهم نیســـت. ما 
هلیکوپتر نداریـــم و حتی هلیکوپترهایی 
که هالل احمـــر دارد، مخصوص پرواز در 
ارتفاع باال نیست. تجهیز کردن پناهگاه ها 

البته وظیفه فدراسیون است که این کار را 
کرده ایم، برانکارد خریده ایم و متأسفانه 
تجهیـــزات را بعضی وقت ها برمی دارند 
و می برنـــد چـــون جانپناه هـــا متصـــدی 
ندارند. خیلی از کوهنوردان هم خودشان 
تجهیـــزات می گیرنـــد و می گذارنـــد. بـــه 
هرحـــال این وظیفه ماســـت و اگر وظیفه 
کاری حتی نباشـــد، وظیفه اخالقی است 
و هـــالل احمر هم بـــا توجه بـــه نیروها و 
تجهیزات زمینی و هوایی بیشتری که دارد، 
در این زمینه مسئولیت بیشـــتری دارد تا 

فدراسیون.«
ابعاد وسیع حادثه اشترانکوه که آذرماه 
ســـال گذشـــته رخ داد و منجر به مرگ 9 
کوهنورد شد، توجه ها را برای مدتی به این 
مســـأله جلب کرد. بعد از گذشت مدتی 
از حادثه اما مسأله باز فراموش شد. حاال 
کوهنوردان نگران احتمال اتفاقات بعدی 
هستند و چشم انتظار که آیا تالشی برای 
تأمین امنیت کوهنوردان انجام می شـــود 
یـــا نـــه؟! و یک ســـؤال دیگر؛ این کـــه آیا با 
وجود ضعف شـــدید تجهیـــزات امدادی 
آیا واقعاً به صالح هست بازهم به ورزش 

دلخواهشان ادامه دهند؟!
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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

   افقي:
1 - این دستگاه برای جمع آوری ترشحات و خونابه ها در ناحیه 
جراحی برای دادن دید بهتر، مورد استفاده قرار می گیرد - گلر 

اسپانیا که در جام جهانی 2018 نیز مقابل ما بازی کرد
2- جای مطمئن - آغاز صبح - واهمه

3- چین و شکن و خطوط پارچه - شهر مقبره پیر حیدر - گیاهی
4- شهر آلمان - حرف ندا - مرکز مراکش

5- مرد سست و ضعیف - آلودگی صوتی - دیگ سرگشاد - شایعه
6- یک جزء از ده جزء چیزی - یاغی - حشره سرخ ریز

7- مقدار - چوب دستی قلندر - محل نمایش حیوانات
8- فرهنگ لغت فرانسه - امیر و پادشاه - نور اندک

9- شغلش پختن طعام است - گوشه گیر - نزدیک بین
10- عمل منافق - شاهد - مرکز استان مرکزی

11- بخیه درشت - ستون دروازه - پارچه آستری - فلز سرچشمه
12- 92 سانت - ویتامین نور خورشید - پرنده مهاجر

13- حواری خائن - نسیم شب - جنگ
14- شــهر ایتالیــا - گیاه شناســی - 

خالف فرد
آش   - اســلوونی  پایتخــت   -15

هفت دانه

 عمودي:
1- گلولــه کوچک ســربی - بازیگر 

»روح آزاد«
2- گالبی- خودرو - یار هوی!

3- مخفــف اکنون - پایــدار - پول 
واحد اروپا

4- انتقام گیرنده - تربیت نمودن
5- غــرور - خصلــت - جالــب و 

جذاب
6- یازده - عددی ترتیبی - گیاهی 
مقدس در آیین زرتشــت - حرف 

نداری
7- همفکر -دارای رطوبت و تری 

- پدر آذری
8- زاپاس - مشاجره - به حساب 

رسنده
9- حــرف 30 ام - اخمــو - الهه 

شکار
10- عنصــر گواتــر - پســر مازنی - 

پیدا کن - طرف
موتــور  در  زدنــی   - گورکــن   -11

ماشین! - شماره ویژه
چاهــورز  توابــع  از  روســتایی   -12
شهرستان المرد - جزیره اندونزی

13- چوب تــراش - شــهر دیدنــی 
هرمزگان - وسیله دوخت و دوز

14- قایق تفریحــی - فیلم فرهاد 
نجفی - بجا گذاشته

 - نمــا  نوســان  دســتگاه   -15
منفعت طلب

حل جدول ويژه شماره  6856

   افقي:
1 - ابزاری برای وصل کردن و نگاه داشتن اشیا و اجزا به یکدیگر 

- پادشاه ساسانی
2- خاطر – مقایسه- پول مشترک اروپا

3- پرده گوش - بند چرمی - شهر استان خوزستان
4- غذا و خواربار - لنگه - روستایی تفریحی و توریستی در استان گلستان

5- چک - فیلمی به کارگردانی جواد افشار - حافظه جانبی رایانه - سازی عرفانی
6- ارادتمند - عالج - لغزنده

7- پر - محصولی صنعتی و غیر طبیعی که از صفحات MDF و یا HDF تشکیل شده 
است - دهمین حرف یونانی

8- برنامه مشهور ارتباطی تلفن همراه - غمگین - گل یا گیاهی که نماد یک کشور است
9- دادن و گرفتنش جرم است - میل به غذا - معروف

10- با شکن آید - یار همایون - بانگ بلند
11- نفس آدم چاق - نیرنگ - کشور آفریقایی - نام مردانه فرنگی

12- کشیده شده - جدید - پارچه پوشش بدن نوزاد
13- پول ریختن به حساب - چکش در خانه - راه رفتن کودک

14- نــام روبــن بازیکــن بایرن 
- بزرگتریــن کلیســای جهان - 

دشوار
15- خیالباف - بیمار در بالین

 عمودي:
1- شــهری زیبــا و آمیختــه بــا 
افســانه های شــاهنامه در 35 
کیلومتری شمال غربی یاسوج 
- جانــوری بــا پــوزه ای باریک و 

زبان چسبناک دراز
2- شــرف و عفــت - خــودرو - 

یقه جدولی
3- دیــوار - برابــر هزار هــزار - 

چیزی که دیده بشود
4- زباله - جایزه ادبی

5- کاهــن - مقابــل جزئــی - 
واحد سنجش فرکانس

6- یادداشــت - جانشین - آرزو، 
چشمداشت - چسبیده به گردن

7- مبارک - آش محلی قم - 
مقابل تند و تیز

8- چهــره - ماهیــت - کودک 
تازه راه افتاده

9- رسته و صف - نام دخترانه 
- الک

طــرح   - درخــت  جنــگل   -10
سازمانی - ظرف - کاله فرنگی

11- شــهد شیرین - ســوره 96 - 
عصاره گوجه فرنگی

12- بیخ ریواس - قره نی
13- جودوی چینی - بساوایی - 

مرحله دوم زراعت
14- چراگاه ایــل - گواهی پایان 

تحصیالت - مغول
15- معادل فارسی دوپینگ - 

شاعر روزگار سامانیان

جدول 
ويـــژه

جدول 
عــادي

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. 6857يک جـدول با دو شـرح

حل جدول عادی شماره  6856 
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حمل جسد کوهنورد فوت شده در کوهستان با قاطر

آواز مرگ در کوهستان
کوهنوردان از نبود امکانات امداد و نجات می گويند
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آسان

متوسط

سخت

فدراســیون  دبیــر  میرنــوری  محمــود   
کوهســتان  نجــات  و  امــداد  کوهنــوردی: 
وظیفــه  نــه  و  نــدارد  متولــی  ايــران  در 
فدراســیون کوهنوردی اســت و نــه وظیفه هالل احمــر اما هردو 
در ايــن کار کمــک می کنند. ســازمان امــداد و نجات کوهســتان 
زيرســاخت هايی می خواهــد کــه در ايــران فراهــم نیســت. مــا 
هلیکوپتــر نداريــم و حتــی هلیکوپترهايــی که هالل احمــر دارد، 

مخصوص پرواز در ارتفاع باال نیست

  سعید آقاپور يک مصدوم: بیشترين چیزی که ناراحتم می کند 
اين است که ما را به اصطالح ســر کار گذاشتند. گفتند هلیکوپتر 
می فرستند و بچه ها حتی ســاعت 5 عصر خار و گون آتش زدند 
کــه هلیکوپتر مــا را ببیند در صورتی کــه اصاًل هلیکوپتــری در کار 
نبود. ما روی مرز تهران و البرز بوديم و سر همین درگیری داشتند 
که امداد و نجات البرز بیايد يا تهران. من درد شــديدی داشــتم و 
درشــت نی و نازک نی پايم شکســته بود. در واقع مچ پايم کامل 

خرد شده بود. با همان وضعیت خودم را کشیدم
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مريم طالشی
گزارش نويس

»شـــب نوزدهم مرداد امســـال بود. یکی 
از کوهنـــوردان داخـــل کیســـه خوابش در 
ارتفاعات دماوند سکته کرده بود. حدوداً 
50 ســـاله، از کوهنوردان قدیمی بروجرد. 
فوت کرده بود و کســـی هم نفهمیده بود. 
کیسه خواب را باز می کنند و می بینند دمر 
افتاده. دیگر کاری نمی شد کرد. من آنجا 
بودم. زنگ زدیم اورژانس گفتند هلیکوپتر 
امکان بردن جنـــازه را ندارد. برانکارد پیدا 
کردیم و جنازه را خودم پشت قاطر بستم 
که خیلی کار ســـختی بود چـــون باد کرده 
بود و سنگین شده بود. به زحمت بردیم 

پایین.«
این را محمد مافی، کوهنورد می گوید 

و ادامـــه می دهـــد: »این فقـــط نمونه ای 
از مشـــکالت کوهســـتان اســـت. در بارگاه 
سوم دماوند یک کپسول اکسیژن نیست. 
کســـانی بودند که اکســـیژن به مغزشـــان 
نرسیده بود و اِِدم مغزی شده بودند و در 
پناهگاه یک کپسول اکسیژن موجود نبود. 
بچه های کوهنورد خودشـــان کپسول های 
یک بار مصرف که همراه داشتند، باز کرده 
بودند و بـــه مصدوم داده بودنـــد. در قله 
دماوند اگر کســـی حتی پایش پیچ بخورد 
کمکی نیست. نه خبری از برانکارد هست 
و نه تجهیزات امدادی. اگر خودت بتوانی 
خودت را بکشـــی پایین که هیـــچ، وگرنه 
دیگر معلوم نیســـت چـــه اتفاقی برایت 
بیفتد. می گویند هلیکوپتر را برای اتفاقات 
ویژه می فرســـتند. فدراسیون هم برایش 
مهم نیست. اتفاقات زیادی در کوهستان 

می افتد و این خیلی تأسف انگیز است.«
اتفـــاق دیگر دو هفته پیش افتاده بود. 
ماجـــرا را بشـــنوید از زبـــان شـــاهد عینی. 
توحیـــد گرانمایـــه، کوهنورد و ســـنگنورد 
زنجانـــی اینطـــور می گویـــد: »یـــک نفر از 
کوهنوردان ســـنگ به ســـرش خورده بود 
و به کمـــا رفته بـــود. در پناهگاه ســـیمرغ 
دماوند یک بســـکت یا برانـــکارد نبود که 
مصدوم را بشـــود منتقل کـــرد. هیچ کس 
هـــم از امـــداد و نجـــات کوهســـتان نبود. 
تماس گرفتیم و قرار شد هلیکوپتر بیاید. 
هلیکوپتر 4 بار آمد و برگشت و در نهایت 
بـــار چهارم خلبـــان ارتفاع زده شـــده بود 
و یک کپسول اکســـیژن در هلیکوپتر نبود 
کـــه بـــه او بدهنـــد. در نهایـــت هلیکوپتر 
برگشـــت. خودمان با باتـــوم کوهنوردی و 
طناب، برانکارد درست کردیم و مصدوم 

را تا جایی که می توانســـتیم پایین بردیم. 
بعداً شـــنیدیم دو نفری که از هالل احمر 
بـــرای کمک آمـــده بودند، شـــب را پایین 
در پناهگاه خوابیده بودنـــد. این اتفاق در 
جبهـــه جنوبـــی دماوند افتـــاد. در نهایت 
فـــردای روز حادثـــه امدادگـــران آمدند و 
هلیکوپتر هم آمد. برای خیلی از دوستانم 
اتفاقات مشابه افتاده و هیچ کس حمایتی 
نمی کند. بچه ها خیلی جاها گم شده اند 
و اگـــر محلی ها نبودند، کس دیگری برای 

کمک نبود.«
وحید سعیدی، کوهنورد هم گفته های 
توحیـــد را تأیید می کند: »کمبـــود یا بهتر 
اســـت بگویم نبود امکانات، گله ای است 
که تمـــام کوهنوردان دارنـــد. کوهنوردی و 
ســـنگنوردی به هرحال ورزش پرخطری 
اســـت و یـــک حادثـــه کوچـــک می تواند 

لطمـــات بزرگی بزند. در همیـــن دربند و 
توچـــال بارها شـــاهد بوده ام کـــه خانم ها 
خصوصـــاً خانم های مســـن دچـــار پیچ 
خوردگی پا شده اند و هیچ کس برای کمک 
نیامده. دماونـــد تعداد زیـــادی کوهنورد 
می آید هم از داخل و هم خارج از کشـــور 
اما امکانات امـــداد و نجات به هیچ وجه 

متناسب با تعداد کوهنوردان نیست.«
شاید شما هم فیلم هایی را با موضوع 
حادثه در کوهستان و نجات معجزه آسا یا 
مرگ کوهنـــوردان در دام حادثه دیده اید؛ 
این فیلم ها غالباً بر اساس اتفاقات واقعی 
ساخته می شـــوند. هرکدام از اتفاقات رخ 
داده در کوهســـتان قابلیت این را دارد که 
دســـتمایه ســـاخت یک فیلم ســـینمایی 
شود. یک ماجرای دیگر را هم با همدیگر 
بخوانیم.محمد مهدی واشقانی، کوهنورد 
اینطـــور ماجـــرا را نقل می کنـــد: »آذر ماه 
سال گذشته بود. یک تیم 10 نفره بودیم. 
سه قله بعد از دیزین در منطقه  اهلل وند، 
یک نفر پایش پیچ خورد و دو تا استخوان 
ســـاقش شکســـت. این اتفاق ســـاعت 11 
صبح افتـــاد. با هالل احمر، آتش نشـــانی 
و پلیـــس تمـــاس گرفتیم امـــا هیچ کس 
نیامـــد. در صورتـــی که هوا بد نبـــود و دید 
به اندازه کافی بود. بعد شـــروع کردیم با 
نفراتی که در آتش نشانی و امداد و نجات 
می شـــناختیم تماس گرفتیم. در نهایت 
کســـی که رئیـــس امداد جـــاده ای کندوان 
بود و متوجه ماجرا شـــده بـــود زنگ زد به 
فرماندار شمشـــک که یـــک نفر راهنمای 
محلی همراه امدادگران بفرســـتد. دائم 
از مـــا می خواســـتند موقعیـــت مکانی را 
بفرستیم و ماهم می فرستادیم اما خبری 
از کمک نبود. گفتند بالگرد باید از ورامین 
بلند شـــود و بیاید و آیا شما را پیدا بکند یا 
نکند. 6 نفرمان رفتند روستای »آهار« که 
از مـــردم کمک بگیرند. 3 نفر باالی ســـر 
مصدوم ماندیـــم. از روســـتا 20 نفر برای 
کمک آمدند. باالخره دو نفر از هالل احمر 
و یـــک راهنمـــای محلی با یـــک برانکارد 
خودشـــان  امـــدادی  نیروهـــای  آمدنـــد. 

آمادگی باال آمدن از کوه را نداشتند.
ماشین هالل احمر هم در میدان آهار 
ایســـتاده بود در صورتی که می توانســـت 
راه ماشـــین رو را باال بیایـــد که خودش دو 

ســـاعت زمـــان پیـــاده روی با مصـــدوم را 
کـــم می کرد و مـــا در تاریکی شـــب پایین 
رســـیدیم. مصـــدوم وضعیـــت خوبـــی 
نداشـــت و اگر استخوان بیرون می زد رگ 
را قطـــع می کـــرد و خطـــر مرگ داشـــت. 
این را بعداً در بیمارســـتان بـــه ما گفتند. 
محلی هـــا خیلی کمـــک کردنـــد و تعداد 
زیادی پتو آوردند. می گفتند از رخ شمالی 
توچال خیلی ها صعود می کنند و تعداد 
حوادث باال بوده خصوصاً در »ایگل« و ما 
تا حاال جنازه های زیادی پایین آورده ایم. 
متأسفانه امداد نجات فقط فکر این است 
کـــه در مکان حادثه عکس بگیرد و داخل 
کانالش بگذارد و نمایش دهد. ما شنیدیم 
قبل از این که مصـــدوم را منتقل کنند در 
کانالشـــان خبر زده بودنـــد که هالل احمر 
یک مصـــدوم را از مناطق صعب العبور 

نجات داده.«
ســـعید آقاپور مصدوم همین حادثه 
می گوید: »بیشـــترین چیزی کـــه ناراحتم 
می کند این است که ما را به اصطالح سر 
کار گذاشتند. گفتند هلیکوپتر می فرستند 
و بچه ها حتی ســـاعت 5 عصر خار و گون 
آتـــش زدند کـــه هلیکوپتر مـــا را ببیند در 
صورتی که اصالً هلیکوپتری در کار نبود. ما 
روی مرز تهران و البرز بودیم و سر همین 
درگیری داشـــتند که امـــداد و نجات البرز 
بیاید یا تهران. من درد شدیدی داشتم و 
درشـــت نی و نازک نی پایم شکسته بود. 
در واقع مچ پایم کامل خرد شـــده بود. با 
همان وضعیت خودم را کشیدم. آخر سر 
2 نفر ساعت 5 عصر فرستادند که انصافاً 
خیلی هم زحمت کشیدند و ایراد به آنها 
نیست و مشکل سازمانی است. حتی یک 
مسکن نداشتند و یک بروفن ته جیب یک 
نفرشان پیدا شد. تله کابین را دستور دادند 
روشن کنند و من را پایین بردند. ساعت 11 
صبح این اتفاق برایم افتاد و 9 صبح روز 
بعدش به بیمارستان رسیدم و اگر زودتر 
کمک می شد وضعیتم بهتر بود. سه ماه 
و نیم نتوانستم پایم را زمین بگذارم و اآلن 
هم مشـــکل دارم و نمی توانم درست راه 

بروم چون استخوانم از بین رفته.«
به گفته کوهنـــوردان حاضر در گزارش 
و همچنین تعداد دیگـــری از کوهنوردان، 
هیـــچ کـــس متولـــی امـــداد و نجـــات در 

کوهستان نیست و هالل احمر طبق قانون 
وظیفه ای در این مورد ندارد و فدراســـیون 
کوهنـــوردی هـــم اهمیتـــی بـــه موضوع 
نمی دهد. در همین راستا معاون عملیات 
امـــداد و نجـــات هالل احمر هـــم چندی 
پیش اعـــالم کرده بـــود که امدادرســـانی 
در کوهســـتان متولی مشـــخصی ندارد و 
هالل احمر به دلیل اتفاقات زیادی که رخ 
می دهد، چنین عملیاتی را انجام می دهد 
و با وجـــود اختصاص بودجه برای تأمین 
تجهیزات، بازهم امکانات امدادرسانی با 

سطح استاندارد فاصله دارد.
محمـــود میرنـــوری، دبیر فدراســـیون 
ورزشـــی  صعودهـــای  و  کوهنـــوردی 
در گفت و گـــو بـــا »ایـــران« در ایـــن بـــاره 
می گوید:»امـــداد و نجـــات کوهســـتان در 
ایران متولی ندارد و نه وظیفه فدراسیون 
کوهنوردی اســـت و نه وظیفه هالل احمر 
اما هردو در این کار کمک می کنند. سازمان 
امداد و نجات کوهستان زیرساخت هایی 
می خواهد که در ایران فراهم نیســـت. ما 
هلیکوپتر نداریـــم و حتی هلیکوپترهایی 
که هالل احمـــر دارد، مخصوص پرواز در 
ارتفاع باال نیست. تجهیز کردن پناهگاه ها 

البته وظیفه فدراسیون است که این کار را 
کرده ایم، برانکارد خریده ایم و متأسفانه 
تجهیـــزات را بعضی وقت ها برمی دارند 
و می برنـــد چـــون جانپناه هـــا متصـــدی 
ندارند. خیلی از کوهنوردان هم خودشان 
تجهیـــزات می گیرنـــد و می گذارنـــد. بـــه 
هرحـــال این وظیفه ماســـت و اگر وظیفه 
کاری حتی نباشـــد، وظیفه اخالقی است 
و هـــالل احمر هم بـــا توجه بـــه نیروها و 
تجهیزات زمینی و هوایی بیشتری که دارد، 
در این زمینه مسئولیت بیشـــتری دارد تا 

فدراسیون.«
ابعاد وسیع حادثه اشترانکوه که آذرماه 
ســـال گذشـــته رخ داد و منجر به مرگ 9 
کوهنورد شد، توجه ها را برای مدتی به این 
مســـأله جلب کرد. بعد از گذشت مدتی 
از حادثه اما مسأله باز فراموش شد. حاال 
کوهنوردان نگران احتمال اتفاقات بعدی 
هستند و چشم انتظار که آیا تالشی برای 
تأمین امنیت کوهنوردان انجام می شـــود 
یـــا نـــه؟! و یک ســـؤال دیگر؛ این کـــه آیا با 
وجود ضعف شـــدید تجهیـــزات امدادی 
آیا واقعاً به صالح هست بازهم به ورزش 

دلخواهشان ادامه دهند؟!

مردم آبادان ديشب تا صبح گريستند
ديش���ب، آبادان در سكوت و سياهي شب تا 
صبح گريس���ت. در سرزمين طالي سياه، نخل هاي 
سبز و آخرين پناهگاه آبهاي خليج فارس نغمه اي 

بجز آواي مرگ به گوش نمي رسيد.
آبادان شهري كه تا نيمه هاي شب و حتي گاهي 
تا سپيده دم لحظه اي از شور و شادي مردم خونگرمش 
آرام نمي گرفت در غم فرو رفته و سايه سياه مرگ 

بر بسترش چنگ انداخته بود.
مرگ جانگداز 377 انسان چنان تأثير عميقي در 
مردم آبادان گذاشته كه مردم كوچه و بازرا بي اختيار 

اشك مي ريزند.
200 نفر از قربانيان شناخته شدند

اعضاي يك خانواده ده نفري با نام فاميل رادمهر 
كه عليرضا، معصومه، ناهيد، توران، بيژن � محس���ن، 
كورش، زهرا، زهره و حميد شهبازي بودند و همه 
اينها از 16سال به باال داشتند. در آتش سوزي سينما 
ركس سوختند. اسامي بقيه 200 قرباني شناخته شده 

بشرح زير است.
عبداله بيگدلي 40ساله همراه فرزند 12ساله اش 
محس���ن � ناصر صفرعلي � محمد بناوي  � عبداله 
جاللي � رحيم خوي � علي پناه جاري � غالمحسين 
اوي  � عبداله دارمي 22ساله � غالمحسين ابافر 38ساله � 
حاج بي بي فخاري 50ساله � حميد فرهان 15ساله � 

احمدي يزدآور� حسين كريمي و...
آم�وزگار: فريب خ�وردگان را  ازميان خود 

بيرون     ميكنيم
جمشيد آموزگار نخست وزير و دبيركل حزب 
رستاخيز ملت ايران ديروز در جلسه اي با نمايندگان 
سازمان كارگران/ كه از سراسر كشور كه به تهران 
آمده اند ضمن اش���اره به واقعه ناگوار سينما ركس 

آبادان آنرا يك فاجعه بزرگ ملي خواند. 
آموزگار افزود كه ما باز هم به جهان و جانيان 
نشان خواهيم داد كه مردمي هستيم اليق همه نوع 
آزادي و پيشرفت و اليق بدست آوردن عظمت و 

تمدين گذشته خود.
آموزگار گفت بايد افراد ويرانگر و فريبكار را از 
ميان خود بيرون كنيم و كوشش كنيم كه پيشرفت هائي 
كه از زمان انقالب نصيبان ش���ده دستخوش هرج 
و مرج و آشوب نشود و اين پيشرفت ها با شتابي 

معقول و متناسب در آينده ادامه يابد.
دستگيري 3 متهم

بدنبال بازداشت اسفنديار رمضاني مدير داخلي 
س���ينما ركس، مأموران ش���هرباني 2 نفر ديگر از 
كاركنان اين سينما به نام هاي حميد پاپل و حسن 
اكبري را نيز دس���تگير كردند و هم اكنون تحقيقات 

از آنان ادامه دارد.
اين س���ه نفر براساس مسئوليتي كه داشته اند 
ميبايست تا زمان تعطيل كامل سينما در محل خدمت 
خود حاضر باشند. اما آنان در گفتگويي با خبرنگار 
ما اظهار داش���تند كه زمان وقوع فاجعه، در سينما 
نبودند. در حاليكه شاهدان حادثه گفته اند كه بهنگام 
آتش سوزي درهاي خروجي سالن سينما قفل بوده، 
سه نفر از كاركنان سينما كه بازداشت شده اند معتقدند 
كه بر اثر ازدحام تماش���اگران پس از آتش سوزي 

درهاي خروجي بسته شده است.
اظهارات رئيس شهرباني آبادان

رئيس ش���هرباني آبادان ديشب اعالم كرد كه 
بدنبال آتش س���وزي مهيب سينما ركس آبادان كه 
منجر به كشته شدن 377 نفر شد مدير و دو تن از 

كاركنان اين سينما بازداشت شدند.
تيمس���ار رزمي همچني���ن اضافه كرد كه از 
آپارات چي اين سينما تنها كفش هاي به جاي مانده 
است و در حال حاضر مشغول پي گيري و بررسي 
هس���تيم تا مشخص ش���ود آيا اين شخص نيز در 
آتش س���وخته و يا در آتش سوزي دست داشته و 

متواري شده است.
يك كافه قنادي را در كرمانشاه آتش زدند

كرمانشاه خبرگزاري پارس � شب گذشته عده اي 
ناش���ناس كافه قنادي عسكري واقع در خيابان سپه 
كرمانش���اه را به آتش كشاندند در اين آتش سوزي 
خساراتي به طبقه باالي اين كافه قنادي وارد آمد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 30 امرداد1357 
)برابر با 16 رمضان 1398، 21 اوت1978( نقل شده است.
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...

انتقال پايتخت به نيشابور
21 آگوست سال 441 ميالدی يزدگرد دوم شاه 
وقت ايران از سلسله ساساني تصميم گرفت كه براي 
نزديك بودن به شمال خاوري كشور و جلوگيري از 
ورود باقيمانده هون ها به فرارود )بخش شمال شرقي 
خراسان بزرگتر( موقتا پايتخت را از تيسفون )نزديك 
بغداد( به نيشابور )از شهرهاي خراسان( منتقل كند. 
شهرهاي بزرگ و معروف ديگر خراسان وقت عبارت 
بودند از سمرقند، بخارا، مرو، خجند، بلخ و هرات.
يزدگرد دوم كه 18 سال حكومت كرد در سال 438 
ميالدي پس از مرگ پدرش، بهرام گور، ش���اه شده 
بود. همين هون هاي رانده شده به اروپا، كشور هون 
گري )هنگري –مجارس���تان( را به وجود آوردند كه 

»آتيال« يكي از رهبرانشان بود.
كشته شدن ماكان كاكي

ماكان كاكي يكي از سرداران احياء استقالل ايران 
كه بر شمال كشور حكومت داشت 21 آگوست سال 
940 ميالدي در جنگ با افراد س����ردار ديگر ايراني 
از س����امانيان كشته شد و خبر كشته شدن او بوسيله 
كبوترنامه بَر كه بر پايش جمله »ماكان كاسمه � ماكان 
بمانند اس����مش شد يعني ديگر زنده نيست« را بسته 
بودند تا َسبُك باشد به نصر ساماني در بخارا رسانده 
ش����د و اين روزي غم انگيز در تاريخ وطن ما است 
كه يك ايراني به دس����ت ايراني ديگر كشته مي شد. 
حال آن كه در اصل هر دو سردار يك هدف مقدس 
را كه تحقق استقالل وطن و حاكميّت مّلی بود دنبال 

مي كردند.
2  وعده مشابه شاه با فاصله 25 سال از هم

محمدرضاشاه پهلوي كه پس از شكست مرحله 
نخست برنامه براندازي حكومت دكتر مصدق در 25 
اَُمرداد 1332 به عراق و س���پس ايتاليا فرار كرده بود 
21 آگوس���ت 1953 و دو روز پس از انجام كودتاي 
28 اَُمرداد 1332 در پيامي كه از ُرم فرستاده بود و از 
راديو تهران پخش شد به مردم وعده دمكراسي داد. 
وي اين قول را كه به آن عمل نكرد درست 25 سال 
بعد )2 ش���هريور 1357 � سال انقالب( در نطقي با 

هدف آرام كردن مردم تكرار كرد.

قاب امروز
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بزرگمهر
� آنق���در بر مال دنيا حريص مباش كه از مفقود 

شدنش اندوهناک شوی. 
سقراط

ج��������ز نقش ت����و در نظر نيامد ما را
جز ك�����������وی تو رهگذر نيامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حق�����ا ك�����ه ب������ه چشم در نيامد ما را
حافظ

 سرایه

»دریاچه نئور«  زیستگاه کشاورزی و دامداری/عکس از: سید وحید حسینی

 پند بزرگان 

جدول سودوکو

فروردین : اکنون اتفاقات زیادی در زندگی شما افتاده که شما نمی توانید با آنها 
کنار بیایید. ســعی کنید که به ناراحتی های گذشته تان نگاهی بیندازید، شما 
نسبت به موضوعات بسیار ناچیز حساسیت بیش از حد نشان می داده اید. وقتی 
که دودل هســتید، به جای نگرانی هایتان به چیزهای مثبتی که در زندگی تان 

وجود دارد فکر کنید.
 

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

دارای تجربه هستند کمک بگیرید. 

خرداد : شما فوق العاده سرسخت شده اید، چراکه می دانید زمان در حال سپری 
شــدن است و می خواهید که تمام نقاط مبهم و سوءتفاهمات را رفع کنید. اما 
بعضی از چیزها را باید رها کرده و کاری بهشــان نداشته باشید. شاید ترجیح 
می دهید که کارهایتان را الویت بندی کرده و طبق برنامه پیش روید.  اما حاال 

آداپته شدن با شرایط شاید مرموزترین اسلحه شما باشد. 

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

زیرا اگر کاری را با عجله آغاز کنید پایان خوبی نخواهد داشت.
 

مرداد :  شما ظاهراً قادر هستید فراتر از هدف خود را هم ببینید.حواستان جمع 
باشد؛ شما برسر دوراهی قرار می گیرید و به محض اینکه یکی از آنها را برگزینید، 
کسانی که از مســیر اول سودی عایدشان می شود برایتان مشکل درست می 
کنند. تا جایی که امکان دارد هیچ کدام را انتخاب نکنید و میانه رو باشــید تا 

موقعی که راه سومی هم نمودار شود.

شهریور :  شما برای انجام دادن وظایفتان چندین راه در پیش رو دارید و اگرچه 
این راهها اختیارات زیادی را به شــما می دهند، اما شرایط کار کردن برای شما 
سخت تر می شود. اگر یک راه وجود داشته باشد که از بقیه مهم تر باشد، برای 
شــما ساده تر است، توضیح دادن اینکه چه مراحلی باید طی شود، کار سختی 

است. تا جایی که الزم است خودتان را با آن تطبیق بدهید.

مهر : تازگیها به شما فرصت ویژه ای داده شده است. اگر شما وظایفتان را انجام 
داده و منتظر هستید، باز هم باید بدانید که برای استفاده کردن از این فرصت 
چه کارهایی باید انجام بدهید. البته شــما عاقل تر شده اید چون یاد گرفته اید 
از اتفاقاتی که در گذشــته پیش آمده درس بگیرید. اما اگر خیلی سریع از این 

یافته های خود استفاده نکنید.

آبان :به نظر می رسد که شما در تنگنا گیر افتاده اید. اگرچه این موقعیت ممکن 
است دارای پیچیدگی های نامحسوسی باشد، اما شما باید بین تغییر و ماندن در 
موقعیت کنونی یکی را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که الزم نیست زندگی 
تان را خراب کنید؛ فقط با گام های کوچک اما پی در پی رو به جلو حرکت کنید.

آذر : با اینکه اکنون نسبت به زندگی خوش بین هستید، اما می توانید احساس 
کنید که اتفاقاتی دارد می افتد که نگرانی و اضطراب برای شما ایجاد می کنند. 
اما به این معنی نیست که شما از تغییر می ترسید و مخالف آن هستید؛ فقط به 
این خاطر است که دلواپس این هستید که مبادا طرح ها و برنامه هایی که برای 

خودتان دارید خراب شوند.

دی : شما وارد یک مرحله وقفه و سکون سازنده شده اید که حتی قادر نیستید 
پروژه تان را یک مرحله به جلو ببرید. اما اجازه ندهید ناامیدی روحیه تان را خراب 
کند. فقط برای مدتی کاری متفاوت انجام دهید. یک بار که به طور موثری توجه 
خود را به سمت موضوعات دیگر منحرف کنید، دوباره قدرت خالقانه خود را باز 

خواهید یافت. 

بهمن :شما اگر بخواهید تفاوت های وسیع بین احترام به گذشته و نیازتان برای 
تغییر را با هم تطبیق دهید، به چالش خواهید خورد. موقعیت قوی و محکم شما 
در هر دو بخش ممکن است افراد دیگر را گیج و یا آشفته کند، برای اینکه شما 
قادر هستید هر دو روی سکه را ببینید! بلند پروازی های شما کمک تان می کند 

تا موفق شوید.

اسفند :  شما دوست نداریــد از الک خود بیرون بیایید! اما شرایط و مشکالت 
بهتان اجازه نمی دهند که یک جا ساکن بمانید. شاید شما نگران اتفاقاتی که 
دور و برتان رخ داده باشــید. باید وقتی را به کندو کاو کردن رازهای ناشناخته 
اختصاص دهید، برای آنکه خود شما دقیقاً چیزهایی را که پیدا خواهید کرد را 

نمی شناسید. 
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
ن( 

ف )
حر

جدول شرح در متن

دانش

جد ول سود وکو 3754
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

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

 8754   32
4        
1    5 9 
75  8    
 8 7 1 6 
    5  84
 6 3    7
        3

21   7948
28   تیر     96               اطالعات هفتگی         46

طراح جدولها: د اود  بازخو

كارپرداز

دوره

مرغ سحر

راندن مزاحم

عيب و عار

سنگي زينتي

شهري در 
انگلستان

از چاشني ها

حرف صريح

معجزه

حجمي 
هندسي

دربند كردن

رودي در اروپا

پسوند نظير

باج و خراج دولتي
تكنيكي در 

كاشت دندان

پيشه

عصاره گل

درون دهان

شهري در هند
گذاشتن 

پارچه خيس 
روي زخم

صفت آهو

آباداني

بيماري جرب

وليكن

كشوري در 
آمريكاي 

جنوبي

نجيب

كشور گاندي

مطالبه حق 
كردن
مترجم

مفلس

گرايش

عالمت جمع

تصديق 
آلماني

كبد

حرف ندا

قرص

ضمير فرانسوي

نوعي زغال 
سنگ

آخر 
داغدار 
صحرايي

حرف هشتم 
يوناني

پارچه فروش

شهري مذهبي

جانوري
 خـون   آشام

فالني

معدني

رود آرام

آموختن

وحشي

خر ماده

نگاه خيره
كوهي در 

ايران

موجودي 
فرازميني
دانه معطر

آب شرعي

رنگ دانه 
تنفسي در 

خون

واحد سطح

عدسي 
دوربين

از حشرات 
راسته برگ 

باالن

رسوايي

پرنده زيبا

نژاد

جانوري 
مردار خوار

كدر
دوش به دوش 

داماد

سازي ضربي

مقابل ازل

وداع

درخشان

نان سنتي 
كردستان

خون

ساز جاري

قسمي كشمش 
درشت
صف

دلربا

پرگويي

شهر خانه خدا

نوعي چاشني 
گياهي

نخهاي افقي پارچه
جايزه مشهور 

سينمايي

چهره

نوعي كاشي 
لعاب دار

جدول سودوکو

ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.

ت؟
 اس

داد
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چه
ن( 
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حر

جدول شرح در متن

دانش

جد ول سود وکو 3754
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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طراح جدولها: د اود  بازخو

كارپرداز

دوره

مرغ سحر

راندن مزاحم

عيب و عار

سنگي زينتي

شهري در 
انگلستان

از چاشني ها

حرف صريح

معجزه

حجمي 
هندسي

دربند كردن

رودي در اروپا

پسوند نظير

باج و خراج دولتي
تكنيكي در 

كاشت دندان

پيشه

عصاره گل

درون دهان

شهري در هند
گذاشتن 

پارچه خيس 
روي زخم

صفت آهو

آباداني

بيماري جرب

وليكن

كشوري در 
آمريكاي 

جنوبي

نجيب

كشور گاندي

مطالبه حق 
كردن
مترجم

مفلس

گرايش

عالمت جمع

تصديق 
آلماني

كبد

حرف ندا

قرص

ضمير فرانسوي

نوعي زغال 
سنگ

آخر 
داغدار 
صحرايي

حرف هشتم 
يوناني

پارچه فروش

شهري مذهبي

جانوري
 خـون   آشام

فالني

معدني

رود آرام

آموختن

وحشي

خر ماده

نگاه خيره
كوهي در 

ايران

موجودي 
فرازميني
دانه معطر

آب شرعي

رنگ دانه 
تنفسي در 

خون

واحد سطح

عدسي 
دوربين

از حشرات 
راسته برگ 

باالن

رسوايي

پرنده زيبا

نژاد

جانوري 
مردار خوار

كدر
دوش به دوش 

داماد

سازي ضربي

مقابل ازل

وداع

درخشان

نان سنتي 
كردستان

خون

ساز جاري

قسمي كشمش 
درشت
صف

دلربا

پرگويي

شهر خانه خدا

نوعي چاشني 
گياهي

نخهاي افقي پارچه
جايزه مشهور 

سينمايي

چهره

نوعي كاشي 
لعاب دار
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3754 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3743
  1ـ محسن وفادارـ  کرمان
2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم

3ـ امیرحسن وکیلی نیاـ  تهران
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  تحقيق كنن��ده � مرش��د ب��زرگ، رئي��س 

مشايخ 
2ـ  از تواب��ع مازندران � س��بزي پرخاصيت � 

مهره اي در شطرنج � از بازيهاي حرام
3ـ  گلي خوشبو � ضربان، نبض � هنر هفتم

4ـ  به س��يگار مي زنند � اس��لحه و ساز و برگ � 
نفي عرب � به جا مانده

5ـ  محبت � كوزه پز، س��فال پز � مطلب نوشته 
در روزنامه يا مجله � بوي رطوبت

6ـ  ارتع��اش � پارچه يا كاغ��ذي كه بر چيزي 
پيچن��د � نوعي غربال با س��وراخهاي ريز � در 

رگ جريان دارد
7ـ  تخته پرش شنا � روزانه � تفصيل

8ـ  ايل��ي ب��زرگ و پرجمعيت در كرمانش��اه و 
لرس��تان � وارد كردن دارو به بدن به وس��يله 

سرنگ � گرده آمده، جمع شده
9ـ  ابزار درو � هر يك از ش��بكه هاي تلويزيوني 

را گويند � چهره پردازي
10ـ  درخت كريس��مس � ش��هري در آلمان � 

پيمان ناقال � نيست شونده
11ـ  واحد سطح � شيريني خورشتي � باد خنك 

و ماليم � مقصود
12ـ  اب��زار لحي��م كاري � مادر عرب � نام پدر 

حضرت ابراهيم )ع( � فتنه و بدي
13ـ  وس��يله اي تبليغاتي � شيوا، روان � بي چيز، 

فقير
14ـ  بلندمرتبه، گرامي � مكان � شهر آرزو � رنگ ها

15ـ  مسكن گزيدن � ميوه اي درشت و آبدار 
عمودي:

1ـ  نام فرنگي بناي تخت جمشيد � گياهي بومي قاره آمريكا
2ـ  دريا � گازي سمي كه براي تصفيه آب كاربرد دارد � معبر 

و گذرگاه � گوسفند جنگي
3ـ  مركز موسيقي جهان � زناشويي � خوش باور

4ـ  بيماري سگي � طالع � شهري در غرب
5ـ  اكسيد سرب � دست � وسيله اي براي پرواز

6ـ  پادگان � ترکيب بامعنی چند حرف � باالبر خودرو
7ـ  حرف صريح � كوه سيمرغ � درنگ كردن � پرنده اي است

8ـ  از اجزاء دوگانه صورت � مشاور � سرسرا
9ـ  از جهات اربعه � جهش � وسط

10ـ  شيشه آزمايشگاهي � شهري در ايتاليا � زهر
11ـ  حيوان شكمو � بلم � برشته � كوبيده

12ـ  حرف درد � نوعي رقص دسته جمعي � كشوري كوچك 
در آمريكاي جنوبي تحت الحمايه فرانسه

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3743

13ـ  زخم��ي مزمن در پوس��ت انس��ان � م��وي مجعد � از 
ماههاي تابستان

14ـ  گيجگاه � بزرگوار � دايي
15ـ  اهل يمن � راه رفتن به شيوه كبك � جايز

16ـ  ق��رض � بيان مصيبت � عض��و گزنده بعضي جانوران 
� اشاره به دور

17ـ  استان سه قسمتي � بحرابيض
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3754 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3743
  1ـ محسن وفادارـ  کرمان
2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم

3ـ امیرحسن وکیلی نیاـ  تهران
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  تحقيق كنن��ده � مرش��د ب��زرگ، رئي��س 

مشايخ 
2ـ  از تواب��ع مازندران � س��بزي پرخاصيت � 

مهره اي در شطرنج � از بازيهاي حرام
3ـ  گلي خوشبو � ضربان، نبض � هنر هفتم

4ـ  به س��يگار مي زنند � اس��لحه و ساز و برگ � 
نفي عرب � به جا مانده

5ـ  محبت � كوزه پز، س��فال پز � مطلب نوشته 
در روزنامه يا مجله � بوي رطوبت

6ـ  ارتع��اش � پارچه يا كاغ��ذي كه بر چيزي 
پيچن��د � نوعي غربال با س��وراخهاي ريز � در 

رگ جريان دارد
7ـ  تخته پرش شنا � روزانه � تفصيل

8ـ  ايل��ي ب��زرگ و پرجمعيت در كرمانش��اه و 
لرس��تان � وارد كردن دارو به بدن به وس��يله 

سرنگ � گرده آمده، جمع شده
9ـ  ابزار درو � هر يك از ش��بكه هاي تلويزيوني 

را گويند � چهره پردازي
10ـ  درخت كريس��مس � ش��هري در آلمان � 

پيمان ناقال � نيست شونده
11ـ  واحد سطح � شيريني خورشتي � باد خنك 

و ماليم � مقصود
12ـ  اب��زار لحي��م كاري � مادر عرب � نام پدر 

حضرت ابراهيم )ع( � فتنه و بدي
13ـ  وس��يله اي تبليغاتي � شيوا، روان � بي چيز، 

فقير
14ـ  بلندمرتبه، گرامي � مكان � شهر آرزو � رنگ ها

15ـ  مسكن گزيدن � ميوه اي درشت و آبدار 
عمودي:

1ـ  نام فرنگي بناي تخت جمشيد � گياهي بومي قاره آمريكا
2ـ  دريا � گازي سمي كه براي تصفيه آب كاربرد دارد � معبر 

و گذرگاه � گوسفند جنگي
3ـ  مركز موسيقي جهان � زناشويي � خوش باور

4ـ  بيماري سگي � طالع � شهري در غرب
5ـ  اكسيد سرب � دست � وسيله اي براي پرواز

6ـ  پادگان � ترکيب بامعنی چند حرف � باالبر خودرو
7ـ  حرف صريح � كوه سيمرغ � درنگ كردن � پرنده اي است

8ـ  از اجزاء دوگانه صورت � مشاور � سرسرا
9ـ  از جهات اربعه � جهش � وسط

10ـ  شيشه آزمايشگاهي � شهري در ايتاليا � زهر
11ـ  حيوان شكمو � بلم � برشته � كوبيده

12ـ  حرف درد � نوعي رقص دسته جمعي � كشوري كوچك 
در آمريكاي جنوبي تحت الحمايه فرانسه

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3743

13ـ  زخم��ي مزمن در پوس��ت انس��ان � م��وي مجعد � از 
ماههاي تابستان

14ـ  گيجگاه � بزرگوار � دايي
15ـ  اهل يمن � راه رفتن به شيوه كبك � جايز

16ـ  ق��رض � بيان مصيبت � عض��و گزنده بعضي جانوران 
� اشاره به دور

17ـ  استان سه قسمتي � بحرابيض
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3754 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3743
  1ـ محسن وفادارـ  کرمان
2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم

3ـ امیرحسن وکیلی نیاـ  تهران
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  تحقيق كنن��ده � مرش��د ب��زرگ، رئي��س 

مشايخ 
2ـ  از تواب��ع مازندران � س��بزي پرخاصيت � 

مهره اي در شطرنج � از بازيهاي حرام
3ـ  گلي خوشبو � ضربان، نبض � هنر هفتم

4ـ  به س��يگار مي زنند � اس��لحه و ساز و برگ � 
نفي عرب � به جا مانده

5ـ  محبت � كوزه پز، س��فال پز � مطلب نوشته 
در روزنامه يا مجله � بوي رطوبت

6ـ  ارتع��اش � پارچه يا كاغ��ذي كه بر چيزي 
پيچن��د � نوعي غربال با س��وراخهاي ريز � در 

رگ جريان دارد
7ـ  تخته پرش شنا � روزانه � تفصيل

8ـ  ايل��ي ب��زرگ و پرجمعيت در كرمانش��اه و 
لرس��تان � وارد كردن دارو به بدن به وس��يله 

سرنگ � گرده آمده، جمع شده
9ـ  ابزار درو � هر يك از ش��بكه هاي تلويزيوني 

را گويند � چهره پردازي
10ـ  درخت كريس��مس � ش��هري در آلمان � 

پيمان ناقال � نيست شونده
11ـ  واحد سطح � شيريني خورشتي � باد خنك 

و ماليم � مقصود
12ـ  اب��زار لحي��م كاري � مادر عرب � نام پدر 

حضرت ابراهيم )ع( � فتنه و بدي
13ـ  وس��يله اي تبليغاتي � شيوا، روان � بي چيز، 

فقير
14ـ  بلندمرتبه، گرامي � مكان � شهر آرزو � رنگ ها

15ـ  مسكن گزيدن � ميوه اي درشت و آبدار 
عمودي:

1ـ  نام فرنگي بناي تخت جمشيد � گياهي بومي قاره آمريكا
2ـ  دريا � گازي سمي كه براي تصفيه آب كاربرد دارد � معبر 

و گذرگاه � گوسفند جنگي
3ـ  مركز موسيقي جهان � زناشويي � خوش باور

4ـ  بيماري سگي � طالع � شهري در غرب
5ـ  اكسيد سرب � دست � وسيله اي براي پرواز

6ـ  پادگان � ترکيب بامعنی چند حرف � باالبر خودرو
7ـ  حرف صريح � كوه سيمرغ � درنگ كردن � پرنده اي است

8ـ  از اجزاء دوگانه صورت � مشاور � سرسرا
9ـ  از جهات اربعه � جهش � وسط

10ـ  شيشه آزمايشگاهي � شهري در ايتاليا � زهر
11ـ  حيوان شكمو � بلم � برشته � كوبيده

12ـ  حرف درد � نوعي رقص دسته جمعي � كشوري كوچك 
در آمريكاي جنوبي تحت الحمايه فرانسه

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3743

13ـ  زخم��ي مزمن در پوس��ت انس��ان � م��وي مجعد � از 
ماههاي تابستان

14ـ  گيجگاه � بزرگوار � دايي
15ـ  اهل يمن � راه رفتن به شيوه كبك � جايز

16ـ  ق��رض � بيان مصيبت � عض��و گزنده بعضي جانوران 
� اشاره به دور

17ـ  استان سه قسمتي � بحرابيض
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اسامی برندگان جدول 3743
  1ـ محسن وفادارـ  کرمان
2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم

3ـ امیرحسن وکیلی نیاـ  تهران
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  تحقيق كنن��ده � مرش��د ب��زرگ، رئي��س 

مشايخ 
2ـ  از تواب��ع مازندران � س��بزي پرخاصيت � 

مهره اي در شطرنج � از بازيهاي حرام
3ـ  گلي خوشبو � ضربان، نبض � هنر هفتم

4ـ  به س��يگار مي زنند � اس��لحه و ساز و برگ � 
نفي عرب � به جا مانده

5ـ  محبت � كوزه پز، س��فال پز � مطلب نوشته 
در روزنامه يا مجله � بوي رطوبت

6ـ  ارتع��اش � پارچه يا كاغ��ذي كه بر چيزي 
پيچن��د � نوعي غربال با س��وراخهاي ريز � در 

رگ جريان دارد
7ـ  تخته پرش شنا � روزانه � تفصيل

8ـ  ايل��ي ب��زرگ و پرجمعيت در كرمانش��اه و 
لرس��تان � وارد كردن دارو به بدن به وس��يله 

سرنگ � گرده آمده، جمع شده
9ـ  ابزار درو � هر يك از ش��بكه هاي تلويزيوني 

را گويند � چهره پردازي
10ـ  درخت كريس��مس � ش��هري در آلمان � 

پيمان ناقال � نيست شونده
11ـ  واحد سطح � شيريني خورشتي � باد خنك 

و ماليم � مقصود
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فقير
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15ـ  مسكن گزيدن � ميوه اي درشت و آبدار 
عمودي:

1ـ  نام فرنگي بناي تخت جمشيد � گياهي بومي قاره آمريكا
2ـ  دريا � گازي سمي كه براي تصفيه آب كاربرد دارد � معبر 

و گذرگاه � گوسفند جنگي
3ـ  مركز موسيقي جهان � زناشويي � خوش باور

4ـ  بيماري سگي � طالع � شهري در غرب
5ـ  اكسيد سرب � دست � وسيله اي براي پرواز

6ـ  پادگان � ترکيب بامعنی چند حرف � باالبر خودرو
7ـ  حرف صريح � كوه سيمرغ � درنگ كردن � پرنده اي است

8ـ  از اجزاء دوگانه صورت � مشاور � سرسرا
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در آمريكاي جنوبي تحت الحمايه فرانسه

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3743
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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 
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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.

جدول متقاطع
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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جدول شرح در متن

دانش

جد ول سود وکو 3754
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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طراح جدولها: د اود  بازخو

كارپرداز

دوره

مرغ سحر

راندن مزاحم

عيب و عار

سنگي زينتي

شهري در 
انگلستان

از چاشني ها

حرف صريح

معجزه

حجمي 
هندسي

دربند كردن

رودي در اروپا

پسوند نظير

باج و خراج دولتي
تكنيكي در 

كاشت دندان

پيشه

عصاره گل

درون دهان

شهري در هند
گذاشتن 

پارچه خيس 
روي زخم

صفت آهو

آباداني

بيماري جرب

وليكن

كشوري در 
آمريكاي 

جنوبي

نجيب

كشور گاندي

مطالبه حق 
كردن
مترجم

مفلس

گرايش

عالمت جمع

تصديق 
آلماني

كبد

حرف ندا

قرص

ضمير فرانسوي

نوعي زغال 
سنگ

آخر 
داغدار 
صحرايي

حرف هشتم 
يوناني

پارچه فروش

شهري مذهبي

جانوري
 خـون   آشام

فالني

معدني

رود آرام

آموختن

وحشي

خر ماده

نگاه خيره
كوهي در 

ايران

موجودي 
فرازميني
دانه معطر

آب شرعي

رنگ دانه 
تنفسي در 

خون

واحد سطح

عدسي 
دوربين

از حشرات 
راسته برگ 

باالن

رسوايي

پرنده زيبا

نژاد

جانوري 
مردار خوار

كدر
دوش به دوش 

داماد

سازي ضربي

مقابل ازل

وداع

درخشان

نان سنتي 
كردستان

خون

ساز جاري

قسمي كشمش 
درشت
صف

دلربا

پرگويي

شهر خانه خدا

نوعي چاشني 
گياهي

نخهاي افقي پارچه
جايزه مشهور 

سينمايي

چهره

نوعي كاشي 
لعاب دار
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3754 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3743
  1ـ محسن وفادارـ  کرمان
2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم

3ـ امیرحسن وکیلی نیاـ  تهران
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  تحقيق كنن��ده � مرش��د ب��زرگ، رئي��س 

مشايخ 
2ـ  از تواب��ع مازندران � س��بزي پرخاصيت � 

مهره اي در شطرنج � از بازيهاي حرام
3ـ  گلي خوشبو � ضربان، نبض � هنر هفتم

4ـ  به س��يگار مي زنند � اس��لحه و ساز و برگ � 
نفي عرب � به جا مانده

5ـ  محبت � كوزه پز، س��فال پز � مطلب نوشته 
در روزنامه يا مجله � بوي رطوبت

6ـ  ارتع��اش � پارچه يا كاغ��ذي كه بر چيزي 
پيچن��د � نوعي غربال با س��وراخهاي ريز � در 

رگ جريان دارد
7ـ  تخته پرش شنا � روزانه � تفصيل

8ـ  ايل��ي ب��زرگ و پرجمعيت در كرمانش��اه و 
لرس��تان � وارد كردن دارو به بدن به وس��يله 

سرنگ � گرده آمده، جمع شده
9ـ  ابزار درو � هر يك از ش��بكه هاي تلويزيوني 

را گويند � چهره پردازي
10ـ  درخت كريس��مس � ش��هري در آلمان � 

پيمان ناقال � نيست شونده
11ـ  واحد سطح � شيريني خورشتي � باد خنك 

و ماليم � مقصود
12ـ  اب��زار لحي��م كاري � مادر عرب � نام پدر 

حضرت ابراهيم )ع( � فتنه و بدي
13ـ  وس��يله اي تبليغاتي � شيوا، روان � بي چيز، 

فقير
14ـ  بلندمرتبه، گرامي � مكان � شهر آرزو � رنگ ها

15ـ  مسكن گزيدن � ميوه اي درشت و آبدار 
عمودي:

1ـ  نام فرنگي بناي تخت جمشيد � گياهي بومي قاره آمريكا
2ـ  دريا � گازي سمي كه براي تصفيه آب كاربرد دارد � معبر 

و گذرگاه � گوسفند جنگي
3ـ  مركز موسيقي جهان � زناشويي � خوش باور

4ـ  بيماري سگي � طالع � شهري در غرب
5ـ  اكسيد سرب � دست � وسيله اي براي پرواز

6ـ  پادگان � ترکيب بامعنی چند حرف � باالبر خودرو
7ـ  حرف صريح � كوه سيمرغ � درنگ كردن � پرنده اي است

8ـ  از اجزاء دوگانه صورت � مشاور � سرسرا
9ـ  از جهات اربعه � جهش � وسط

10ـ  شيشه آزمايشگاهي � شهري در ايتاليا � زهر
11ـ  حيوان شكمو � بلم � برشته � كوبيده

12ـ  حرف درد � نوعي رقص دسته جمعي � كشوري كوچك 
در آمريكاي جنوبي تحت الحمايه فرانسه

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3743

13ـ  زخم��ي مزمن در پوس��ت انس��ان � م��وي مجعد � از 
ماههاي تابستان

14ـ  گيجگاه � بزرگوار � دايي
15ـ  اهل يمن � راه رفتن به شيوه كبك � جايز

16ـ  ق��رض � بيان مصيبت � عض��و گزنده بعضي جانوران 
� اشاره به دور

17ـ  استان سه قسمتي � بحرابيض
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3754 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3743
  1ـ محسن وفادارـ  کرمان
2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم

3ـ امیرحسن وکیلی نیاـ  تهران
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  تحقيق كنن��ده � مرش��د ب��زرگ، رئي��س 

مشايخ 
2ـ  از تواب��ع مازندران � س��بزي پرخاصيت � 

مهره اي در شطرنج � از بازيهاي حرام
3ـ  گلي خوشبو � ضربان، نبض � هنر هفتم

4ـ  به س��يگار مي زنند � اس��لحه و ساز و برگ � 
نفي عرب � به جا مانده

5ـ  محبت � كوزه پز، س��فال پز � مطلب نوشته 
در روزنامه يا مجله � بوي رطوبت

6ـ  ارتع��اش � پارچه يا كاغ��ذي كه بر چيزي 
پيچن��د � نوعي غربال با س��وراخهاي ريز � در 

رگ جريان دارد
7ـ  تخته پرش شنا � روزانه � تفصيل

8ـ  ايل��ي ب��زرگ و پرجمعيت در كرمانش��اه و 
لرس��تان � وارد كردن دارو به بدن به وس��يله 

سرنگ � گرده آمده، جمع شده
9ـ  ابزار درو � هر يك از ش��بكه هاي تلويزيوني 

را گويند � چهره پردازي
10ـ  درخت كريس��مس � ش��هري در آلمان � 

پيمان ناقال � نيست شونده
11ـ  واحد سطح � شيريني خورشتي � باد خنك 

و ماليم � مقصود
12ـ  اب��زار لحي��م كاري � مادر عرب � نام پدر 

حضرت ابراهيم )ع( � فتنه و بدي
13ـ  وس��يله اي تبليغاتي � شيوا، روان � بي چيز، 

فقير
14ـ  بلندمرتبه، گرامي � مكان � شهر آرزو � رنگ ها

15ـ  مسكن گزيدن � ميوه اي درشت و آبدار 
عمودي:

1ـ  نام فرنگي بناي تخت جمشيد � گياهي بومي قاره آمريكا
2ـ  دريا � گازي سمي كه براي تصفيه آب كاربرد دارد � معبر 

و گذرگاه � گوسفند جنگي
3ـ  مركز موسيقي جهان � زناشويي � خوش باور

4ـ  بيماري سگي � طالع � شهري در غرب
5ـ  اكسيد سرب � دست � وسيله اي براي پرواز

6ـ  پادگان � ترکيب بامعنی چند حرف � باالبر خودرو
7ـ  حرف صريح � كوه سيمرغ � درنگ كردن � پرنده اي است

8ـ  از اجزاء دوگانه صورت � مشاور � سرسرا
9ـ  از جهات اربعه � جهش � وسط

10ـ  شيشه آزمايشگاهي � شهري در ايتاليا � زهر
11ـ  حيوان شكمو � بلم � برشته � كوبيده

12ـ  حرف درد � نوعي رقص دسته جمعي � كشوري كوچك 
در آمريكاي جنوبي تحت الحمايه فرانسه

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3743

13ـ  زخم��ي مزمن در پوس��ت انس��ان � م��وي مجعد � از 
ماههاي تابستان

14ـ  گيجگاه � بزرگوار � دايي
15ـ  اهل يمن � راه رفتن به شيوه كبك � جايز

16ـ  ق��رض � بيان مصيبت � عض��و گزنده بعضي جانوران 
� اشاره به دور

17ـ  استان سه قسمتي � بحرابيض

ينز
 راب

ی
تون

 آن
 

ت 
 اس

نج
ز ر

ر ا
فرا

ی 
هها

 را
ن

تري
ع 

شاي
از 

ی 
 يک

ها،
کار

ن 
خت

دا
ب ان

 عق
 

3754 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3743
  1ـ محسن وفادارـ  کرمان
2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم

3ـ امیرحسن وکیلی نیاـ  تهران
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  تحقيق كنن��ده � مرش��د ب��زرگ، رئي��س 

مشايخ 
2ـ  از تواب��ع مازندران � س��بزي پرخاصيت � 

مهره اي در شطرنج � از بازيهاي حرام
3ـ  گلي خوشبو � ضربان، نبض � هنر هفتم

4ـ  به س��يگار مي زنند � اس��لحه و ساز و برگ � 
نفي عرب � به جا مانده

5ـ  محبت � كوزه پز، س��فال پز � مطلب نوشته 
در روزنامه يا مجله � بوي رطوبت

6ـ  ارتع��اش � پارچه يا كاغ��ذي كه بر چيزي 
پيچن��د � نوعي غربال با س��وراخهاي ريز � در 

رگ جريان دارد
7ـ  تخته پرش شنا � روزانه � تفصيل

8ـ  ايل��ي ب��زرگ و پرجمعيت در كرمانش��اه و 
لرس��تان � وارد كردن دارو به بدن به وس��يله 

سرنگ � گرده آمده، جمع شده
9ـ  ابزار درو � هر يك از ش��بكه هاي تلويزيوني 

را گويند � چهره پردازي
10ـ  درخت كريس��مس � ش��هري در آلمان � 

پيمان ناقال � نيست شونده
11ـ  واحد سطح � شيريني خورشتي � باد خنك 

و ماليم � مقصود
12ـ  اب��زار لحي��م كاري � مادر عرب � نام پدر 

حضرت ابراهيم )ع( � فتنه و بدي
13ـ  وس��يله اي تبليغاتي � شيوا، روان � بي چيز، 

فقير
14ـ  بلندمرتبه، گرامي � مكان � شهر آرزو � رنگ ها

15ـ  مسكن گزيدن � ميوه اي درشت و آبدار 
عمودي:

1ـ  نام فرنگي بناي تخت جمشيد � گياهي بومي قاره آمريكا
2ـ  دريا � گازي سمي كه براي تصفيه آب كاربرد دارد � معبر 

و گذرگاه � گوسفند جنگي
3ـ  مركز موسيقي جهان � زناشويي � خوش باور

4ـ  بيماري سگي � طالع � شهري در غرب
5ـ  اكسيد سرب � دست � وسيله اي براي پرواز

6ـ  پادگان � ترکيب بامعنی چند حرف � باالبر خودرو
7ـ  حرف صريح � كوه سيمرغ � درنگ كردن � پرنده اي است

8ـ  از اجزاء دوگانه صورت � مشاور � سرسرا
9ـ  از جهات اربعه � جهش � وسط

10ـ  شيشه آزمايشگاهي � شهري در ايتاليا � زهر
11ـ  حيوان شكمو � بلم � برشته � كوبيده

12ـ  حرف درد � نوعي رقص دسته جمعي � كشوري كوچك 
در آمريكاي جنوبي تحت الحمايه فرانسه

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3743

13ـ  زخم��ي مزمن در پوس��ت انس��ان � م��وي مجعد � از 
ماههاي تابستان

14ـ  گيجگاه � بزرگوار � دايي
15ـ  اهل يمن � راه رفتن به شيوه كبك � جايز

16ـ  ق��رض � بيان مصيبت � عض��و گزنده بعضي جانوران 
� اشاره به دور

17ـ  استان سه قسمتي � بحرابيض
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اسامی برندگان جدول 3743
  1ـ محسن وفادارـ  کرمان
2ـ فرزانه نوروزیـ  ایالم

3ـ امیرحسن وکیلی نیاـ  تهران
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  تحقيق كنن��ده � مرش��د ب��زرگ، رئي��س 

مشايخ 
2ـ  از تواب��ع مازندران � س��بزي پرخاصيت � 

مهره اي در شطرنج � از بازيهاي حرام
3ـ  گلي خوشبو � ضربان، نبض � هنر هفتم

4ـ  به س��يگار مي زنند � اس��لحه و ساز و برگ � 
نفي عرب � به جا مانده

5ـ  محبت � كوزه پز، س��فال پز � مطلب نوشته 
در روزنامه يا مجله � بوي رطوبت

6ـ  ارتع��اش � پارچه يا كاغ��ذي كه بر چيزي 
پيچن��د � نوعي غربال با س��وراخهاي ريز � در 

رگ جريان دارد
7ـ  تخته پرش شنا � روزانه � تفصيل

8ـ  ايل��ي ب��زرگ و پرجمعيت در كرمانش��اه و 
لرس��تان � وارد كردن دارو به بدن به وس��يله 

سرنگ � گرده آمده، جمع شده
9ـ  ابزار درو � هر يك از ش��بكه هاي تلويزيوني 

را گويند � چهره پردازي
10ـ  درخت كريس��مس � ش��هري در آلمان � 

پيمان ناقال � نيست شونده
11ـ  واحد سطح � شيريني خورشتي � باد خنك 

و ماليم � مقصود
12ـ  اب��زار لحي��م كاري � مادر عرب � نام پدر 

حضرت ابراهيم )ع( � فتنه و بدي
13ـ  وس��يله اي تبليغاتي � شيوا، روان � بي چيز، 

فقير
14ـ  بلندمرتبه، گرامي � مكان � شهر آرزو � رنگ ها

15ـ  مسكن گزيدن � ميوه اي درشت و آبدار 
عمودي:

1ـ  نام فرنگي بناي تخت جمشيد � گياهي بومي قاره آمريكا
2ـ  دريا � گازي سمي كه براي تصفيه آب كاربرد دارد � معبر 

و گذرگاه � گوسفند جنگي
3ـ  مركز موسيقي جهان � زناشويي � خوش باور

4ـ  بيماري سگي � طالع � شهري در غرب
5ـ  اكسيد سرب � دست � وسيله اي براي پرواز

6ـ  پادگان � ترکيب بامعنی چند حرف � باالبر خودرو
7ـ  حرف صريح � كوه سيمرغ � درنگ كردن � پرنده اي است

8ـ  از اجزاء دوگانه صورت � مشاور � سرسرا
9ـ  از جهات اربعه � جهش � وسط

10ـ  شيشه آزمايشگاهي � شهري در ايتاليا � زهر
11ـ  حيوان شكمو � بلم � برشته � كوبيده

12ـ  حرف درد � نوعي رقص دسته جمعي � كشوري كوچك 
در آمريكاي جنوبي تحت الحمايه فرانسه

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3743

13ـ  زخم��ي مزمن در پوس��ت انس��ان � م��وي مجعد � از 
ماههاي تابستان

14ـ  گيجگاه � بزرگوار � دايي
15ـ  اهل يمن � راه رفتن به شيوه كبك � جايز

16ـ  ق��رض � بيان مصيبت � عض��و گزنده بعضي جانوران 
� اشاره به دور

17ـ  استان سه قسمتي � بحرابيض
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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. 1486

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 همکارى  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیرى  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضورى 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 هاى فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
برای لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-921-۴72۶ 

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


