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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.

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. «

Are You Readinag This?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
604-921-4726 

این مکان  برای آگهی شما رزرو شده است!

جاستین ترودو
 زیر رگبار تحقیقات 

محافظه کاران

به گــزارش رادیو کانادا، محافظه کاران 
خواســتار آن هســتند که »کمیسر 
تعــارض منافع و اخالق مجلس عوام« 
درباره مبالغ دیگری که احتماال بنیاد 
خیریه WE به حساب اعضای خانواده 
ترودو ریخته است، تحقیقی جدید انجام 

دهد.
به گفته محافظــه کاران در این قضیه 
مسئله 2۱2هزار دالر مطرح است که 
به ۳5۳هزار دالری که مادر، همســر و 
برادر نخست وزیر بابت مشارکت خود 

در یک رشــته فعالیت ها و رویدادهای 
برنامه ریزی شــده توسط بنیاد خیریه 
WE شــرکت کرده انــد، از این بنیاد 

دریافت کرده است.
پیئر پوآلیئور نماینده حزب محافظه کار 
روز چهارشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی 
اعالم کرد: »ما قبال می دانســتیم که 
خانواده ترودو نزدیک به ۳5۳هزار دالر 
هزینه از بنیاد WE دریافت کرده است 
اما روز سه شنبه مطلع شدیم که عالوه 
بر این مبلــغ، 2۱2هزار دالر دیگر نیز 

توسط مسئوالن این بنیاد خیریه برای 
تامین هزینه های اعضای خانواده ترودو 

به حساب آن ها ریخته شده است.«
محافظه کاران روز سه شنبه در حالی از 
این مسئله اطالع پیدا کردند که مارک 
و کریگ کیلبرگر دو برادر موسس بنیاد 
خیریه WE برای شــهادت در کمیته 
دارایی مجلس عوام حضور یافته بودند.

 WE پوآلیئو تاکید کــرد بنیاد خیریه
در مجموع بیــش از 5۰۰هزار دالر به 
خانواده نخســت وزیر داده است. بسیار 

مهم است که جزئیات و زوایای پنهان 
احتمالی این پرونده روشن گردد.

در حــال حاضــر کمیســر اخالق و 
اقتصادی مجلس عوام در حال تحقیق 
روی این موضوع است که آیا ترودو یا 
مورنو در رابطه با تصمیم گیری نسبت 
به پرداخت این کمک ها و عقد قرارداد 
با خیریه WE، دارای منافع شخصی و 
خانوادگی بوده اند یا خیر؟ هرچند، هر 
دو  وجود ارتباط و نفع شخصی در این 

زمینه را رد می کنند.
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هر جمعه منتشر می شود

ماجرای دماوند
 وقف نیست، غصب است

هفته گذشته خبرهای متفاوتی درباره مالکیت سازمان اوقاف بر چند پالک 
دماوند منتشر شــد؛ از تایید تا تکذیب. به تازگی دولت اعالم کرد که این 
بخش وقتی چند هزار هکتاری را به اسم خود سند زده تا از وقفی بودن آن 
جلوگیری شود. اما مدیر سازمان اوقاف این ادعای دولت را رد کرد. عده ای 
گفتند که دماوند آزاد شده است و برخی دیگر خصوصا از میان روزنامه نگاران 
محیط زیســتی و کنش گران این حوزه، چنین ادعایی را رد کردند و مساله 
چنان پیچیده شد که هنوز کسی نمی داند دقیقا چه بر سر یال دماوند آمده 
است. سال ها ثبت سند زمین برای سازمان اوقاف و وقفی خواندن آن ها، در 
کنار عدم شفافیت و پاسخ گوی این سازمان و همچنین سربرآوردن هزارها 
امامزاده و مسجد به عنوان پایشگاه های اقتصادی و ایدئولوژیک به گواهی 
برخی سیاسیون و حقوق دان ها این سازمان را بزرگ ترین زمین خوار ایران 
تبدیل کرده است. اما این بار بحث نه فقط زمین خواری که »غصب« و اشغال 

خاک است؛ آن هم نه در کشوری دیگر، بلکه در تمامیت ارضی ایران. 

ماجرای خبری شدن وقف دماوند از 
یکشــنبه 5 مرداد و گزارش روزنامه 
همشهری آغاز شــد. در آن گزارش 
آمده بود که سازمان ثبت اسناد خبر 
داده که برای قله دماوند و ۱8 هکتار 
اراضی کوهپایه ای آن سند ثبت شده 
اســت و یکی از یازده پالک ثبتی از 
قله تا دامنه، ســند وقفــی دارد و به 
تصرف سازمان اوقاف در آمده است. 
در پی انتشار این خبر اعتراض هایی از 
سوی مقامات و همچنین شهروندان 
خصوصــا در شــبکه های اجتماعی 
مطرح شد تا ثبت سند توسط سازمان 
اوقاف تکذیب شــد، بعدتر گفتند که 
قله وقف نشــده و بخشی از مراتع در 
یال دماوند در اختیار ســازمان اوقاف 
قرار گرفته اســت. سندی مربوط به 
بیش از نیم قرن پیش منتشــر شد، 
دولــت اعالم کرد که برای جلوگیری 
از وقف، تمامی ســندها به نام دولت 
زده شده اســت، مدیر سازمان اوقاف 
این مساله را تکذیب کرد و در نهایت 
سندهایی به نام دولت منتشر شد که 

با ادعاهای دیگر همخوانی نداشت.
روحانی«  مرداد، »حســن  هشــتم 
رئیس جمهور ایران خبر وقف دماوند 
را تکذیب کرد و گفت: »مگر می شود 
انفــال و کوه و جنگل و مراتع را وقف 
کرد؟« هم زمان در همان روز »صادق 
سعادتیان« معاون سازمان ثبت اسناد 
و امالک ایران گفت که سند مالکیت 
اراضــی آخرین یال قلــه دماوند که 
»همان یال جنوب شــرقی است« به 
نام دولت صادر شد. البته به گفته او 
همچنان پالک های ثبتی ۶7 و ۶۹ که 
مورد اختالف بوده، در دست بررسی 
اســت و وعده داد که با حکم قضایی 
این بخش هم به نام دولت سند زده 
خواهد شد تا دستان سازمان اوقاف به 

آن کوتاه شود.
»زینــب رحیمی« خبرنــگار حوزه 
محیط زیســت با انتشــار سندهای 
ادعایی نوشــت: »ایــن بازی ها چه 
معنایــی دارد؟ پــالک ۶8 و ۶۹ که 
اوقاف ادعای مالکیــت آن را دارد در 
مراتع مالر اســت در جنوب شرقی 
دماوند اما این سندهای مالکیت که 
ادعا می شود سند آزادی دماوند است 
مربوط به مراتع چمه بن و برف بن در 
شــمال غربی دماوند و نزدیک شهر 
آمل است و مرتع والرو در اطراف سد 

الر.«
همان شــب که هنــوز برخی گمان 
می کردند طبق ادعای مطرح شــده، 
دولت توانســته دماونــد را از تصرف 

ســازمان اوقاف نجات دهد، مدیرکل 
این سازمان در گفت وگویی تلویزیونی 
آب پاکی بر دست بقیه ریخت و گفت 
که هیچ توافقی با دولت صورت نگرفته 

و سندی هم منتقل نشده است.
طبق قانون برای وقف نیاز به ســند 
مالکیت هست. مساله ای که تارنمای 
»اســکان« با انتشار ســندی اعالم 
کرده که پالک های ۶8 و ۶۹ از وقف 
درنیامده اند. طبق این ســند که نام 
ســه نفر در آن ذکر شده، پالک های 
۶7، ۶8 و ۶۹ به مرتع مالرعلیا، مرتع 
مالرســفلی و قریه مالر با مســاحت 
248۶ هکتــار در راســتای اجرای 
مقررات ملی شــد در دی ماه ۱۳48 
آگهی شــده بود که در تیر ماه و آبان 
۱۳48 توسط کمیســیون ماده 5۶ 
قطعیــت قانونی یافته بود و علی رغم 
صدور گواهــی ۱۳ و ۳۹ جهت اخذ 
سند این پالک ها، اداره ثبت الریجان 
به جهت موقوفه دانستن این پالک ها 
از صدور سند امتناع ورزید و نهایتا در 
ســال ۱۳85 اعالم شد که سند این 
پالک ها به نام اوقاف صادر شده است.

البته سازمان اوقاف در مقابل این اخبار 
را »تشویش اذهان عمومی« خواند و 
گفت این اسناد در سال ۱۳84 قانونی 
و ثبت شده است. ســازمان اوقاف و 
قوه قضاییه اعالم کردند که این مراتع 
در ۹۰ ســال پیش به نام رضا شــاه 
پهلوی صادر شده بود که با اعتراض 
مرتع داران باطل شد و آن ها زمین را 

وقف کردند.
دماونــد را می توان نمــاد ایران برای 
تمامی ایرانی هــا در داخل و خارج از 
کشور دانست. برای همین خبرهای 
مربــوط به وقــف یــک یازدهم آن 
چنــان اعتراضی در پی داشــت که 
افــکار عمومی را درگیــر خود کرد. 
انگار که مقابل چشمان عموم مردم، 
متولیان جمهوری اســالمی بخشی 
از خاک ایران را که نمادشــان است، 
آیا همان طور  ایرانیان گرفته انــد.  از 
که در اعتراضات کاربران شبکه های 
اجتماعی به نظــر می آمد، خاکی از 

آن ها گرفته شده بود؟
در فقه که قوانین جمهوری اسالمی بر 
پایه آن نوشته شده است، در توضیح 
»غصب« آمده که گرفتن مال دیگری 
به »زور« و »ستم« در چنین تعریفی 

جای می گیرد.
و  روزنامه نگار  اکبرین«  »محمدجواد 
دین پژوه در گفت وگو با »ایران وایر« 
تاکید کرد که آن چه بر ســر دماوند 
آمده از نظر فقهی »غصب« محسوب 

می شود. از نظر او »مساله زمین های 
وقفی نیســت بلکه ســرزمین های 
اشــغالی اســت« و می گوید: »وقف 
نیست چون شــرط اول وقف در فقه 
امامیه این است که واقف باید مالک 
باشد. ماده 57 قانون مدنی هم همین 
را می گوید. در شــرط دوم وقف باید 
محدود و معین و مشــخص باشــد. 
ســازمان اوقاف به ســندی استناد 
می کند که فردی ناشناخته در سال 
۱۳25 از نوک قله تــا دامنه را وقف 
کرده. پیرمردهــای منطقه گفته اند 
خان های قدیم از این کارها می کردند. 
خب خیلــی بیجا می کردند. شــما 
مگر مالک دماوند هستی که هزاران 
هکتارش را وقف اوقاف کنید؟ از طرف 
دیگر این محدوده شــامل زمین های 
مردم می شود یا قله؟ اگر قله هست، 
چرا می گویند نیســت؟ اگر شــامل 
زمین های مردم می شود که پیامدهای 
حقوقی دیگــری دارد. همین ابهام ها 
یعنی موقوف هم معین نیست و وقف 
ادعایی شرط دوم وقف را هم ندارد.«

ماده 57 قانون مدنی می گوید: »واقف 
باید مالک مالی باشد که وقف می کند 
و به عالوه دارای اهلیتی باشد که در 

معامالت معتبر است.«
اما چطور »غصب« به حساب می آید؟  
این دین پژوه توضیح داد: »غصب در 
فقــه و حقوق، اســتیالی عدوانی بر 
حق دیگری است. تعریف ماده ۳۰8 
قانــون مدنی هم همین اســت.  در 
اینجا کســی که به زور در زمینی که 
متعلق به خودش نیست و ملک مشاع 
ملی است وارد می شود، سندش را به 
نام خودش می زند، ســاخت و ساز و 
تصرف می کند و حتــی از دامداران 
منطقه برای حضور دام شــان در این 
مراتع، باج و خارج می گیرد؛ مصداق 
بارز غاصب است. گزارش های مکتوب 
و مصور این روزها و شهادت ساکنان 
منطقه نشــان می دهد تمام این ها را 
اوقــاف مرتکب شــده و االن نه تنها 
باید اوقاف را از آن جا بیرون کرد بلکه 
چون غاصب، ضامن اســت باید تمام 
خســارت های وارده به مراتع و کوه 
و یال مــالر را هم به دولت بپردازد و 
هم به تک تک دامدارانی که معترض 
هســتند. حتی در تصرفش بر همه 
امالک باید دوباره تحقیق شــود و از 
کلیت سازمان اوقاف به علت تکرار و 
اصرار بر غصب، سلب صالحیت شود 
و کمیته ای ملی و مســتقل شــامل 
حقوق دان هــا و روزنامه نــگاران این 
ماموریت و نظارت و بررسی را برعهده 

بگیرد.«
در نمونه های دیگر، پیش از این خبر، 
در تیر ماه رسانه ها خبر از واگذاری 5 
هــزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی 
در منطق »اق مشهد« )جنگل سفید( 
با حکــم دادگاه به ســازمان اوقاف 

کرده بودند که پس از شکایت منابع 
طبیعی، قاضی رای به نفع واقف داده 
بود و این حکم هــم در دیوان عالی 
کشور تایید شد. البته منابع طبیعی از 
رییس قوه قضاییه خواسته تا با اعمال 
ماده 477 جلوی اجرایی شــدن این 

حکم را بگیرد.
این موارد تنها دو مورد از جنجال هایی 
اســت که بر سر زمین های وقفی که 
اوقاف می رســد اشاره  به ســازمان 
دارد. وگرنه رویش بی رویه امام زاده ها 
در ایــران را می توان نمونه دیگری از 
سیطره ســازمان اوقاف بر زمین های 
ایران دانســت. در سال ۱۳57 حدود 
۱5۰۰ بقعه به نــام امام زاده در ایران 
ثبت شــده بــود. در ســال ۱۳۹۰ 
ســخن گوی ســازمان اوقاف و امور 
خیریه اعالم کرد که این تعداد هفت 
برابر شده است. یعنی نزدیک به ۱۱ 
هزار بقعــه. حاال تقریبا ده ســال از 
اظهارنظر ســازمان اوقاف می گذرد و 
همچنان بر شمار امام زاده ها و مساجد 

روی زمین های وقفی اضافه می شود.
البته درگیری بر ســر سازمان اوقاف، 
عدم شفافیت  آن و پاسخ گو نبودنش 
به هیچ مرجعی، مســاله ای اســت 
که بارها مطرح شــده است. در سال 
۱۳۹۳ برخــی نماینــدگان مجلس 
شــورای اسالمی این ســازمان را به 
»زمین خــواری« متهم کردند. در آن 
زمان خبرگزاری جمهوری اســالمی 
بــه نقــل از »غالمعلی جعفــرزاده  
ایمن آبادی« نماینده رشــت نوشت: 
»برخی از زمین خوارها با مراجعه به 
اوقاف ادعــا می کنند: زمینی داریم و 
می خواهیم اوقاف بدهیم، ولی ســند 
نداریــم. زمین بی صاحــب اوقاف با 
درصدهای بســیار پایین، وقفش را 
می پذیرد و سند مالکیت برای شخص 
صادر می کند و طــرف مقابل بنا بر 
این ســند، صاحب زمین می شود و 
اوقاف نیز درصــدی از آن برمی دارد؛ 
یعنی خــود اوقاف اکنون بزرگ ترین 

زمین خوار کشور است.«
او همچنیــن نســبت بــه افزایش 
امام زاده ها اعتراض داشت: »در اواخر 
دولت گذشته - احمدی نژاد - برخی 
از نمایندگان مجلــس اعتراضاتی به 
مباحث اوقاف داشتند که قرار شد، به 
موضوعات رسیدگی شود. در آن زمان 
چند موضوع بود که به صورت جدی 
قابل پیگیری اســت: نخست این که 
امام زاده ها یک باره در ســطح کشور 
افزایش پیدا کرد و در عرض ۳5 سال 

تعداد آن ها چند برابر شد.«
»محمدعلــی   ۱۳۹۳ شــهریور  در 
پورمختار« رئیس کمیســیون اصل 
۹۰ مجلس هم گفته بود که سازمان 
اوقــاف به یک »زمین خــوار بزرگ« 

تبدیل شده است.
اما طرح ها و شکایت های مجلس راه 

به جایی نبرد تا در اسفند ۱۳۹7 خبر 
بازداشت سه مسئول سازمان اوقاف در 
شمیرانات و تهران به تریبون های نماز 
جمعه کشــید. در آن زمان، »سعید 
لواســانی« این خبــر را اعالم کرد و 
تحلیل ها به آن جا کشــید که به نام 

وقف، زمین خواری می کنند.
ســازمان اوقاف که »ایــران وایر« در 
گزارشــی مفصل، تخصیص بودجه و 
ساختار غیرشفاف و غیرپاسخ گوی آن 
را منتشر کرده است، زیر نظر »مهدی 
خاموشی« رییس پیشــین سازمان 
تبلیغات اســالمی اداره می شود. این 
ســازمان زیرمجموعه وزارت ارشــاد 
اســت اما روســای آن به حکم وزیر 
ارشــاد و با امضــای رهبر جمهوری 
اسالمی منصوب می شوند. خاموشی 
هــم از روحانیون با نفوذ و نزدیک به 
علی خامنه ای است که در شبکه سازی 
روحانیون معتمد سابقه دارد. اعتبارات 
اوقاف در بودجه ســال ۱۳۹۹ بیش 
از 244 میلیارد تومان برآورد شــده 
است. معلوم نیست درآمد این سازمان 
دقیقا چقدر است و این درآمد کجاها 
مصرف می شــود. روزنامه شرق ۱۰ 
سال پیش گزارش داده بود که درآمد 
حاصل از اجــاره امالک موقوفی این 
سازمان دست کم 58 میلیون تومان 
بوده اســت. در حال حاضر هم گفته 
شده که در نیمه نخست سال ۱۳۹8 
درآمدهای این سازمان نسبت به سال 

پیش ۶۰درصد رشد داشته است.
تمامــی شــرایط ایــن تاریک خانه 
جمهوری اسالمی که مستقیم زیرنظر 
می شــود،  اداره  خامنــه ای  آیت اهلل 
در حالی پیش می رود که ســازمان 
همــکاری نزدیکی با ســازمان ثبت 
اســناد دارد تا بتواند برای »موقوفات 
بدون سند« سند مالکیت ایجاد کرده 
و آن را وقفی به حســاب آورد. طبق 
این گزارش به طور متوســط هر 2۶ 
دقیقه یک سند جدید به اسم اوقاف 

به ثبت می رسد.
اگرچه دعوای منابع طبیعی و مجلس 
با سازمان اوقاف سابقه ای طوالنی دارد 
اما تاکنــون هیچ نهاد و حتی دولتی 
موفق نشده که ســازمان اوقاف را به 
شفافیت و پاســخگویی ناچار کند. 
نظارتی هم بر این ســازمان، درآمد و 
مصروفاتش وجود ندارد. نمونه دیگری 
از نهادهای اقتصــادی در جمهوری 
اسالمی که زیر نظر مستقیم رهبری 
مشغول هستند و هیچ کس نمی تواند 

به ساحت آن ها نزدیک شود.
ســابقه ســازمان اوقاف را با چندین 
حقــوق دان در میان گذاشــتیم که 
همگی معتقدند اقدامات این سازمان 
»زمین خواری« و »غیرقانونی« است. 
بــه گفته آن هــا روش های مختلفی 
برای کســب سند توســط سازمان 
اوقاف انجام و برنامه ریزی می شــود. 
به طور مثــال افرادی هســتند که 
مدعای مالکیت زمینی دارند اما برای 
آن ســندی ندارند. سازمان اوقاف در 
همکاری با سازمان ثبت اسناد برای 
آن ها سند تهیه می کند و آن را وقفی 
می زند، به صاحب زمین اجاره می دهد 
یا پورسانتی برای آن مشخص می کند. 
نمونه های دیگر هم بســیار است که 
زمین هایی از سال ها پیش مانده که 
سرانجام مالک آن ها نامعلوم است و 
اوقاف با شناسایی آن ها، به تملک خود 
در می آورد. به عبارت دیگر همان طور 
که وکالی مورد مشورت »ایران وایر« 
گفته اند: »ســازمان اوقاف به راحتی 

سندسازی می کند.«
»موســی برزین خلیفه لــو« یکی از 
وکالیی اســت کــه در این خصوص 
مورد مشــورت قرار گرفت. او با اشاره 
به سندی که تارنمای »اسکان« برای 
دماوند منتشر کرده می گوید که اوال 
این ســند توسط خود سازمان اوقاف 
که همیشه غیرشفاف عمل می کند 
منتنشر نشــده است و از طرف دیگر 
مالکیت افرادی را که در سند نامشان 
ذکر شــده، باید احراز شود: »بخشی 
از پرونده های قوه قضاییه، همیشــه 
پرونده هــای اوقاف اســت.  خصوصا 
در اســتان خراسان که آستان قدس 
رضوی هم در آن قرار دارد. بســیاری 
از چاه ها و زمین های پردرآمد در این 
اســتان متعلق به اوقاف است. بیشتر 
بدون  زمین های  زمین خواری ها  این 
صاحب هســتند یا صاحبــان آن ها 
روستاییان اند یا زمین هایی هستند که 
به اشخاص دیگر تعلق دارند اما مشکل 
حقوقی دارند پــس با یک وقف نامه، 
مشــکل را حل می کنند. تمامی این 

اقدامات غیرقانونی است.«
به گفته این حقــوق دان روش دیگر 
ادعــای وقف یــک زمین توســط 
روســتاییان در صد سال پیش است: 
»مثال می گویند ایــن زمین در صد 
سال پیش وقف مســجد یا امام زاده 
یا وقف عام شــده است. در حالی که 
مالکیــت مالک باید احراز شــود. اما 
بــرای آن سندســازی می کنند. قوه 
قضاییه در پرونده های وقفی با سازمان 
اوقــاف همکاری می کنــد. از طرفی 
زمین خوارهــای بزرگ هــم ارتباط 
ویژه ای با سازمان اوقاف دارند. معموال 
این زمین خوارها مــدرک ندارند و از 
طریق ســازمان اوقاف کارهای اداری 
را بــه انجام می رســانند و اوقاف هم 
درصــدی به آن ها می دهــد. یا مثال 
اوقاف سندسازی می کند و به مالک، 
اجاره می دهد. بین خودشان به توافق 

می رسند تا سندسازی انجام شود.«
روســتاییان  زمین های  در خصوص 
که از ســالیان پیش بــه جای مانده 
مثال های بسیاری وجود دارد که در 
اغلــب صحبت هــای وکال هم به آن 
اشاره شده است. به طور مثال روستاها 
در دســت خان های محلی بودند که 
مالکان زمین به حســاب می آمدند 
و مشــخص نیســت که زمین های 
روستاییان را با فریب و تطمیع یا به 

زور گرفته اند.
و  حقوق دان  فرشــتیان«  »حســن 
پژوهش گر دینی یکی دیگر از وکالیی 
است که در خصوص هم حقوقی و هم 
امور فقهی مورد مشورت »ایران وایر« 
قرار گرفت. همین سوال را با »حسن 
فرشتیان« هم مطرح کردیم. او ضمن 
آن که عدم شــفافیت و پاســخ گویی 
سازمان اوقاف را زیرسوال برد، تاکید 
کرد که اگــر وقف با فریب و تطمیع 
بیفتد حکم  اتفــاق  یا سندســازی 
»غصب« دارد. بــه گفته او »با توجه 
به عدم شفافیت این ســازمان، باید 
سندها بررسی شود و اگر سندسازی 
صورت گرفته باشد یا تطمیع، فریب یا 
حیله و دسیسه باشد، غصب محسوب 

می شود.«
با این توصیفات به نظر می رســد که 
سازمان اوقاف که وظیفه  اش فعالیت در 
امور خیریه است، به سازمانی عریض 
و طویل با فهرستی از زمین خواری و 
غصب زمین های مردمی و ملی تبدیل 

آیدا قجر )ایران وایر(شده است.
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#107 175 3rd Street West 

North Vancouver, BC

604-449-2228

NEW HOME
NEW HAVEN

2 BED TO 3 BED + DEN  
MOVE-IN TODAY!

A rare collection of luxurious
move-in ready concrete residences 
starting from $889,900*
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Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

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

تحوالت جدید،  حاکمیت لیبرال های جاستین ترودو را تهدید می کند
ایران جوان- به گزارش گلوب اند میل 
دولت لیبرال جاستین ترودو نسبت 
به هفته های گذشــته بسیار آسیب 
پذیرتر شــده است، و رسوایی خیریه 

WE تنها دلیل آن نیست. 
وضعیت امــور مالی و حزب محافظه 
کار که بــه زودی موقعیتش با رهبر 
جدید تثبیت می شــود، در کنار این 
رســوایی، آینده نخســت وزیر را در 

معرض خطر قرار داده اند. 
جان ایبیتســون، با انتشار مقاله ای 
جالــب و خواندنی در گلوب اند میل 
وضعیت دولت لیبرال را ارزیابی کرده 
است. ایبیتسون می نویسد: حق دارید 
فکر کنید این اظهارات خالف گفته 
های چند ماه گذشــته ام می باشد. 
هفته ها قبل نوشــتم اگر انتخابات 
طی ۱2 ماه آینده برگزار شود، لیبرال 
ها احتماال برای 4 ســال دیگر بر سر 
قدرت باقی می مانند، زیرا یک بحران 
بهداشتی، اقتصادی و سیاسی، شانس 
حاکمیت را از جناح راست گرفته اند. 
هیچ چیز در جناح راست تغییر نکرده 
اســت. پیتر مک کی، از وزرای ارشد 
دولت هارپر و اریــن اوتول، نماینده 
حوزه انتخابی دورهام در مجلس، طی 
کمپین های انتخاباتی برای گزینش 
رهبر جدید حزب محافظه کار، حرف 

جدیدی برای گفتن نداشتند. 
اما هر دوی آنها سیاستمدارانی باتجربه 
و توانمند هستند و اگر فرصت دست 
بدهد هر کدام می توانند نخست وزیر 
باشــند. برنده انتخابات درون حزبی 

مسلما این شانس را خواهد داشت.
اما رسوایی خیریه WE را چگونه باید 

شرح داد؟ 
موسســه WE Charity، که صدها 
هــزار دالر به اعضای خانــواده آقای 
تــرودو پرداخت کرده و به فرزند بیل 
مورنو، وزیر دارایی، شغلی داده است، 
قرارداد هنگفتی را به دست آورد که 
ســایر موسسات خیریه حتی شانس 
رقابت بــرای به دســت آوردنش را 

نداشتند. 
نخســت وزیر و آقای مورنو از اینکه 
از فراینــد تصمیم گیــری و انتخاب 
موسسه خیریه کناره گیری نکردند، 
عذرخواهی کرده اند. اما عذرخواهی 
آنها مانع تحقیق کمیســر اخالقیات 

درباره عملکرد ترودو نشد. 
به قول لیدی براکنــل، موضوع یک 
تحقیق کمیســیون اخالقیات بودن 
بدشانســی اســت، ولی موضوع سه 
تحقیــق کمیســیون بودن نشــانه 
سهل انگاری و مســامحه! )مترجم: 
این ســومین بار است که کمیسیون 
اخالقیات و تضاد منافع درباره عملکرد 

ترودو تحقیق می کند.( 

در زمانی که دولت ها صدها میلیارد 
دالر به مــردم و بیزنس ها پرداخت 
می کنند تا از رکود ناشــی از پاندمی 
جلوگیری شــود، لیبــرال ها اعتماد 

عمومی را خدشه دار کرده اند. 

بنابراین جای تعجب ندارد که نتیجه 
نظرسنجی آباکوس که دوشنبه منتشر 
شــد، حاکی از کاهش حمایت ها از 
لیبرال ها و افزایش حمایت از محافظه 
کاران باشــد. با اینکه لیبرال ها هنوز 

پیشتاز هســتند، اما دالیل موجهی 
وجود دارد که باور کنیم صدرنشینی 
طی ماه های آینده ضعیف تر خواهد 

شد. 
اوال اینکه، برخالف رســوایی اس.ان.

سی الوالین در سال گذشته، لیبرال ها 
دولت اکثریــت را در اختیار ندارند و 
کمیته های پارلمانی را کنترل نمی 
کنند. احزاب مخالف مــی توانند از 
اکثریت خود در کمیته ها اســتفاده 

کنند. 
دوما، وضعیــت مالی دولت فدرال به 
طور فزاینده ای شکننده است. اکنون 
می دانیم که چرا مورنو به روزرسانی 
وضعیت مالــی دولت فــدرال را به 
تاخیر انداخت: به لطف اقدامات مالی 
اضطراری برای حمایت از اقتصاد در 
دوران پاندمی کووید-۱۹ ، کســری 
بودجه امســال حداقل ۳4۳ میلیارد 

دالر خواهد بود.
هیچ کس ضروری بودن این هزینه را 
زیر ســوال نمی برد. اما اوضاع وخیم 
اســت. مرز با ایاالت متحده احتماال 
ماه ها بســته خواهد مانــد. فعالیت 
چندیــن بخش اقتصــادی، از حمل 
و نقل هوایی گرفته تا گردشــگری و 
سرگرمی سازی به شدت محدود شده 

و محدود خواهد ماند. 
تصــور اینکه دولت فدرال در ســال 
آینده با مشکل مالی روبرو شود دشوار 
نیســت. اگر نرخ بیــکاری همچنان 
باال باشــد، مردم ممکن است صبر و 

شکیبایی را از دست بدهند. 
ترودو قبــل از حمله کووید-۱۹ یک 
سیاستمدار ضعیف بود. او در انتخابات 
گذشته آرای عمومی را از دست داد. 
پاســخ لیبرال ها به محاصره خطوط 
ریلی توســط معترضیــن بومی در 

زمستان، بسیار ضعیف ارزیابی شد. 
ترودو نیز مانند روســای دولت های 
استانی از پاندمی بهره سیاسی بردند. 
زیــرا کانادایی ها در زمــان بحران از 
دولت های خــود حمایت می کنند. 
اما آیا کانادایی ها از نخســت وزیری 
کــه بارها و بارها )با ســفر به جزیره 
خصوصی آقاخان، اعمال نفوذ سیاسی 
در پرونده اس.ان.سی الوالین   و حاال 
هم اعطای قرارداد ۹۰۰ میلیون دالری 
به دوســتانش( ثابت کرده که لیبرال 
ها و دوســتان شان هوای همدیگر را 

دارند، حمایت خواهند کرد؟ 
این رســوایی می تواند محو شــود؛ 
واکسن می تواند باعث کاهش فشار 
پاندمی شــود تا مــردم در انتخابات 
بعدی به حزبی رای بدهند که در کل 
بحران را به خوبی مدیریت کرده است. 
اما در عرصه سیاست، جهت وزش باد 
ممکن است هر آن تغییر کند. این را 

به خاطر داشته باشیم.

قوانین سختگیرانه جدید وزارت دارایی کانادا درباره نقل و انتقاالت پولی بین کانادا و  ایران

ایرونیا- پــس از اینکه دولت ایران با 
وجود فرصتی سه ساله از تصویب دو 
الیحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم سر باز زد ، گروه ویژه اقدام 
مالی ) FATF( روز 2۱ فوریه تصمیم 
گرفت تا ایران را در کنار کره شمالی 

در لیست سیاه خود قرار دهد .
این نهاد سپس به تمامی کشورهای 
عضــو توصیه کرد تــا تمامی تدابیر 
احتیاطی الزم را در ارتباط با ایران و 
رابطه مالی با نهادهای اقتصادی این 

کشور را به اجرا دربیاورند.
در همین راســتا وزارت دارایی کانادا 
روز 25 جــوالی تصمیم گرفت برای 
امنیت سیســتم مالی کشور  حفظ 
تدابیر تازه ای را در زمینه نقل و انتقال 

پول به / از ایران به اجرا بگذارد.
تدابیر اعالم شده شرایط نقل و انتقال 
را تا حدی برای صرافی ها و ایرانیان 
مقیم کانادا مشــکل تر خواهد کرد و 
هر دو طرف از این پس باید اطالعات 
بیشــتری را برای هر تراکنش مالی 

اعالم کنند.
بنا به دستور وزارت دارایی کانادا:

*از این پس تمامــی تراکنش های 
مالی به / از ایران بدون در نظر گرفتن 

مبلغ آن یک تراکنش با ریســک باال 
)high risk( محســوب شده و از این 
رو باید انتظار بررسی تمامی جزییات 
آن از ســوی بانک و یا سایر نهادهای 
مالی کانــادا ) در صورت احســاس 
نیاز( را داشت  و عاملیت )صرافی( و 
استفاده کننده) شخص انتقال دهنده( 
باید اطالعات الزم در مورد تراکنش 
مذکــور را در اختیار نهاد مذکور قرار 

دهند.
تا پیش این تنها تراکنش هایی از نظر 
بانک و یا نهادهای مالی با ریسک باال 
تلقی می شد که ) برای مثال( نحوه 
انتقال و یا منبع واریز کننده پول به 
بانک مشکوک به نظر می رسید ولی 
با قانون جدید حتی ارسال ۱۰۰ دالر 
برای یک دوست در ایران و یا دریافت 
5۰۰ دالر از دوســتی در  ایران برای 
پرداخت قسط عقب افتاده اتوموبیلش 
در کانادا  هم  تراکنشــی با ریســک 
باال برای نهادهــای ناظر مالی کانادا 
محسوب شود و ممکن است سواالتی 
را در پی داشته باشد و شخص انجام 
دهنده و صرافی مذکــور هر دو باید 
آمادگــی ارائه توضیحات ) در صورت 

درخواست رسمی( را داشته باشند.

*هویت هر فردی کــه به نحوی در 
تراکنــش مالی بــه / از ایران – با هر 
مبلغی -درگیر اســت باید بر اساس 
قوانین FINTRAC کامال مشــخص 
باشــدو صرفا ذکر اســم فرد ارسال 
کننده / دریافت کننده وجه در ایران 
نمی تواند کافی باشد بلکه باید هویت 

او بر اساس قوانین کانادا تایید شود.
*در هر تراکنش مــواردی از جمله 
منبع پول ارســالی / دریافتی ، دلیل 
انجام تراکنش باید کامال مشــخص 
شده و ثبت شــود و حتی در صورت 
تمامی طرفهای  امکان مشــخصات 
منفعت برنده از وجه ارسالی/ دریافتی 

باید اخذ و ثبت شود.
*از تمامی تراکنش های انجام شده به 
/ از ایران – با هر مبلغی که باشد- باید 
رسید تهیه شده و تمامی تراکنش ها 
به FINTRAC گزارش شــود.  باید 
این گزارشها قبال شامل مبالع باالی 
ده هزار دالر می شد ولی حاال حتی 
نقل و انتقال 2۰ دالر به / از ایران باید 
بــه FINTRAC گزارش شــود. این 
مسئله شــامل تمامی تراکنش های 
الکترونیکی و اینترنتی هم خواهد بود.

نکته مهمی کــه باید در نظر گرفت، 
شامل شدن تمامی تراکنش های مالی 
به/ از ایران زیر شاخه تراکنش های با 

ریســک باال  اســت که عمال تمامی 
مشــتریان بانکها که به نوعی منبع 
مالی آنها ایران است را به  مشتریان ) 
high risk( برای بانک بدل می کند و 
این مسئله شاید در بلند مدت دست 
بانکها را برای بســتن حسابهای این 

گروه از مشتریان کامال باز نگه دارد .
به این ترتیب این گروه از مشــتریان 
باید آمادگی کامل برای ارائه اطالعات 
و رســیدهای مربــوط بــه تراکنش 
هایشــان از /به ایران را داشته باشند 
و امیدوار باشند که بانک قانع شده و 
همچنان به ارائه سرویس به آنها ادامه 

خواهد داد!
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رئیس سابق خیریه دلیل استعفای خود را 
تحوالت نگران کننده در سازمان عنوان کرد

ایــران جوان- به گــزارش گلوب اند 
میل، رئیس ســابق هیئــت مدیره 
خیریه WE گفت پس از اینکه متوجه 
تحوالت صورت گرفته در خیریه شد 
بدون برنامه ریزی قبلی از مقام خود 

استعفا داد.
این در حالی است که موسسه اعالم 
کرده بود تغییر هیئت مدیره از سال 
2۰۱۹ در دستور کار قرار داشته است. 
اما میشل داگالس در گفتگو با گلوب 
اند میل گفت: استعفای من بر اساس 

برنامه معمول موسسه نبود.
این اولین باری است که خانم داگالس 
درباره اســتعفای 27 مــارچ خود با 
رسانه ها گفتگو می کند. او اطالعات 
بیشتری درباره آنچه موجب نگرانی و 

در نهایت استعفای او شد ارائه نکرد.
قرار اســت خانــم داگالس در برابر 
کمیتــه مالی مجلس دربــاره ترک 
این  موسسه بیشــتر توضیح بدهد. 
کمیته در حال بررسی مناقشه بر سر 
توافق لغو شده دولت فدرال با خیریه 
WE برای مدیریت یک برنامه ۹۱2 
میلیون دالری است. توافق با موسسه 
WE 25 ژوئن اعالم و ۳ جوالی ملغی 
شــد. دلیل  لغو این قرارداد نگرانی از 
تخطی نخست وزیر از قانون تعارض 
منافع به دلیل ارتباطات مالی موسسه 

WE با اعضای خانواده اش بود.
به عالوه، اندکی بعد مشــخص شد 
دختر بیل مورنو، وزیــر اقتصاد، نیز 
در این خیریه مشغول به کار است، و 
شخص وزیر هفته قبل چکی را برای 
پرداخت هزینه های یکی از سفرهای 
موسسه در ســال 2۰۱7 به آن اعطا 

کرده است.
جاســتین ترودو و بیل مورنو هر دو 
از اینکه خــود را از مذاکرات هیئت 
 WE دولــت برای انتخاب موسســه
به عنوان طرف قــرارداد دولت برای 
مدیریت برنامه کمک به دانشجویان 
کردند.  نکشــیدند عذرخواهی  کنار 
ضمنا کمیسر اصول اخالقی کانادا نیز 
مشغول انجام تحقیق و تفحص در این 

باره است.
توافق دولت با موسسه WE سواالتی 
را دربــاره مدیریت این خیریه مطرح 
کرد. دوم جوالی، ســایت گلوب اند 
میل اعــالم کرد هیئــت مدیره این 
موسسه از 7 نفر به 5 نفر کاهش پیدا 
کرده است. از این 5 نفر، 4 عضو جدید 
و ۱ نفر از اعضای هیئت مدیره سابق 
هســتند. یک نفر دیگر هم به خاطر 
آنچه دالیل شــخصی عنوان شد در 
ماه ژوئن اســتعفا داد و تنها 4 نفر در 
هیئت مدیره باقی ماندند. این هیئت 
اول جوالی تغییــرات صورت گرفته 

را در راستای یک برنامه بلندمدت و 
برنامه ریزی شده از سال 2۰۱۹ برای 

نوسازی شیوه مدیریت عنوان کرد.
موسســه WE در هفتــه جاری نیز 
ضمن تقدیــر از زحمات ۱4 ســاله 
میشل داگالس، همین دلیل را برای 
اســتعفاهای اخیر تکرار کــرد. این 
موسســه در بیانیه ای افزود: همان 
طور که قبال هم گفته شــد، موسسه 
از پاییز 2۰۱۹ بازسازی هیئت مدیره 
را در دســتور کار خود قرار داد. زیرا 
تاریخ عضویت بعضی از اعضا منقضی 
شــده و همچنین قرار بود در بیست 
و پنجمین سالگرد تاسیس موسسه 
در سال 2۰2۰ برای آینده آن برنامه 

ریزی های جدیدی انجام شود.
هفته گذشــته برخی شــرکت های 
شریک WE اعالم کردند روابط خود 
با این موسســه را مورد بازنگری قرار 
داده اند. از جمله شــرکت Telus که 
اظهار داشت بر اساس یک توافق دو 
جانبه با WE تصمیم به پایان دادن به 
این ارتباط پیش از موعد مقرر در سال 

2۰22 گرفته است.
پس از حاشــیه های پیش آمده، این 
خیریه حاال با احتمال از دست دادن 
رابطه خود با بزرگ ترین بورد مدارس 
در کانادا نیز مواجه است. رئیس بورد 
مدارس تورنتو خواســتار بازنگری در 
 WE روابط این تشــکیالت با خیریه
شده اســت. رابین پیلکی همچنین 
خواسته است تا تصمیم گیری نهایی، 
روابط بــورد مدارس تورنتــو با این 
سازمان خیریه به حالت تعلیق درآید. 
خانم پیلکی از همکاران خود خواست 
تا آماده شدن گزارش جزئیات روابط 

مالــی بین بورد مدارس و موسســه 
WE، همه فعالیت های این موسسه 

در مدارس متوقف شود.
بورد مدارس کانادا ۶۰۰ مدرســه را 
تحت پوشــش خود دارد. بحث های 
تکمیلی در این خصوص به 4 آگوست 

موکول شده است.
این در حالی اســت که مدارس برای 
وجهه و پیام موسســه WE شریک 
مهمی محســوب می شــدند. پیش 
از آغاز پاندمی، این موسســه دانش 
آموزان را برای روز WE در استادیوم 
جمع مــی کرد و افراد سرشــناس، 

سلبریتی ها، سیاستمداران و فعاالن 
اجتماعی برای دانش آموزان سخنرانی 
های انگیزشی می کردند. همچنین از 
دانش آموزان دعوت می شد برای حل 
مشکالت اجتماعی مانند بی خانمانی 
و گرسنگی در برنامه های این موسسه 
مشارکت کنند. بر طبق وبسایت خود 
موسسه، WE در حال حاضر با ۱25 
مدرسه و دانشــگاه در سراسر کانادا 

فعالیت مشترک دارد.
رئیس بــورد مــدارس تورنتو ضمن 
اشاره به اینکه درخواست تعلیق رابطه 
با WE یک دلیل خاص نداشته است 
گفت: البته استعفای اخیر چندین نفر 
از اعضای هیئت مدیره این موسســه 
هم در آمریکا و هم در کانادا معموال 

نشانه خوبی نیست.
 او یکی از دالیل بازنگری رابطه بورد 
مدارس با WE را تعیین میزان درآمد 
این موسسه از شراکت با مدارس اعالم 
کرد. او گفت ما امکان دسترسی این 
موسســات را به تعداد بسیار زیادی 
دانــش آموز فراهم مــی کنیم پس 
باید از درستی روابط با این موسسات 

اطمینان حاصل کنیم.
موسسه WE نیز اعالم کرد بر طبق 
مطالعه ای که مشاوران این موسسه 
انجــام داده اند، دانش آموزانی که در 
رویدادهای WE مشارکت فعال دارند 
درک بســیار عمیق تری از مســایل 
محلی و جهانی داشــته و شخصیت 
پیشرو و رهبری در آنها بیشتر رشد 

یافته است.

سنا تدابیر حمایتی اضطراری
 دولت فدرال را تصویب کرد

ســنای کانادا روز دوشنبه 27ژوئیه 
الیحــه ای را به تصویب رســاند که 
به موجب آن یارانه هــای اضطراری 
دســتمزد برای کارفرمایانــی که از 
شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند تا 

دسامبر تمدید می شود.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانــادا، مجلس عوام کانــادا پیش از 
این یک رشــته تدابیر حمایتی را در 
دوره بحران کووید۱۹ تصویب کرده 
بــود. کمک مالی تــک پرداختی به 
معلوالن که با افزایش هزینه ها روبرو 
شده اند و همچنین تمدید مهلت های 
قانونی برای برخــی امور قضایی که 
محدودیت های بحــران کرونا رعایت 
آن ها را دشوار یا حتی غیرممکن کرده 
بود، از جمله تدابیر حمایتی تصویب 

شده در مجلس عوام است.
اعضای مجلس سنای کانادا بدون این 
که تغییری در الیحه سی-2۰ اعمال 
کننــد، آن را تصویب کردند. تمدید 

برنامه حمایتی یارانه های دستمزد از 
عناصر مهم برنامه دولت فدرال برای 
احیای اقتصاد کشــور در فصل پائیز 

است.
انتظار مــی رود یارانه های اضطراری 
دستمزد این امکان را به کارفرمایان 
بدهد که بتوانند در دوره بحران کرونا 
به شــدت  اقتصادی  فعالیت های  که 
کاهش پیدا کرده اســت، هزینه های 
مرتبط با نیروهای کار خود را تامین 
کنند تا چرخ اقتصاد به کلی از حرکت 

نایستد.
در الیحه ســی-2۰ افزایش حمایت 
مالــی حداکثری برای آن دســته از 
کارفرمایانــی که به شــدت از بحران 
کرونــا متضرر شــده اند، پیش بینی 
شده اســت اما در همین الیحه روند 
کاهش تدریجــی و در نهایت توقف 
یارانه های دستمزد تا ماه دسامبر مد 

نظر قرار گرفته است.

ابهام در سازوکار انتخاب سازمان خیریه جهت دریافت کمک های دولتی
مداد- به گزارش ســی.تی.وی، اسناد 
جدیــد نشــان می دهد مرکــز ارائه 
خدمات عمومی پیش از نتیجه گیری 
در مورد اینکــه خیریه WE بهترین 
گزینه بــرای اعطای کمک های مالی 
 )CSSG( خدمات دانشجویی کانادا
است، حداقل بیست سازمان مختلف 
از جمله »یونایتد وی« و صلیب سرخ 
کانادا را برای دریافت این کمک ها در 

نظر گرفته بود.
بااین وجود، بسیاری از این سازمان ها 
ادعا می کنند به هیچ عنوان تماسی در 
ارتباط با موضوع فوق دریافت نکرده و 

در جریان این مسئله قرار ندارند.
اســناد جدیدی که روز دوشــنبه به 
کمیته مالی مجلس عوام تحویل داده 
شــد، توضیح می دهد که کارمندان 
مرکز اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا 
در اواســط ماه آوریل با سازمان های 

 Boys and Girls مختلفی از جمله
 4-H و Club of Canada، YMCA

Canada تماس گرفته اند.
بر ایــن اســاس، نام ســازمان های 
متعددی برای ارزیابی این برنامه وجود 
داشته است هرچند این اسناد نشان 
نمی دهند که این ارزیابی چه نتیجه ای 
در بر داشــته و یا در مورد آن چگونه 

تصمیم گیری شده است.
علی رغم وجود این اســناد، بسیاری 
از ایــن گروه ها می گویند که هرگز با 
CSSG در ارتباط نبوده و دســتکم 
یکی از آن ها یعنی YMCA، ادعا کرده 
که قادر به ارائه و تأمین برنامه است. 
مدیر این مرکز اعالم کرد به هیچ عنوان 
برای ارائه این برنامه ها از سوی دولت 
با ما تماسی گرفته نشد. وی همچنین 
ادعا می کند که ســازمان WE کاماًل 
قادر به اجرای این برنامه بود، اگرچه 

همه گیــری کوویــد ۱۹ چالش های 
جدیدی را برای همه به وجود آورده 
است. در شرایط عادی ما صد درصد 
قادر به انجام این کار بودیم و البته از 
 WE زمان ملغی شدن قرارداد خیریه
هیچ اطالعاتی از سوی دولت در رابطه 
با ارائه مجوز دریافت کمک هزینه های 
عمومی از طرف سایر مراکز خدمات 

عمومی دریافت نکرده ایم.
عالوه بــر YMCA کانادا، مراکز دیگر 
نیز اعالم کردند کــه دولت هرگز با 
آن ها در مورد CSSG تماس نگرفته 
است هرچند نام همه این سازمان ها 
در مــدارک دولتی به عنوان لیســت 
گروه هایی که برای این برنامه در نظر 

گرفته شده اند، اعالم شده است.
سؤال بسیار مهمی که در این رابطه 
به اذهان خطور می کند، این است که 
آیا ســازمان های دیگر قادر به اجرای 

این پروژه بوده اند یا نه و چرا سازمان 
خیریه WE برای دریافت این کمک ها 

انتخاب شد؟
از ســوی دیگر جاســتین تــرودو 
پیش ازاین در رابطه با قرارداد جنجالی 
این سازمان خیریه که در حال حاضر 
لغو شــده است، گفته بود که خیریه 
WE تنها مرکزی اســت که می تواند 
برنامه بلندپروازانه مدنظر ما را انجام 

داده و تا تابستان به پایان برساند.
در حــال حاضر کمیســر اخالق و 
اقتصادی مجلس عوام در حال تحقیق 
روی این موضوع است که آیا ترودو یا 
مورنو در رابطه با تصمیم گیری نسبت 
به پرداخت این کمک ها و عقد قرارداد 
با خیریه WE، دارای منافع شخصی و 
خانوادگی بوده اند یا خیر؟ هرچند، هر 
دو  وجود ارتباط و نفع شخصی در این 

زمینه را رد می کنند.
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درخواست فعاالن سالمت و بهداشت 
از دولت فدرال: 

تامین مالی سریع واکسن کووید۱۹ 

فعاالن بخش ســالمت و بهداشت از 
دولت جاستین ترودو خواسته اند بدون 
درنگ با تامین مالی تهیه واکســن 
کووید۱۹ در کانــادا موافقت کند تا 
کشور با کمبود احتمالی واکسن های 
تولید خارج روبرو نشود و شهروندان از 

این بابت نگرانی نداشته باشند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
دســت اندرکاران بخش ســالمت و 
درمان با ارســال نامه ای برای ناودیپ 
بینز Navdeep Bains وزیر نوآوری 
کانادا او را ترغیــب کرده اند تا درباره 
پیشنهادی که آوریل امسال شرکت 
 Providence Therapeutics
مســتقر در تورنتو ارائه کرده اســت، 
تصمیم گیری کند. این شرکت تالش 
می کند ۳5میلیون دالر تهیه کند تا 
بتواند ثابت کند واکســنی که تهیه 
کــرده و روی حیوانات جــواب الزم 
را داده اســت، روی انسان ها نیز موثر 

خواهد بود.
نویسندگان این نامه هشدار داده اند که 
هیچ تضمینی وجود ندارد که کانادا 
در خط مقدم تهیه واکسن احتمالی 
کووید۱۹ که در عرصه تولید خواهد 
شد، جایی داشته باشد. آن ها کندی 
و تعلل دولت فــدرال کانادا را در این 
زمینه ناشــی از یک مشکل سیاست 
عمومی ریشه دار می دانند که همواره 
موجــب شده اســت اتــاوا در زمینه 
مشــارکت و همکاری با شرکت های 
دارویی و زیست فناوری تردید داشته 

باشد.
الســزلو رادوانی رئیس و مدیر علمی 
موسسه تحقیقات سرطان انتاریو که 

تحریم تکنولوژی 5جی  هواوی توسط انگلیس
 و افزایش فشار بر کانادا 

رادیو جــوان- به گزارش هافینگتون 
پســت، هواوی کانادا مــی گوید در 
جنگ تجاری بین دولــت آمریکا و 
چین از هر دو ســو متضرر شده ولی 
هنوز امیدوار است بتواند نسل آینده 
تجهیزات اینترنتی را به کانادا بفروشد.

ایــن اظهار نظر یــک روز پس از آن 
صورت گرفت که بریتانیا نیز به عنوان 
از کشــورهای متحد  آخرین کشور 
گروه پنج چشم اینترنت 5G شرکت 
مخابراتی هواوی چین را تحریم کرد. 
تکنولوژی 5G به مراتب پرسرعت تر از 
استانداردهای امروزی و دارای پهنای 
باند بیشتر است که برای بسیاری از 
تکنولــوژی ها از جمله اتومبیل های 
بدون راننده یک ضرورت محســوب 

می شود.
علی خان ولشی، معاون امور شرکت 
هواوی کانادا می گوید این شــرکت 
امیدوار اســت تصمیم گیری دولت 
 5G تــرودو در مورد خرید تکنولوژی
از هــواوی، به دور از شــیطنت های 
سیاسی دولت ترامپ به منظور ضربه 

زدن به این کمپانی باشد.
او افــزود: ما در جنــگ تجاری بین 
آمریــکا و چیــن گرفتار شــده ایم. 
متاسفانه کانادا هم مانند ما این وسط 
گرفتار شده است، زیرا دولت ترامپ 
از همه مــی خواهد یا در کنار او قرار 

بگیرند یا در مقابلش.
تصمیــم بریتانیا مبنی بــر تحریم 
شــرکت هواوی در پنج کشور متحد 
نیز کامال در راســتای خواست دولت 
ترامپ اســت. دولت ترامپ هواوی را 
یک تهدید امنیتــی می بیند که به 
کارگیری تکنولوژی 5G آن در سایر 
کشــورها همچون پنجــره ای برای 
جاسوســی رهبران و ارتش حکومت 
کمونیست این کشــور عمل خواهد 
کرد؛ اتهامی که شرکت هواوی موکدا 

آن را رد کرده است.
کانادا هنوز درباره به خدمت گرفتن 
تکنولوژی این شرکت چینی تصمیم 
گیری نکــرده که البتــه حبس دو 
شــهروند کانادایی- مایکل اسپاوور و 
مایکل کووریــگ- در چین از دالیل 

اصلی این تعلل است.
اســپاوور و کووریــگ ۹ روز پس از 
دســتگیری منگ وانژو، مدیر مالی 
شرکت هواوی در کانادا به درخواست 
آمریکا در دسامبر ســال 2۰۱8، در 
چین بازداشــت شدند. اقدامی که به 
زعم همگان بــه تالفی حرکت کانادا 
و به عنوان اهرم فشــاری برای آزادی 

منگ وانژو انجام شد.
ولشی دســتگیری وانژو را یک بازی 
سیاسی دانست و به سخنرانی ترامپ 
در ســال 2۰۱8 اشاره کرد که در آن 
وانــژو را برگ برنده خود در مذاکرات 

تجاری با چین خوانده بود.
ولشــی گفت با مشــخص شــدن 
انگیزه های سیاسی ترامپ، بیگناهی 
وانــژو در دادگاه هــای کانــادا ثابت 

خواهد شد.
این هفته حزب ســبز نیز در اظهار 
نظری در همین راســتا گفت آمریکا 
از پیمان استرداد با کانادا برای اهداف 
سیاسی خود سوء استفاده کرده است 
و از دولــت ترودو خواســت از دیوان 
عالــی بخواهد پرونده وانژو و اتهامات 
مطروحه علیه او توســط آمریکا را از 

دستور کار خارج کند.
ولشی همچنین ضمن ابراز همدردی 
با دو شــهروند کانادایی محبوس در 

چین، خواستار آزادی آنها شد.
او گفت: ما نیــز مانند همه کانادایی 

ها نســبت به بازداشــت ایــن دو و 
رفتاری که با آنها شده است نگرانیم 
و امیدواریم آنها هر چه زودتر به کشور 

خود بازگردانده شوند.
تنش ها بین آمریکا و چین این هفته 
و به دنبال اعالم تصمیم بریتانیا مبنی 
بر کنار گذاشتن شرکت هواوی برای 
تامین تجهیزات اینترنتی پیشرفته باال 
گرفت. بریتانیــا دلیل این تصمیم را 
عدم امکان حصول اطمینان از ایمنی 
تجهیزات تولید چین به دلیل تحریم 

های آمریکا اعالم کرد.
دولت ترامــپ در ماه می اســتفاده 
شــرکت های غیــر آمریکایــی از 
تکنولــوژی آمریکا بــه منظور تولید 
چیپ های پردازشگر و سایر تجهیزات 
برای شــرکت هواوی چین را بدون 

اجازه واشنگتن ممنوع کرد.
روز چهارشنبه، دولت چین بریتانیا را 
به همدستی با آمریکا برای ضربه زدن 

به شــرکت هواوی متهم کرد. دولت 
ترامپ نیز در عوض ســفر کارکنان 
این شرکت و سایر شرکت های چینی 
را که به تشــخیص آمریکا به دولت 
مستبد چین در نقض حقوق بشر از 
جمله علیــه اویغورها در غرب چین 
کمک می کنند، به خاک این کشور 

ممنوع کرد.
در نهایت، ولشــی با ابــراز امیدواری 
نســبت به همکاری کانــادا گفت: با 
وجود افزایش تنــش ها بین پکن و 
اتاوا، درآمد شرکت هواوی و همچنین 
تعداد کارکنان این شرکت در کانادا در 
سال 2۰۱۹ افزایش پیدا کرده است. 
او گفــت ما این موفقیــت را مدیون 
همراهی مشــتریان خــود در کانادا 

هستیم.
دیوید رید، معاون کمیســریای عالی 
انگلیس در کانادا بــدون اظهار نظر 
درباره تصمیــم کانــادا در این باره، 

چین پیمان استرداد مجرمان
 میان هنگ کنگ و کانادا را به حال 

تعلیق درآورد

پکن روز سه شنبه 28ژوئیه در واکنش به اتاوا که اوایل ژوئیه در اعتراض 
به قانون امنیتی جدید تحمیل شده توسط چین به هنگ کنگ، پیمان 
استرداد مجرمان با مستعمره ســابق انگلیس را به حال تعلیق درآورده 
بود، دست به اقدامی متقابل زد. انگلیس و استرالیا نیز که در این زمینه 
از کانادا تبعیت کرده بودند، دیگر کشورهایی هستند که هدف این اقدام 

تالفی جویانه چین قرار گرفتند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین اعالم کرد: »پکن تصمیم گرفت پیمان اســترداد مجرمان 
میان هنگ کنگ، کانادا، اســترالیا و انگلیس و همچنین توافق نامه های 
همکاری با این کشورها در زمینه کیفری را به حال تعلیق درآورد. اقدامات 
اشتباه کانادا، استرالیا و انگلیس به شدت به ارکان همکاری های قضایی این 

کشورها با چین لطمه زد.«
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا سوم ژوئیه با اعالم تعلیق پیمان استرداد 
مجرمــان میان اتاوا و هنگ کنگ، از پیامدهای وخیم قانون امنیت ملی 
جدیدی که از ســی ام ژوئن در هنگ کنگ به اجرا درآمده است، به شدت 

ابراز نگرانی کرد.
نیوزیلند نیز که یکی دیگر از کشورهای عضو گروه »پنج چشم« محسوب 
می شود، تصمیم گرفته است پا جای پای کانادا بگذارد. نخست وزیر این 
کشــور روز سه شنبه اعالم کرد این کشور نیز پیمان استرداد مجرمان با 
هنگ کنگ را به حال تعلیق در می آورد. بنابراین ممکن است نیوزیلند نیز 

هدف اقدامات تالفی جویانه چین قرار گیرد.

بــر همکاری و روابط مســتحکم دو 
کشــور انگلیس و کانادا در گروه پنج 
چشم، که استرالیا و نیوزلند نیز در آن 

عضویت دارند، تاکید کرد.
او گفــت مــا باید به شــرکت های 
 5G بیشــتری در زمینه تکنولوژی

فرصت رقابت بدهیم. 
جان پاور، سخنگوی وزیر اختراع کانادا 
اشاره ای به زمان اعالم تصمیم کانادا 
در مورد شــرکت های تامین کننده 
 5G تجهیزات اینترنتی و تکنولوژی
برای کانادا نکرد، اما گفت دولت درباره 
مسایل مربوط به امنیت ملی مماشات 
نمی کند. او گفــت: دولت ما ضمن 
توجه به فاکتورهای فنی و امنیتی، از 
جمله مشاوره با آژانس های امنیتی 
و در نظر گرفتن تصمیم گیری های 
شرکا و متحدان ما، مالحظات داخلی 
و بین المللی را نیــز در نظر خواهد 

گرفت.

تامین مالی آن بر عهده دولت است، 
اعالم کرد وقتی با همه گیری وخیمی 
مثل کووید۱۹ روبرو هستیم و دولت 
نیــز میلیون ها دالر بــرای مقابله با 
آن ســرمایه گذاری کرده است، یک 
سرمایه گذاری بیشتر در یک فناوری 
دیگر تولید واکســن با هدف این که 
کانادا تیرهای بیشــتری در ترکش 
داشــته باشــد و بتواند یک واکسن 
موثر تولید کند، به عقیده من اقدامی 

منطقی است.
گفتنی است دولت فدرال صندوقی با 
اعتبار ۶۰۰میلیون دالری ایجاد کرده 
تا از آزمایشات بالینی و تولید واکسن 

در داخل کشور حمایت کند.
دولت  بــه   Providence شــرکت 
ترودو اعالم کــرده که اگر امکانات و 
منابع الزم بــرای انجام موفقیت آمیز 
واکســن خود روی انســان را داشته 
باشــد، می تواند تا اواسط سال2۰2۱ 
پنج میلیون دز واکسن خود را که بر 
مبنای ARN طراحی شده است، برای 

مصرف داخلی در کانادا ارائه کند.

دو راهی دولت- پیش خرید واکسن احتمالی کرونا 
یا سرمایه گذاری برای تولید واکسن داخلی

ایران جوان- به گزارش گلوب اند میل، 
هم اکنون مذاکرات داغی درباره پیش 
خرید واکسن احتمالی کوید-۱۹ برای 
کانادایی ها در بین مقامات بهداشت و 

سالمت کانادا در جریان است.
به گفته دکتر ترزا تم، افســر ارشــد 
سالمت کانادا، یک کار گروه مستقل 
در رابطه با گزینه هــای کانادا برای 
انتخاب واکسن به دولت مشاوره می 
دهد کــه یکی از این گزینه ها تولید 
واکســن کووید-۱۹ در داخل کشور 

است. 
دکتر تم گفت نمــی خواهیم کانادا 
برای دریافت واکسن در صف انتظار 

بماند.
در این راســتا، برخی کارشناســان 
بهداشت و سالمت این سوال را مطرح 
می کنند که چرا دولت فدرال تصمیم 
گیری درباره ۳5 میلیون دالر کمک 
 Providence شــرکت  درخواستی 
Therapeutics  تورنتــو را بــرای 
سرمایه گذاری بر روی تولید واکسن 
از طریق تکنولــوژی جدید به تاخیر 
می اندازد در حالی که دولت آمریکا 
کمک مالی قابل توجهی به شــرکت 

های فعال در این زمینه کرده است.
شــرکت Providence  مدعی است 
در صــورت حمایت مالــی دولت و 
موفقیت آمیز بودن آزمایشــات، می 
تواند تا اواسط سال 2۰2۱، 5 میلیون 
دز واکسن ضد ویروس کرونا را روانه 

بازار کند.
دکتر تم در کنفرانس مطبوعاتی خود 

گفت نقش کار گروه واکسیناسیون، 
متشکل از متخصصین بیماری های 
همــه گیر و همچنین کارشناســان 
تولید واکسن، ارائه مشاوره به دولت 
است اما تصمیم گیری نهایی به عهده 

خود دولت است.
مت جنرو، کارشــناس ســالمت از 
حزب محافظــه کار، نیــز از دولت 
خواست هرچه زودتر به این تاخیر در 
تصمیم گیری پایان دهد. او گفت: در 
دولت ترودو، کانادا به جای اینکه در 
تولید واکسن و عبور از بحران پیشرو 
باشــد، در تحقیق و پژوهش از سایر 
کشورها عقب مانده است. وی افزود: 
ما انتظار داریم دولت هرچه ســریع 
تر برنامه ای برای تســریع تحقیقات 
و همچنیــن خریــد واکســن برای 

کانادایی ها ارائه دهد.
بــراد سورنســن، مدیــر شــرکت 
Providence نیز گفت از اواخر ماه 
می که طرح پیشنهادی خود را برای 
تولید واکســن به دولــت ارائه کرده، 

هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
جان پاور، ســخنگوی وزیــر علوم و 
نوآوری، گفت پیشــنهادهای شرکت 
های مختلف هنوز در دست بررسی 

است.
دکتر تم در این کنفرانس مطبوعاتی 
افزود دولت به دنبال بررسی راه های 
خرید واکسن و در عین حال بررسی 
گزینه های داخلی است. او گفت در 
حال حاضــر دولت برای پیش خرید 
واکسن های احتمالی ویروس کرونا 
با شرکت های ســازنده وارد مذاکره 

شده است. 
در هفته های اخیر، با پیشرفت روند 
بازگشایی اقتصادی و همچنین گرم 
شــدن هوا در تابســتان که احتماال 
منجر بــه افزایــش مهمانــی ها و 
دورهمی ها شده است، تعداد مبتالیان 
در کانــادا که به روزانــه 27۳ نفر در 
اوایل جوالی رسیده بود، به 4۹۶ نفر 
افزایش پیدا کرده است. دکتر تم گفت 
ممکن است بخشــی از این افزایش، 
نتیجه مهمانی ها و گردهمایی های 
تعطیالت روز کانادا باشد. او گفت در 
صورتی که مــردم همکاری نکنند و 
توصیه های بهداشتی را نادیده بگیرند 
ممکن اســت اعمال محدودیت ها از 

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

مرکز بینایی سنجی نورت شور با بیش از 60 سال سابقه

دکتر حمید و الهام موسوی
عضو کالج بینایی سنجی بریتیش کلمبیا کانادا

عضو انجمن بینایی سنجی کانادا 
آدرس: نورت ونکوور، 

نبش خیابان النزدل و 20، شماره 1950

ساخت و تهیه انواع عینک هاى طبى و طبى آفتابى
تعمیر و تعویض قطعات عینک با مناسب ترین قیمت

Contact Lenses ترتیب دهى انواع معاینات چشمى و لنزهاى تماسى
ساخت و تهیه انواع عینک هاى طبى مخصوص کودکان

ساخت و تهیه انواع عینک هاى مخصوص ورزشکاران (اسکى، شنا، دوچرخه سوارى، گلف،...)
Safety Glasses ساخت و تهیه انواع عینک هاى محافظ کار

www.northshoreoptical.caطرف قرارداد انواع بیمه ها 
northshoreoptical@shaw.ca

604-988-1015
778-558-7052

کمک مالی دولت به استان ها در روند بازگشایی ایمن
ایران جــوان- به گزارش هافینگتون 
پســت، جاســتین ترودو اعالم کرد 
دولت های فدرال و اســتانی در مورد 
میلیاردهــا دالر کمک بــرای ادامه 
بازگشایی اقتصادی در دوران پاندمی 
به توافــق رســیدند. او گفت دولت 
فدرال ۱۹ میلیارد دالر تحت عنوان 
توافق بازگشــایی ایمن به استان ها 
اموری ماننــد پرداخت کمک  برای 
هزینه نگهداری کودک، ردگیری افراد 
مرتبط با مبتالیان و تامین تجهیزات 
محافظت شخصی کمک خواهد کرد. 
همچنین اســتان هایی که در طول 
پاندمی با افزایــش هزینه و کاهش 
درآمد شدید مواجه بوده اند نیز مورد 
حمایت دولت قــرار خواهند گرفت. 
ترودو اوایل مــاه ژوئن وعده داده بود 
دولت فدرال برای کمک به دولت های 
استانی ۱4 میلیارد دالر پرداخت کند، 
اما نخست وزیران بعضی استان ها این 
مبلغ را ناکافی دانسته و شروط دولت 

را برای این توافق نپذیرفتند.
برای مثال داگ فورد، نخســت وزیر 
انتاریو، با تخصیص بخشی از این پول 
به اعطای مرخصی اســتعالجی ۱۰ 
روزه با حقوق به کسانی که احساس 
بیماری می کنند مخالفت کرد. این 
بند به منظور جلوگیری از ســر کار 
رفتن افراد بیمــار در توافق گنجانده 

شده بود.
در توافــق جدید هزینــه مرخصی 
اســتعالجی به عهده دولــت فدرال 

گذاشته شده است.
نخست وزیر منیتوبا، برایان پولیستر، 

در حمایــت از توافق جدید گفت: به 
نظر من این مســاله بســیار مهمی 
اســت. ما یک برنامه ملی داریم که 
نخســت وزیر دولت فدرال هم با آن 
موافق اســت. او افــزود: من فکر می 
کنم برخالف گذشته که گاه نخست 
وزیران استان ها با هم همکاری نمی 
کردند، حاال کنار هم ایســتاده اند و 
آنچه را می خواهند به دست می آورند.
جان هورگان، نخست وزیر بریتیش 
کلمبیــا، نیز مرخصی بــا حقوق را 
اقدامی مهم دانست که باعث می شود 
کسی مجبور به حضور در محل کار با 

وجود بیماری نشود.
فرانســوا لوگو، نخست وزیر کبک، از 
دولت خواست این پول را بدون قید 
و شرط در اختیار استان ها قرار دهد 
تا هر استان به صالحدید خود آن را 
هزینه کنــد. او همچنین گفت نباید 
این بودجه صرفا بر اســاس جمعیت 
تقسیم شــود، چرا که کبک بیش از 
هر اســتان دیگری در دوران پاندمی 

ضربه خورد.
ترودو گفت در این توافق هفت اولویت 
مطرح شــده که استان ها می توانند 
با توجه به شــرایط خود طی ۶ تا 8 
ماه آینده کمک هزینــه دولت را در 

این مــوارد صرف کــرده و آن را به 
اطالع عموم برسانند. کریستیا فریلند، 
مشــاور نخســت وزیر، نیز گفت: در 
ازای دریافت این پول اســتان ها باید 
به استانداردهای مطلوبی از جمله در 
زمینه انجام تست کووید-۱۹ برسند. 
ترودو گفــت: تا زمانی که واکســن 
کووید-۱۹ ساخته نشده است، تهدید 

این بیماری از بین نخواهد رفت.
بسیاری از شــهرداری ها نیز ماه ها 
است نســبت به کاهش درآمدهای 
اقتصادی و تمام شــدن منابع مالی 
خــود اخطــار داده و از دولت های 
اســتانی درخواســت کمــک کرده 
اند. پاندمی موجــب تعطیلی مراکز 
تفریحی، برنامه ها و فســتیوال ها و 
همچنین عدم اســتفاده گسترده از 
سیستم حمل و نقل عمومی شده که 
منابع اصلی درآمدزایی شهرداری ها 
شمرده می شوند. برای مثال تورنتو 
اعالم کرد امسال با ۱.۳5 میلیارد دالر 
کسری بودجه مواجه است. مونترال 
نیز 5۰۰ میلیــون دالر و هالیفکس 
85.4 میلیون دالر کســری بودجه 

اعالم کرده اند.
اســتفن مک نیل، نخســت وزیر نوا 
اسکوشــیا، با استقبال از کمک مالی 

دولت گفت: اســتان ها به شــدت از 
پاندمی ضربه دیدنــد و تا ماه ها نیز 
اثرات آن را احســاس خواهند کرد. 
حمایت مالی دولت به مرتفع کردن 
برخی از این مشکالت کمک زیادی 

خواهد کرد.
مک نیل گفــت از کمک مالی دولت 
در این زمینه ها استفاده خواهد کرد:

- انجام تســت، ردگیری و مدیریت 
اطالعات

- مراقبت های بهداشت و سالمت از 
جمله در زمینه سالمت روان و اعتیاد

- کمک به گروه های آسیب پذیر از 
جمله ساکنان خانه های سالمندان

- تامین تجهیزات محافظتی
- هزینه مراقبت از کودکان

 - حمل و نقل عمومی
- اعطای مرخصی استعالجی با حقوق
یکی از مــواردی که جای آن در این 
فهرست خالی اســت آموزش است 
کــه مدیریت آن به عده اســتان ها 
است. بســیاری از استان ها در حال 
بررســی بهترین راه برای بازگشایی 
مدارس در فصل پاییز هســتند، زیرا 
در صــورت ادامه تعطیلــی مدارس، 
بسیاری از والدین نمی توانند به کار 

خود بازگردند.

نزدیک به نیم میلیارد دالر کمک نقدی دولت کانادا به 
افرادی پرداخت شده که صالحیت الزم را  نداشتند

ایرونیا- وزارت توسعه اجتماعی کانادا 
تخمین می زند نزدیک به نیم میلیارد 
دالر چــک مربوط بــه برنامه مزیت 
پاسخ اورژانســی کانادا )CERB( به 
طور اشتباه به افرادی اختصاص یافته 
که صالحیت دریافت آن را نداشته اند.

این در حالی اســت کــه نمایندگان 
اپوزیســیون هنوز پاسخی برای این 
ســوال ندارند که چرا پرداخت های 
CERB به 22۱۳2۰ نفری رســیده  
که از قبل تحت بیمه اشــتغال قرار 
داشــتند. کابینه در پاسخ به پرسش 
وزارت خانه که در مجلس نمایندگان 
ثبت شــد، گفت: »گاهــی مردم به 
اشتباه درخواست دریافت این مزیت 

را می کنند.«
وزارت خانــه تخمین زد کــه مقدار 
 CERB پرداخت هــای  از  زیــادی 
که مبلــغ آن ها بــه 442.۶ میلیون 

دالر می رســد به افرادی رسیده که 
صالحیت دریافت آن را نداشته اند.

وزارت خانــه گفــت از همیــن حاال 
تالش هــای خود بــرای بازیابی این 
پول ها را آغــاز کرده و افــرادی که 
صالحیت دریافت را ندارند یا به خاطر 
دالیلی از جمله بازگشت به کار نباید 
آن ها را بگیرند، باید پول را پس دهند.

تحت برنامــه CERB، چک های 2 
درخواست دهندگانی  به  دالری  هزار 
اهدا می شود که می گویند درآمد خود 
را به خاطر پاندمی کووید-۱۹ از دست 
داده اند. در مورد درخواست های غلط، 
وزارت خانه تصدیق کرد که در مواردی 
به اشتباه پرداخت های CERB را به 
افرادی داده که از قبل تحت پوشش 

بیمه اشتغال قرار داشتند.
ابتــدا بودجه  مســئوالن فدرال در 
مورد نیاز برای ارســال پرداخت های 

CERB را 24 میلیــارد دالر در نظر 
گرفته بودند اما حاال این بودجه توسط 
وزارت دارایــی به 7۱.۳ میلیارد دالر 

افزایش پیدا کرده است.
بنوا روبیدو معاون وزیر اشتغال گفت 
وقت نداشــتند تا پرداخت  به افرادی 
کــه صالحیت دریافت نداشــتند را 

معلق کنند.
روبیدو گفت: »اگر می خواســتیم با 
همان برخــوردی پیــش برویم که 
برای بیمه اشتغال اتخاذ کرده بودیم، 
پردازش تمام این درخواست ها با این 

سرعت غیرممکن می شد.«
او اضافــه کرد: »مــردم مزایای خود 
را دریافــت نکرده اند و حاال که موارد 
مشخصی از کالهبرداری وجود دارد 
و می توانیم آن ها را خیلی زود کشف 
کنیم، جلوی پرداخت شان را خواهیم 

گرفت«.

اولین داروی کووید۱۹ در کانادا 
تایید شد

وزارت بهداشت کانادا موافقت مشروط 
خــود را با اســتفاده از رمدســیویر 
برای درمان بیمارانی که به شــدت به 

کووید۱۹ مبتال شده اند، اعالم کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این اولین دارویی است که چراغ سبز 
مقامات ذیصالح کانادا را برای درمان 

بیماری کووید۱۹ دریافت کرده است.
وزارت بهداشــت کانادا روز سه شنبه 
28ژوئیــه در بیانیه ای اعالم کرد این 
درمان  بــرای  ضدویروســی  داروی 
بیمارانی که عوارض شدید کووید۱۹ 
را از خــود بروز می دهند و همچنین 
درمان مبتالیان به پنومونی که برای 
تنفس به اکســیژن نیاز دارند، مجاز 

است.
بیمارانــی مجاز به مصــرف این دارو 
هستند که دوازده سال بیشتر دارند 
و وزنشان نیز دست کم 4۰کیلوگرم 

است.
در بیاینــه وزارت بهداشــت کانــادا 

آمده است: »رمدسیویر از طریق تزریق 
داخل رگ مصرف می شــود و فقط 
در مراکز درمانی که امکان نظارت و 
پیگیری وضعیــت بیماران از نزدیک 

میسر است، تجویز می شود.«
کانــادا همچنین  بهداشــت  وزارت 
اســتفاده از رمدســیویر را منوط به 
این دانســته است که ســازنده آن 
 Gilead Sciences یعنی شــرکت
Canada همچنــان بی زیان بودن، 
کارآمد بودن و کیفیــت باالی آن را 

تضمین نماید.
وزارت بهداشــت تاکید کــرد که به 
نظارت دقیق خود بر عدم زیان باری 
رمدسیویر در کانادا ادامه خواهد داد 
و در صورت بروز نگرانی های مرتبط با 
پیامدهای مصرف این دارو، به سرعت 

مداخله خواهد کرد.
کمیســیون اروپا نیز اوایــل ژوئیه با 
عرضه مشروط رمدسیویر به بازار اروپا 

موافقت کرد.



شماره ۱487 جمعه ۱0 مرداد ۱۳۹۹ 88 Issue 1487 Friday July 31, 2020

ادامه پرداخت کمک مالی 2000 دالری 
موجب رونق اقتصاد کانادا می شود یا مرگ آن ؟

ایرونیا- بحث در مورد ضرورت ادامه 
پرداخت کمک مالــی 2۰۰۰ دالری 
دولــت فدرال به افراد واجد شــرایط 
مدتی است در رسانه های اجتماعی 
کانادا دنبال می شــود. اما این قضیه 
دو روز قبل و بدنبال انتشار مقاله ای 
در روزنامه تورنتو استار شکل دیگری 
گرفت. در این مقاله دختر 28 ســاله 
ای که دریافتــی 2۰۰۰ دالری اش 
را خرج بوتاکس و ســفرهای درون 
استانی کرده بود ، مورد انتقاد نویسنده 

واقع شد .
انتشار جدول ریز خرجهای این جوان 
در روزنامــه موجــی از نظرات ضد و 
نقیض در دفاع از نحوه هزینه های این 
جوان و در مقابل انتقاد از به هدر رفتن 
کمک دولتی که به گفته برخی باید 
صرف مخارج ضروری زندگی شود را 

به همراه داشت .
طی چند ماه اخیر، گروهی رو به رشد 
از مالکان کسب و کارها و اقتصاددان ها 
دربــاره اثــرات برنامه کمــک مالی 
برای   )CERB( کانــادا  اضطــراری 
افرادی که شــغل خود را از دســت 

داده اند هشدار داده اند. 
آن هــا می گویند ایــن برنامه بیش 
از حد ســخاوتمندانه اســت و باعث 
می شــود خیلی ها حس کنند خانه 
ماندن و پول گرفتن به صرفه تر است. 
فدراسیون کســب و کارهای مستقل 
کانادا در جدیدترین نظرسنجی خود 
به این نتیجه رســید که 27 درصد 
از کســب و کارهایی که عضو هستند 
گفته اند در تماس بــا کارکنان خود 
برای بازگشــت به کار، پاسخ منفی 
دریافت کرده اند. CERB  رایج ترین 
دلیل ذکر شــده بــود و ۶2 درصد از 

کسب و کارها به آن اشاره کردند.
دکــن کلــی رییس فدراســیون در 
گزارشی نوشت: »مشخص است که 
CERB برای تعــدادی از کارکنان، 
مخصوصــا افرادی کــه در صنایعی 
مانند هتلداری و خدمات شخصی کار 
می کنند، یک ضدانگیزش ایجاد کرده 

است.«
آن سوی مباحثه متخصصان و فعاالن 
ضدفقر قــرار دارند کــه می گویند 
دالیل فراوانی وجــود دارد که مردم 
نمی خواهنــد در بحبوحــه پاندمی 
کووید-۱۹ سر کار بازگردند. همچنین 
داده ها نشــان می دهد که این برنامه 
مخصوصا در میان زنان و جوانان باعث 
شــده ضربه بحران اقتصادی بسیار 
نرم تر شــود یا کامال از آن جلوگیری 

بشود.
اقتصاددانان نشــنال بانک کانادا در 
گزارشی درآمد CERB را با دستمزد 
مــردم در صنایع مختلف مقایســه 
کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که 
در تعــدادی از صنایع، CERB بیش 
از 8۰ درصد از درآمد از دســت رفته 
را برای یک کارمند متوســط جبران 
کــرده و در حوزه اقامــت و خدمات 
غذایی، در حقیقت ۱۹ درصد باالتر از 
درآمد متوسط بوده است و به نظر آنها 
»نتیجه این شده که بعضی از کارکنان 
انگیزه دارند در دوران این برنامه بدون 

کار باقی بمانند.«
اما این انگیزه بیشتر در میان کارکنان 
نیمه وقت وجــود دارد. بــرای آن ها 
CERB در تقریبــا تمــام صنایــع، 
مبلغی بیشتر از درآمد متوسط فراهم 
می کند. این شامل شغل های دولتی 
در مدیریت عمومــی و آموزش هم 

می شود.
اما بقیه می گوینــد که با وجود تمام 

نقصان هایــی که در جزییــات این 
برنامه هســت، حقیقت این است که 
باعث شــد وقتی میلیون ها کانادایی 
در ابتدای دوران قرنطینه از کار بیکار 
شــده  بودند، جلوی وقوع یک فاجعه 
اقتصادی با مقیاس عظیم گرفته شود.

کاترین اسکات اقتصاددان ارشد مرکز 
جایگزین های سیاستی کانادا گفت: در 
نهایت CERB تقریبا حداقل دستمزد 
بیشتر اســتان ها را فراهم می کند و 
وی فکر نمی کند هیچ کس ســعی 
داشته باشــد وانمود کند که گروهی 
از کارکنــان دارند مانند راهزن عمل 

می کنند.
او اشــاره کرد که خیلی از کارکنان 
بــه دالیل موجــه از جملــه نگرانی 
درباره مبتال شدن به ویروس سر کار 
نمی روند. او اضافه کــرد که والدین، 
مخصوصا زنــان، انتخاب دیگری غیر 

از خانه ماندن کنار کودکان در زمان 
بسته بودن مدارس ندارند.

نظرسنجی فدراسیون کسب و کارهای 
مســتقل کانــادا نشــان داد که از 
کســب و کارهایی که شاهد رد شدن 
پیشــنهاد کار توسط کارکنان بودند، 
47 درصد گفتند نگرانی های سالمتی 
برای بازگشــت بــه کار دارند و 27 
درصد گفتند نگرانی هایی در ارتباط با 

بزرگ کردن فرزندشان دارند.
اقتصاددان های بانک ملی در گزارش 
خــود به این نکته اشــاره کردند که 
تعداد زنانی که طی دوران بحران کار 
خود را از دست دادند بیشتر از مردان 
بوده اســت. امروز تعداد شــغل های 
موجود برای مردها ۶.۶ درصد کمتر 
از سال پیش است اما تعداد شغل های 
موجود برای زنان ۱۰.2 درصد کمتر 

از همین بازه در سال گذشته است.

اما CERB به زودی تمام می شــود 
چون بازه حداکثر آن 24 هفته به ازای 
هر دریافت کننده است. به این ترتیب 
نخســتین افرادی که آن را گرفته اند 
تا اکتبر مهلت شــان تمام می شود. با 
توجه به سیگنال هایی که دولت تا به 
حال ارســال کرده، به احتمال زیاد تا 
آن موقع برنامه مزایای بیکاری تغییر 

بزرگی خواهد کرد.
دولت ترودو اوایل این ماه اعالم کرد 
که می خواهد یارانه دســتمزد برای 
کسب و کارها را تا دسامبر تمدید کند 
اما حرفی از تمدید CERB نزد. این 
یعنی دولــت می خواهد تمرکز خود 
را معطوف کمک به کسب و کارها در 
استخدام کارکنان بیشتر کند و دیگر 
تمرکز اصلی اش افرادی که کارشان را 

از دست داده اند نخواهد بود.

استفاده گروه های مخالف ماسک از ترفندهای فعاالن ضد واکسن
 برای تبلیغ اطالعات غلط در کانادا

ایرونیا- در حالیکه هــر روز مناطق 
بیشــتری از کشــور برای کم کردن 
گســترش کووید-۱۹ زدن ماسک را 
اجباری می کنند، تعدادی از گروه های 
مخالف ماسک به حامیان ضد واکسن 
ملحق شده اند و از تکنیک های آن ها 
برای گسترش اطالعات غلط و تشدید 

پیغام خود استفاده می کنند.
مایــا گلدنبرگ اســتادیار فلســفه 
دانشــگاه گوئلف کــه در زمینه عدم 
رغبت در واکسن زدن تخصص دارد، 
می گوید شباهت های بین گروه های 
سازمان یافته ضد ماسک و ضد واکسن 

بسیار زیاد است.
حداقل یک گروه ضد ماســک با نام 
»بغل به جای ماسک« شراکتی فعال 
با »انتخاب واکســن کانادا« دارد که 
یکی از بزرگ ترین ســازمان های ضد 

واکسن کشور است.
با وجود اینکه بسیاری از کانادایی هایی 
که نمی خواهند ماسک بزنند با واکسن 
زدن مخالف نیستند، این حقیقت که 
گروه هــای ضد واکســن در جنبش 
تقریبا نو ضد ماسک دخیل هستند 
برای بسیاری از متخصصان سالمت 

نگران کننده است.
با وجود اینکه شواهد بسیاری وجود 
دارد که اســتفاده از واکسن ها امن و 
موثر است، اما گروه های ضد واکسن 
تبحــر خاصی به دســت آورده اند تا 
بتوانند با گســترش اطالعات غلط، 

موجب بی اعتماد شــدن مــردم به 
راهنمایی های پزشــکی  شــوند. این 
چیزی اســت که طی دوران پاندمی 

می تواند عواقب جدی داشته باشد.
پیش از کوویــد-۱۹، گروه های ضد 
واکسن داشــتند این ادعای غلط را 
طرح می کردند که سرخک، که یک 
بیماری جدی اســت که می توان با 
واکسن از آن جلوگیری کرد، تهدید 
بزرگی نیست. یکی از پیامدهای این 

اطالعــات غلط این بود کــه میزان 
مقاومت مقابل واکســن افزایش پیدا 
کرد و باعث شد تعداد موارد سرخک 
در کانادا دوباره رشــد کنــد. این در 
حالی است که این بیماری در اواخر 

دهه نود میالدی نابود شده بود.
در تشــابه با این موضوع، طی دوران 
پاندمی کووید-۱۹ هم گروه های ضد 
واکسن و ضد ماســک ادعا کرده اند 
که کروناویروس از بیماری های دیگر 

از جمله آنفلوانزا خطرناک تر نیست. 
این بخشی از تالش آن هاست تا مردم 
را متقاعد کنند که به متوقف کردن 
تدابیر بهداشت عمومی برای جلوگیری 
از گســترش بیمــاری بپردازند. این 
شامل واکسن، فاصله گذاری اجتماعی 

و ماسک گذاشتن می شود.
سازمان »انتخاب واکسن کانادا«، در 
کنار چند شــاکی فردی دیگر، این 
ماه علیه رهبران بهداشت عمومی و 
رهبران سیاسی در چند شهرداری و 
همچنین استان انتاریو و دولت فدرال، 
از جمله نخست وزیر جاستین ترودو، 
دکتر ترســا تام افسر ارشد بهداشت 
عمومی و ملکه در دادگاه  عدالت عالی 

انتاریو شکایت کرد.
در دادخواست این سازمان و افراد آمده 
که تدابیر سالمت عمومی کووید-۱۹، 
فاصله گذاری  قرنطینــه،  جملــه  از 
فیزیکــی و ماســک زدن اجبــاری 
مشمول شکســت حقوق ثبت شده 
در قانون اساسی می شود. دادخواست 
همچنین ادعا دارد که اعالم پاندمی 
کاری غیرضروری در راستای »اهداف 
غیرپزشکی« بود. این گروه می گوید 
یکی از این اهداف شکل دهی به یک 
»نظم جهانی اقتصادی جدید« و »یک 
تالش عظیم و متمرکز برای واکسن 
زدن اجباری به تمام انسان های روی 
زمین با نظارت الکترونیک هم زمان« 

است.

در بریتیش کلمبیا  
اکثر دانش آموزان تمام وقت 

از ماه سپتامبر به مدرسه خواهند رفت
بریتیش کلمبیا برای بازگشت تمام 
وقت دانش آموزان به کالس های درس 

برنامه ریزی کرده است
راب فلمینــگ وزیر آموزش بریتیش 
روز چهارشــنبه 2۹ژوئیه  کلمبیــا 
با انتشــار بیانیه ای اعــالم کرد اکثر 
دانش آمــوزان از مهدکــودک گرفته 
تا ســال دوازدهم از 8ســپتامبر به 
طور تمــام وقت به کالس های درس 

بازخواهند گشت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
فلمینگ تاکید کرد تدابیر پیشگیرانه 
الزم و منابــع مالی بیشــتری به کار 
گرفته خواهند شد تا از شیوع مجدد 
کووید۱۹ جلوگیری شــود و شرایط 
برای اجرای کامل طرح ازســرگیری 
کالس های درس در سرتاســر استان 

فراهم گردد. 
در بیانیــه وزارت آمــوزش بریتیش 
آمده اســت: »حضــور در  کلمبیــا 

دانش آموزان  برای  درس  کالس های 
عنصر مهم و کلیدی توسعه اجتماعی، 
تحصیلی و ذهنی کودکان محسوب 
می شود به همین علت ما سرسختانه 
تالش می کنیم تا شرایطی مهیا شود 
که دانش آمــوزان بتوانند در امنیت 
کامل در کالس هــای درس حضور 

یابند.«
باب فلمینــگ در بیانیه خود تصریح 
کرد: »در کل کانادا بریتیش کلمبیا 
تنها اســتانی بود که پیــش از پایان 
سال تحصیلی همه دانش آموزان کلیه 
مناطق استان را به کالس های درس 
فراخواند. این کار اطالعات و تجارب 
ارزشــمندی در اختیار ما گذاشت تا 
امروز بتوانیم از آن ها ضمن تضمین 
ســالمت و امنیت دانش آمــوزان و 
معلمان خود، برای اجرای طرح های 

تحصیلی استفاده کنیم.«
باب فلمینگ خاطر نشان کرد مطابق 
با توصیه های بهداشت عمومی استان، 
دانش آموزان در گروه های آموزشــی 
این  به  متعددی تقسیم می شــوند. 
ترتیب شمار افرادی که دانش آموزان و 
معلمان با آن ها در تماس خواهند بود، 
محدود خواهد شــد، در نتیجه خطر 
انتقال ویروس کاهش خواهد یافت و 
امکان ردیابی موارد آلودگی به ویروس 

تسهیل خواهد شد.
دکتــر بانی هنری مســئول ارشــد 
بهداشــت اســتان می گوید با وجود 
به  دانش آمــوزان  فرســتادن  اینکه 
مدرســه ریســک انتقال را افزایش 
می دهد، بیرون نگه داشــتن آن ها از 
کالس درس و محیــط یادگیری هم 
عواقبی منفی دارد. هنری در پاســخ 
به اینکه چطور معلم ها و دانش آموزان 
می توانند با ایمنی به کالس های درس 
بازگردند گفت استان از تجربه افتتاح 
دوباره مدارس در ژوئن خیلی چیزها 

یاد گرفته است.
او گفت »ما قبال هم در مدارس شیوع 
داشته ایم و می دانیم چطور باید آن ها 

را مدیریت کنیم«

معافیت سفر برای دانشجویان آمریکایی
برای ورود به کانادا

ایرانیــان کانادا- مطابق با آخرین به روزرســانی دولت فــدرال کانادا در مورد 
محدودیت های مسافرتی کووید-۱۹، از این به بعد دانشجویان ایاالت متحده 

که در کانادا درس می خوانند می توانند از مرز عبور کنند.
دستورالعمل دولت در مورد کرونا ویروس از این به بعد دانشجویان ایاالت متحده 
را جزء استثنائات محدودیت های سفر می داند مشروط بر اینکه مدرکی دال بر 

غیراختیاری یا غیرانتخابی بودن هدف سفر خود داشته باشند.
در ابتدا، تنها دانشجویان بین المللی با مجوز تحصیل معتبر و یا افرادی که ۱8 
مارس 2۰2۰ و پیش از آن مجوز تحصیلی آنان تایید شده بود جزء استثنائات 
بودند، اما دیگر نیازی نیست که دانشجویان ایاالت متحده این پروسه را دنبال 
کنند. طبق دســتورالعمل، دانشجویانی که از ایاالت متحده می آیند باید نامه 
معرفی که ثابت می کند برای مجوز تحصیل تایید شده اند را به ماموران مرزی 
نشان دهند. افرادی که از دیگر کشورها می آیند باید مدرکی داشته باشند که 
نشان بدهد مجوز تحصیل آنان ۱8 مارس 2۰2۰ یا پیش از آن تایید شده است.
تمامی دانشجویانی که وارد کانادا می شوند باید ضوابط بهداشتی را رعایت کرده 

و طرحی برای ۱4 روز قرنطینه داشته باشند.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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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

ارائه برخی خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

»ما مشروطه خواه هستیم«

We Are Pro Monarchists

Independent  
Monorchists

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

Iraj Rezaie

مدیر اجرایی

با 30 سال تجربه  در امور مهاجرت و پناهندگی

دارای اطالعات بسیار وسیع در مورد پناهندگی از ایران

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

تلفن مستقیم دکتر رضایى

تلفن مستقیم  دفتر

شماره فکس

Address: Suite 200-100 Park Royal, West Vancouver, BC V7T 1A2

آیا  عصر آپارتمان نشینی
 در کانادا به پایان رسیده است؟

پرژن میرور- اداره آمار کانادا در هفته 
گذشته گزارشــی منتشر کرد که در 
آن پیش بینی کرد بــه دلیل انجام 
دور کاری از خانــه و کاهــش اجاره 
نشــینی کوتاه مدت در میان بحران 
همه گیری کرونا، میزان تقاضا برای 
خرید آپارتمان در بلند مدت کاهش 

خواهد یافت.
اداره آمار کانادا در گزارش خود آورده 
اســت: » از آنجایی که هر روز کار از 
خانه گسترش بیشتری پیدا می کند، 
شــاهد افزایش تقاضا و تغییر جهت 
از خریــد آپارتمان به ســمت خرید 
خانه های مســتقل با فضایی بیشتر 

هستیم.«
در ادامه این گزارش آمده اســت: » 
سازندگان خانه های مسکونی با ارایه 
فضای دفتر کار در طراحی خانه های 
جدیــد در حال فراهم کردن نیاز روز 
افزون مــردم برای انجام دور کاری از 

خانه هستند.«
در چشم انداز ارایه شده توسط اداره 
آمار کانادا پیش بینی شده است که 
بازارهای مسکن کانادا  در بزرگترین 
در شهرهای تورنتو، مونترال و ونکوور، 
فــروش آپارتمان ها به شــدت تحت 

فشار قرار گرفته است.
گــزارش اداره آمار کانــادا می گوید: 
» پیش از شــروع بحران همه گیری 
ویــروس کرونــا، خانواده های طبقه 
متوسط شــهر تورنتو در حال تغییر 
مکان به سمت نواحی حاشیه ای شهر  
بودنــد. این جریان جمعیتی پیش از 
این تحت تاثیر مقوله مهاجرت بود که 
در حال حاضر به دلیل شرایط پیش 
آمده بر اثر ویروس کرونا کاهش یافته 
است. این امر همچنین باعث کاهش 
قیمت آپارتمان در میان مدت و بلند 

مدت خواهد شد.«
در ادامه این گزارش آمده اســت: » 

ونکوور نیز هماننــد تورنتو، قابلیت 
هجوم به ســمت بازار اجاره نشینی 
برای کوتاه مدت را دارد و در نتیجه در 
میان مدت و بلند مدت باعث کاهش 

قیمت آپارتمان خواهد شد.«
اطالعات به دســت آمده از گروه های 
فعال در امالک و مســتغالت نیز به 

همین مسیر اشاره می کند.
در تحلیل صورت گرفته توســط وب 
ســایت زوکاســا در ماه ژوئن، شاهد 
افزایشــی در حــدود 257 درصد در 
آپارتمان هــای آماده بــرای اجاره در 
تورنتو بودیم که مناســب اســتفاده 
در وب ســایت ایر بی اند بی بودند. 
این رقم نســبت به سال گذشته که 
آپارتمان  های آماده بــرای اجاره در 
سراسر شهر تورنتو حدود 8۳ درصد 
بود، افزایش چشــمگیری را از خود 

نشان می دهد.

جنین ریِــن، رییس بخش ارتباطات 
وب سایت زوکاسا در این وب سایت 
نوشته است: » کاهش قابل مالحظه 
در تعداد گردشــگران کانادا موجب 
شده اســت تا بســیاری از سرمایه 
گذاران خانه های اجاره ای کوتاه مدت 

مجبور شوند تا راهبرد درآمدزایی خود 
را به سوی اجاره نشین های بلند مدت 
و یا تغییر جهت کلی سرمایه گذاری 

خود هدایت کنند.«
در ضمن، تعداد بســیار زیــادی از 
خریداران مســکن بــه دنبال خرید 

در مناطق اطراف شــهرها هستند، 
اتفاقی که در اغلب شــهرهای بزرگ 
جهان مانند نیویورک، لندن و ســان 

فرانسیسکو در حال وقوع است.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط 
هیئت امالک و مســتغالت منطقه 

ماســکوکا در 2۰۰ کیلومتری شمال 
تورنتــو، در ماه ژوئن امســال فروش 
مســکن در این منطقه حــدود ۳۰ 
درصد نســبت به همین ماه در سال 

گذشته افزایش داشته است.
در همین حال با اینکه هیئت امالک 
تورنتو با خوشحالی اعالم کرده است 
که در مــاه ژوئــن میانگین قیمت 
فروش مسکن در این شهر نزدیک به 
۱2 درصد رشد داشته است، اما بازار 
فروش آپارتمان در این شــهر رو به 
کاهش گذاشته است. فروش کاندو در 
ماه ژوئن سال جاری نسبت به همین 
ماه در ســال گذشــته، ۱۶،۳ درصد 
کاهش داشته در حالی که در همین 
مدت فروش خانه های مستقل نزدیک 

به 5،۶ درصد افزایش یافته است.
البته با توجه به مراحل بازگشــایی 
اقتصاد کانادا، فقط گذشت زمان نشان 
خواهــد داد که این رونــد ادامه پیدا 
خواهد کرد و مناطق اطراف شهرهای 
بزرگ جذابیت خود را همچنان برای 
خریداران مسکن حفظ خواهند کرد 

یا خیر.

سرمایه گذاری در ساخت و ساز امالک مسکونی کانادا  بیش از 2۱ درصد کاهش یافت
ایرونیا- سرمایه گذاری در ساخت و ساز 
خانه در سراسر کانادا و مخصوصا در 
بزرگ ترین بازارهــای امالک آن در 
حال کاهش است. داده های مرکز آمار 
کانادا نشان می دهد که سرمایه گذاری 
ساخت و ساز ساختمان های مسکونی 
در ماه مه کمتر شــد. ایــن روند در 
بازارهایــی از جمله تورنتــو، ونکوور 
و مونتــرل از همه ســنگین تر بوده 
و کاهش ســرمایه گذاری بیشــتر از 

متوسط ملی بوده است.
ساخت وســاز  در  ســرمایه گذاری 
خانه های مسکونی در کانادا کمی از 
ضررهای خود را جبران کرده اما هنوز 
نزدیک بهبود نیست. سرمایه گذاری در 
ماه مه به 7.8۳ میلیارد دالر رسید که 
نسبت به ماه قبل 85.7 درصد بیشتر 

بود. با وجود این افزایش شــدید، این 
رقم نمایانگر کاهشی 2۱.4 درصدی 
نسبت به ماه مشــابه سال قبل بود.  
ماه آوریلی که این رقم با آن مقایسه 
شده بدترین ماه برای سرمایه گذاری 

در ۱۰ سال اخیر بود. بنابراین تعجبی 
ندارد که میزان سرمایه گذاری در ماه 
بعد بیشتر شده، اما هنوز حدود یک 
پنجم کمتر از فعالیت های همین ماه 

در سال قبل است.
تورنتــو بزرگ تریــن بــازار بــرای 
امالک  ساخت  و ساز  ســرمایه گذاری 
مسکونی بود. بازار این منطقه شاهد 
۱.5۱ میلیار دالر ســرمایه گذاری در 
ماه مه بود که نسبت به ماه قبل 7۹.5 
درصد بیشــتر شــده بود. اما ارزش 
دالری سرمایه گذاری ها نسبت به سال 
قبل 24 درصد کمتر بود. ماه مه شاهد 
دومیــن ماه ضعیف ســرمایه گذاری 
از ســال 2۰۱5 بود و پشــت آوریل 
قرار گرفت. میزان سرمایه گذاری در 
ساخت و ساز امالک مسکونی ونکوور 

بهبود بسیار کمتری نسبت به میزان 
متوسط ملی داشت. سرمایه گذاری در 
ماه مه معادل 852 میلیون دالر بود 
که نسبت به ماه قبل ۱۳.8۹ درصد 
بیشــتر شــده بود. در مقایسه با ماه 
مشابه سال قبل، میزان سرمایه گذاری 

ونکوور 44.۱ درصد کمتر شده بود. 
مونتــرال شــاهد بهبــود وضعیت 
امالک  ساخت و ساز  ســرمایه گذاری 
مسکونی بود، اما هنوز تا وضعیت نرمال 
فاصله زیادی دارد. سرمایه گذاری این 
منطقه در ماه مه معادل 85۹ میلیون 
دالر بود که نسبت به ماه قبل ۳۶7.8 
درصد بیشتر شده بود. در مقایسه با 
ماه مشابه سال قبل، این رقم نمایانگر 
کاهشــی ۳۶.۳ درصدی بود. حتی با 
وجود اینکه رقم سرمایه گذاری نسبت 

به آوریل بیش از ســه برابر شده بود، 
هنوز به بهبود کامل نزدیک هم نبود.

کلــی  صــورت  بــه  نتیجــه،  در 
سرمایه گذاری در ساخت و ساز امالک 
مســکونی در سراسر کانادا نسبت به 
پایین ترین ارقام ثبت شــده در آغاز 
دوران پاندمــی رشــد قابل توجهی 
داشــته چون اقتصاد به آرامی دوباره 
شــروع به گردش کار کرده است. اما 
ارزش دالری ســرمایه گذاری ها هنوز 
راه زیادی تا بهبود کامل و بازگشــت 
به دوران پیــش از پاندمی دارد. این 
مسئله مخصوصا در مورد شهرهایی از 
جمله ونکوور که هنوز میزان بازگشت 
اقتصادی آن ها پس از افتتاح، پایین تر 

از متوسط ملی است، حقیقت دارد.
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

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

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

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

US Tax Returns & Non-Resident Tax

مورد دو مامور پلیس آلبرتا و تکرار یک سوال
چرا در کانادا پلیس های بد اخراج نمی شوند؟

ایــران جوان- به گــزارش گلوب اند 
میل، در آوریل سال 2۰۱7، گروهبان 
جیسون کاریه از نیروی پلیس لتبریج 
با دو نفر از همکارانش در رســتورانی 
در داون تاون مشغول گذراندن ساعت 
استراحت خود بود که شانون فیلیپس 
از حزب نئودمکــرات و وزیر محیط 
زیست را در حال مذاکره با چند نفر 

دیگر دید.
گروهبان کاریه عادت داشــت اوقات 
فراغتش را با ماشین های سافاری در 
منطقه کاسل در غرب شهر رانندگی 
کند، اما حاال دولــت در این منطقه 
دو پارک ســاخته بــود و صحبت بر 
ســر ممنوع کردن تردد ماشین های 
ســافاری در این منطقه بود؛ ایده ای 
که به مذاق گروهبــان کاریه خوش 

نمی آمد.
کاریه که حــدس می زد این مذاکره 
درباره منطقه کاسل باشد، از میز وزیر 
و همراهانش عکــس گرفت و آن را 
برای دوستش افســر کئون وورناک 
فرســتاد که مانند خــودش مخالف 
برنامه هایی بود که برای منطقه کاسل 
پیش بینی شــده بود. افسر وورناک 
نیز خود را به رستوران رساند و پس 
از اتمام شــام وزیــر و همراهانش، با 
استفاده از موقعیت شغلی خود درباره 
پالک ماشــین یکی از همراهان وزیر 
اســتعالم گرفت و اطالعات را برای 
کاریه ارسال کرد. فردای آن روز کاریه 
با یک حســاب جعلی در فیس بوک 
عکس های شــام وزیر را منتشر کرد 
و ضمن نــام بردن از برخی همراهان 
او در رســتوران، در یک پی نوشــت 
طوالنی به انتقاد از سیاســت های او 

پرداخت. 
وقتی وزیر از این پســت فیس بوکی 

باخبر شد، شکایتی در پلیس تنظیم 
کرد و پس از پیگیری پلیس کلگری، 
گروهبان کاریه و افسر وورناک توبیخ 
شــدند. با ایــن وجود، اینکه افســر 
وورناک بدون دلیل و به طور سر خود 
درباره پالک یک اتومبیل اســتعالم 
گرفته بود، از نظــر پنهان مانده بود. 
وقتی این موضوع  برای پلیس روشن 
شد، بررســی مجددی صورت گرفت 
که در نتیجه آن گروهبان کاریه برای 
یک سال و افسر وورناک برای دو سال 

به تنزل درجه محکوم شدند.
این داستان نقطه ضعف های کهنه ای 
را در دســتگاه پلیس کانادا روشــن 

می کند.
اول عدم شــفافیت پلیس در مطرح 
کردن پرونده ها اســت. اگر ما امروز 
درباره این موضــوع اطالعاتی داریم 
دلیلش این اســت که متن حکم به 
دســت یک خبرگزاری افتاد وگرنه 
پلیس فقط مواردی کلی درباره تنزل 
رتبه دو مامور را بیان می کرد، بدون 
اشــاره به اینکه چرا باید یک افســر 

پلیس به طــور غیرقانونی یک مقام 
دولتــی را تحت نظر قــرار داده و در 

قانونگذاری های او دخالت کند.
دوم اینکه در حالی که در کانادا نهاد 
ای غیر نظامی ناظر بر عملکرد پلیس 
وجود دارد، پرونده های شــکایت از 
پلیس معموال به خود نیروی پلیس 
ارجــاع داده مــی شــود. حتی نهاد 
مستقل واکنش به حوادث جدی نیز 
از 2۱ بازرس تشکیل شده که همگی 
ماموران بازنشسته یا مشغول به کار 

نیروی پلیس هستند.
ســوم اینکه ظاهرا اخراج یک افسر 
پلیــس در کانادا واقعا کار دشــواری 
است، به طوری که بعضی در نیروی 
پلیس حتی تنزل رتبه افسر وورناک 
را بیش از حد سختگیرانه می دانند. 
اما آیا نباید افسر پلیسی که از جایگاه 
خود برای جاسوسی غیرقانونی درباره 
یک مقام دولتــی و مداخله در روند 
تصویب یک قانــون، صرفا به خاطر 
عدم عالقه شخصی، سوءاستفاده می 
کند از نیروی پلیس اخراج شود؟ در 

سایر مشاغل، سوءاستفاده عمدی از 
اعتماد کارفرمــا قطعا نتیجه ای جز 
اخراج ندارد. اما قانون پلیس در سراسر 
کانادا بر مبنای حمایت همه جانبه از 
پلیس نوشــته شده اســت. در واقع، 
اصالح نیروهــای ناکارآمد بر خالص 
شدن از آنها ارجحیت داده شده است. 
به عالوه، با وجود اینکه اکثر نیروهای 
پلیس وظایف خود را به شایســتگی 
انجام می دهند، اما عدم برخورد قاطع 
با تعداد اندکی که از موقعیت پلیس 
سوء استفاده می کنند، به اعتبار همه 

آنها لطمه می زند.
هرچند نخســت وزیر جیسون کنی 
رفتار این دو مامور را غیر قابل قبول 
خوانده و ممکن است بازبینی پرونده 
برای بار سوم برخورد قاطع تری با این 
دو مامور را به دنبال داشته باشد، اما 
در مجموع نظارت بر نیروی پلیس در 
سراسر کانادا به ۳ اصالح اساسی نیاز 
دارد: شفافیت، نهاد نظارتی غیرنظامی 

مستقل، و برخورد قاطع با خاطیان.

خرید آنالین کانادایی ها 
در دوره پاندمی دو برابر شده است

کانادایی  مصرف کننــدگان  ایرونیا- 
با اعمــال قرنطینه برای مبــارزه با 
پاندمی کووید-۱۹، بیش از همیشه 
رو به خرید آنالین آوردند. با اســتناد 
به گزارشی جدید از مرکز آمار کانادا، 
میزان کل خرده فروشــی بین فوریه 
و مــه کــه در آن کانادایی ها بیش از 
پیــش در خانه بودنــد و مغازه های 
خشت  و آجری درهای خود را بستند، 
با کاهشی ۱7.۹ درصدی مواجه شد.

اما با این حال، خریداران به شــدت 
به خریــد آنالیــن روی آوردند و به 
این ترتیب میــزان آن در همان بازه 
با افزایشی ۹۹.۳ درصدی مواجه شد.

مرکز آمار می گوید فــروش تجارت 
الکترونیــک در مــاه مــه بــه رقم 
رکوردشکن ۳.۹ میلیارد دالر رسید 
که نمایانگر افزایشــی 2.۳ درصدی 
نســبت به آوریل و جهشــی ۹۹.۳ 
درصدی نســبت بــه فوریه بــود. با 
افزایشی ۱۱۰.8 درصدی در مقایسه 
با مه 2۰۱۹، باید گفت میزان فروش 

آنالین بیش از دو برابر شد.
گزارش همچنین نشان می دهد تمام 
۱۱ زیرمجموعــه خرده فروشــی که 

فروش تجارت الکترونیک دارد شاهد 
افزایش فروش بود.

افزایش رکوردشکن در میزان فروش 
تجارت الکترونیک در حالی رخ داد که 
میزان کل فروش با افولی رکوردشکن 
مواجه شــد. این در حالی اســت که 
داده های آوریل نشــانگر شدیدترین 

تضاد است.
رقم خرده فروشی در آوریل به ۳۳.۹ 
میلیــارد دالر افت کرد که نشــانگر 
ســقوطی 2۹.۱ درصدی نسبت به 
فوریه و افولی 2۶.4 درصدی نسبت 
به بازه مشابه سال قبل بود. در عین 
حال، فروش تجــارت الکترونیک در 

آوریل ۶۳.8 درصد افزایش داشت.
از فوریه تا آوریل، تنها زیرمجموعه غذا 
و نوشیدنی شــاهد افزایش در میزان 
فروش داخل مغازه بود و ۳.۳ درصد 
بــاال رفت. میزان فــروش آنالین در 
همین بخش ۱۰7 درصد رشد داشت.

میــزان فــروش داخل مغــازه برای 
فروشــگاه های کاالهــای کلی، اقالم 
ساختمانی و ابزار باغبانی و همچنین 
مغازه های سالمت و مراقبت شخصی 

هم کاهش داشت.
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

www.kinmanmulholland.com دفتر حقوقی »کی ام«
فرشاد حسین خانی )مشاور و مترجم(

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

Farshadx@hotmail.com

دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

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

امور مهاجرت، امور خانواده، امور کمپانی ها، اعاده حیثیت و خسارت،  اخراجی از کار بدون دلیل کافی

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

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

نرخ پایین سود وام مسکن
 در نهایت به نفع خانه اولی ها است یا به ضرر آنها؟

ایران جوان- نرخ پایین و بی ســابقه 
سود وام مسکن می تواند به خریداران 
خانه کمک کند پول بیشــتری پس 
انداز کننــد. اما به گزارش ســایت 
REALTOR.COM این سود پایین 
می تواند در آینده کار را برای کسانی 
که برای اولین بار اقدام به خرید خانه 

می کنند سخت تر کند.

بازار مسکن کانادا فعال اما شیوه های انتخاب خانه تغییر کرده است
ایرانیان کانادا- در اکثر اســتان های 
کانــادا خریــداران اجــازه بازدید از 
خانه های فروشــی را دارند هر چند 
این کار با اعمال قوانین جدید انجام 
می شود و بخاطر وجود خطر موج دوم 
همه گیری ، رعایت احتیاط در تمامی 

مراحل اجباری است.
انجمن امالک ونکوور بزرگ اوایل این 
ماه گفت که عرضه خانه برای فروش 
ادامه پیدا می کند اما برای افرادی که 
دنبال خانه هستند، دستور العمل در 
نظر گرفته اســت. بر اساس دستور 
العمــل این نهــاد ، بازدیدکنندگان 
خانه های فروشی باید انتظار روبه رو 
شدن با هشدارهای سالمتی را داشته 
باشند، باید از ایستگاه های شستشوی 
دست اســتفاده کنند و برای ردیابی 
تماس ها، فهرست نام بازدیدکنندگان 

را امضا کنند.
مرحله سوم از شــروع به کار دوباره 
اقتصــاد انتاریو کــه از روز جمعه در 
بیشتر اســتان اجرایی شــد، شامل 
راه انــدازی دوباره بازدیــد از خانه ها 
هم می شــود. البته استان ممنوعیت 
گردهمایی هــای  5۰ نفره یا ظرفیت 
۳۰ درصدی تعیین کرده که شــامل 
رعایــت فاصله گــذاری فیزیکی هم 

می شود.
تیم اوتیتویو مشــاور امالک ســاکن 
رجینــا می گوید ضــرورت کمترین 

دســت زدن به درها و کلیدهای برق 
یکی از چند راهی اســت که پروسه 
نمایش خانه ها را تغییر داده اســت. 
در نمایش خانه، او فردی اســت که 
تمام درها را باز می کند و دســتکش 
و ماسک دارد. همچنین او تعداد افراد 
حاضر در خانه در هر زمان را کنترل و 

محدود می کند.
پیش از ورود، خریداران و فروشندگان 
بالقوه یک پرسشــنامه پر می کنند و 

تعهد می دهند کــه هیچ عالئمی از 
کووید-۱۹ نداشــته یا در معرض آن 
قرار نگرفته باشــند. فروشندگانی که 
نمایش خانه را برعهده می گیرند هم 

باید اول خانه را تمیز کنند.
وضعیت برای مالکانی که می خواهند 
خانه ای را با مســتاجر نشان بدهند ، 

بسیار سخت تر است.
شورای امالک انتاریو گفته نباید زمانی 
که ضروری نیســت چنین حرکتی 

انجام شــود و نمایــش خانه صورت 
بگیرد؛ اما این سازمان قدرت اجباری 

کردن اخذ اجازه مستاجر را ندارد.
تغییرات دیگــری هم صورت گرفته 
است. مســلما کسی نمی خواهد یک 
خانه،  مخصوصــا خانه بزرگ را بدون 
دیــدن بخرد، اما آنتونی هیت رییس 
و مدیر عامل شرکت انگل اند وولکرز 
امریــکاز می گوید حتــی خریداران 
امالک گران قیمت هم متوجه مزایای 
ابزار مجازی که طــی دوران پاندمی 

محبوب شده اند، بوده اند.
او گفت آن هــا می توانند از تورهایی 
استفاده کنند که طی آن فروشنده یا 
مشاور امالک تمام خانه را به صورت 
مجازی بــه نمایش می گــذارد و به 
خریدار اجازه می دهد نگاه نزدیک به 

تمام نقاط خانه داشته باشد. 
او می گویــد برای فروشــندگان این 
اطمینان خاطــر به وجود می آید که 
افــرادی که در نهایت بــرای بازدید 
حضوری از خانه می آیند،  قصد خرید 

دارند.
کمرون مک نیــل که کارش بازاریابی 
امالک ساخته شده در منطقه ونکوور 
است، می گوید با وجود اینکه نمایش 
فیزیکی خانه دوباره راه افتاده، مردم 
پیش از حضور فیزیکی تحقیق آنالین 

انجام می دهند.
مک نیل پیش بینی می کند که خرید 
خانه بسیار شــبیه به خرید ماشین 
شــود و بخش اعظمی از تحقیقات و 
سفر برای خرید پیش از بازدید انجام 
 شود. او گفت:  »ارزشمندترین چیزی 
که دارید زمان شماست. همچنین فکر 
نمی کنم خیلــی از مصرف کنندگان، 
حتی با ماســک و تمــام احتیاط ها، 
حاضر باشــند بیرون بروند و در یک 

ملک شلوغ حضور یابند«.

در حــال حاضر، تعداد کم خانه های 
قیمت مناسب و قابل خرید منجر به 
ایجاد رقابتی جدی بین این دســته 
از خریــداران حتی با وجود پاندمی و 

رکود بازار مسکن شده است.
اما از آنجا که اقتصــاد باالخره خود 
را بازســازی می کند و نرخ سود وام 
ها طی چند سال آینده افزایش پیدا 
خواهد کرد، کسانی که امسال خانه 
خریده یا وام خود را ریفایننس کرده 
اند نمی توانند به سادگی از خانه خود 
دل بکنند و مدت طوالنی تری آن را 
نگه خواهند داشت. در نتیجه کسانی 
که در آینده برای اولین بار تصمیم به 
خرید خانه می گیرند به سختی خانه 
ای را برای خرید پیدا می کنند چون 
مالکان قصد عوض کردن خانه خود 

را ندارند.
دنیل هیل، اقتصاددان ارشد وبسایت 
Realtor.com می گوید: اگر نرخ وام 
افزایش پیدا کند و شــما بخواهید به 
خانه بزرگ تری نقل مکان کنید، نه 
تنها باید بابت خود خانه پول بیشتری 
بپردازید که برای دریافت وام هم باید 

بیشــتر هزینه کنید. با این اوصاف، 
انگیــزه ای برای عــوض کردن خانه 
باقــی نمی ماند. در نتیجه خانه های 
با قیمت مناسب برای کسانی که برای 
اولین بار قصد خریــد خانه را دارند 

کمیاب می شود.
در هفتــه منتهی به ۱۶ جوالی، نرخ 
سود وام به پایین ترین میزان خود در 
۳۰ سال گذشته یعنی 2.۹8 درصد 
رسید. اما برخی کارشناسان معتقدند 
این نرخ پایین می تواند بازار مسکن 
را به بن بســت برساند، و باعث عدم 
جا بــه جایی افراد از خانه هایشــان 
در آینده شــود. مطالعه نرخ وام ها و 
فهرســت خانه هایی که برای فروش 
گذاشته شــده اند بین ســال های 
2۰۱۳ تا 2۰۱8، نشان می دهد خرید 
خانه با نرخ سود پایین یکی از عوامل 
بازدارنده در فروش خانه توسط مالک 
است. در عوض، به گفته جوئل کان، 
اقتصاددان، در این خانه ها می توان 
شاهد افزایش هزینه برای بازسازی و 

تعمیر بود.

در تورنتو برای قرار گرفتن در 
»طبقه متوسط« باید سالی ۱35 هزار دالر 

درآمد داشته باشید

ایرونیا- گزارشــی جدیــد که درباره 
هزینه زندگی در تورنتو منتشر شده 
نشان می دهد که برای حمایت از یک 
سبک زندگی متوسط و طبقه میانه 
در ســال 2۰2۰ یک فرد باید بسیار 
بیشتر از ۱۰۰ هزار دالر درآمد داشته 

باشد.
این رقم بر پایه محاسبه چند فاکتور 
در گزارشی توســط شرکت فانگ و 
شرکا منتشر شده است. این فاکتورها 
شامل قیمت چیزهایی ماند خواروبار، 
قســط ماشین، وام مســکن، بنزین، 
مالیات امــالک و پرداخت قبض های 

مختلف می شود.
ویکتور فانگ از این شرکت گفت بعد 
از ترکیب کــردن تمام این هزینه ها، 
یک فرد مجرد متوســط بدون فرزند 
باید درآمد ســاالنه معادل ۱۳5 هزار 
دالر داشــته باشد تا در تورنتو طبقه 

متوسط حساب بشود.
این درآمد ساالنه به فرد اجازه می دهد 
هزینه یک خانه متوسط در تورنتو را 
پرداخت کند. با اســتناد به گزارش 
فانگ، چنین ملکــی در ژوئن 2۰2۰ 
به طور متوسط ۱۰428۰۶ هزار دالر 

قیمت داشت.
فانگ می گوید فرد نیازمند یک درآمد 
ســاالنه ۹۱844 دالری پس از کسر 

مالیات اســت تا بتواند در تورنتو یک 
سبک زندگی طبقه متوسط را حفظ 

کند. 
مشخص است که طبقه متوسط بودن 
در تورنتو هزینه های زیادی دارد. فقط 
تعطیالت به تنهایی پنج هزار دالر به 
هزینه ها اضافه می کند که نزدیک به 
هزینه مالیات ملک و پرداخت قبض ها 
در سال اســت. و البته باید پس انداز 
بازنشستگی را هم در نظر گرفت که 
ظاهرا باید ۱۰۳22 دالر در سال باشد.

در بخشــی از گزارش آمــده: »این 
سبک زندگی طبقه متوسط در میان 
بسیاری از افراد ۳۰ سال پیش رایج و 
قابل دسترس بود، اما امروز فقط برای 
۱۰ درصــد اول طبقه اقتصادی قابل 

دسترس است.«
در سال 2۰۱۹، قیمت خانه در تورنتو 
آنقــدر باال رفت که تقریبــا به اندازه 

درآمد یک سال یک خانوار بود.
سال گذشته، هزینه میانه یک خانه 
با یک افزایش چشــمگیر 8 درصدی 
به 72۰ هزار دالر رســید. این معادل 
افزایشــی 55 هزار دالری نسبت به 
سال قبل بود. در مقایسه، مبلغ میانه 
درآمد پــس از مالیات یــک خانوار 

متوسط در تورنتو 582۶4 دالر بود.
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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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شکاف عجیب بین آمار  مرگ و میر 4 استان کانادا
 و تعداد جانباختگان کووید-۱۹ 

ایران جوان- به گزارش »استار«، تعداد 
مرگ هایی که در 4 استان پرجمعیت 
کانــادا در دوران پاندمی ثبت شــده 
بیشتر از تعداد مرگ و میرهایی است 
که بــر اثر ابتال به کووید-۱۹ گزارش 

شده است.  
اداره آمار کانادا این هفته گزارشی را 
منتشر کرد که نشــان می دهد آمار 
مرگ و میر در بریتیش کلمبیا از نیمه 
مارچ تــا ۶ هفته بعد از آن، ۳8۶ نفر 
بیشتر از مدت زمان مشابه در 5 سال 
گذشته بوده است. اما در این دوره ۶ 
هفته ای تنهــا ۹۹ مورد مرگ بر اثر 
ابتال به کووید-۱۹ گزارش شده است.
این یعنــی برای تقریبــا 75 درصد 
موج مــرگ و میر در ســال جاری، 
هیچ توضیح روشــنی وجــود ندارد، 
که به گفته کارشناســان صحت آمار 
جانباختگان بر اثر پاندمی را زیر سوال 

می برد.
این شکاف- یعنی تفاوت بین مرگ 
و میر اضافه شــده در سال جاری و 
تعداد جانباختگان بر اثر کووید-۱۹- 
در سراســر جهان به موضوع محافل 
علمی بهداشت و سالمت تبدیل  شده 
و مقامات و کارشناســان را در برابر 
بُعد جدیدی از تاثیر واقعی پاندمی بر 

جامعه قرار داده است.
و  اســتاد  دیونانــدن،  ریــوات 
معتقد  اتاوا،  دانشگاه  اپیدمولوژیست 
اســت منطقی اســت اگــر بگوییم 
هرچند بسیاری از این مرگ ها نتیجه 
مستقیم ابتال به کووید-۱۹ نیستند اما 
به نحوی با آن مرتبط هستند. دالیل 
آن را هم می توان طیف گسترده ای 
از شرایط پیش آمده در دوران پاندمی 
از افزایــش خشــونت خانگی گرفته 
تا عدم دسترســی بــه مراقبت های 

پزشکی برای سایر بیماری ها دانست. 
اپیدمولوژیســت و  فرنــس،  کولین 
متخصــص کنتــرل بیمــاری ها از 
دانشگاه تورنتو نیز می گوید: بخشی 
از افزایش مرگ و میر در سال جاری 
برای ما قابــل پیش بینی بود و حاال 
با تعدادی مرگ و میر اضافی مواجه 
هستیم که می خواهیم برایش دلیلی 
پیدا کنیم. طبیعتا عامل آن یک مساله 
غیرمعمــول بــوده و در حال حاضر 
غیرمعمول ترین اتفاق ســال جاری 

کووید-۱۹ است. 
بر طبق آمار اولیه اداره آمار کانادا، 4 
استان انتاریو، کبک، بریتیش کلمبیا و 
آلبرتا در مجموع بین ماه های مارچ تا 
ژوئن 4 هزار و 5۰۰ مورد مرگ بیشتر 
نســبت به تعداد مرگ و میر در دوره 

مشابه در 5 سال گذشته داشته اند. 
بــرای مثــال، در آلبرتــا ۶۳۹ مورد 
افزایــش مرگ نســبت به 5 ســال 
گذشــته رخ داده که تنها ۱4۶ مورد 
آن در نتیجه ابتال به کووید-۱۹ بوده 
است. با این حساب، 77 درصد موج 
مرگ و میر سال جاری در این استان 

بدون توضیح باقی می ماند. 
به گفته استفانی ویلباند تحلیلگر مرکز 
اطالعات سالمت جمعیت اداره آمار 
کانادا، با این داده ها نمی توان به طور 
قطع مازاد مــرگ و میر را به پاندمی 
نسبت داد، چون هنوز وضعیت سایر 
عوامل مرگ و میر تحلیل نشده است. 
برای مثال افزایش مرگ و میر ممکن 
است به علت تغییر ساختار جمعیت 
و افزایش نرخ ســالمندان و یا سایر 
عوامل باشد. وضعیت کبک شاهدی 
بر این مدعاست. در این استان تعداد 
فوتی هــای ماه های مارچ و آوریل تا 
نیمه ژوئن در ســال 2۰2۰، ۳ هزار و 

۳84 مورد بیشتر از بازه زمانی مشابه 
در 5 سال گذشته بیشتر بود، در حالی 
که در این مدت 4 هزار و 4۳5 مورد 
مرگ بر اثر کووید-۱۹ در این استان 

به ثبت رسیده است.
 این یعنی در سال جاری در این استان 
مرگ و میر بر اثر سایر عواملی که در 
سال های گذشته منجر به مرگ افراد 

می شدند، کاهش یافته است. 
همچنیــن، دیوناندن معتقد اســت 
بســیاری از مبتالیان به کووید-۱۹ 
پیش از انجام تســت جان خود را از 
دست دادند و به همین دلیل نام آنها 
در آمار قربانیان ویروس شمرده نشده 

است. 
این امر به ویژه در مورد ساکنین خانه 
های سالمندان بسیار محتمل است، 
زیــرا مرگ آنها تا مدت ها به عواملی 
جز ابتال به کووید-۱۹ نســبت داده 
می شــد. طبق گزارش اداره آمار نیز 
بخش زیادی از این تعداد مرگ مازاد 
به نسبت 5 سال گذشته، در محدوده 
سنی باالی 85 سال اتفاق افتاده است.

به گفته تاد کولمن، اپیدمولوژیســت 
و استاد دانشگاه ویلفرید لوریه، تعداد 
مرگ های اضافی به نسبت سال های 
گذشته از آن جهت اهمیت دارد که به 
کارشناسان کمک می کند بفهمند آیا 
شرایط ویژه ای در جامعه در جریان 

است یا خیر. 
هرچند هنوز این آمار در مراحل اولیه 
قرار دارد، اما روشــن است که اتفاق 
ویژه ســال جاری پاندمی و شــیوع 
کووید-۱۹ بوده اســت. در نتیجه به 
احتمــال زیاد این مــرگ ها نباید با 

پاندمی بی ارتباط باشند.

کیفیت پایین  مراکز خصوصی 
نگهداری طوالنی مدت  از سالمندان 

در کانادا

 ،Healthing مــداد- بــه گــزارش
مراکــز غیرانتفاعی مراقبت های ویژه 
ســالخوردگان هم در کانــادا و هم 
در ایاالت متحــده از کیفیت پایینی 

برخوردار هستند.
 در بحران همه گیری ویروس کرونا، 
تعداد کشته شدگان این مراکز نسبتاً 
باالتــر از مراکز دولتی بوده اســت. 
گزارشی از ارتش کانادا نشان می دهد 
که شرایط هولناک، کمبود کارکنان 
این بخش و غفلت، باعث وقوع چنین 
رخــدادی بود درحالی کــه برخی از 
خانواده هایی که عزیزانشان را طی این 
بحران و در مراکز فوق ازدست داده اند، 
مالکیت بر پایه ســود را عامل چنین 

فاجعه ای دانستند. 
در ایــن دوران تأثیــر اولویت بندی 
ســود در عملکرد مراکز غیرانتفاعی 
ویژه ســالمندان کاماًل  مراقبت های 

مشهود است.
در مراکز مراقبت های ویژه سالمندان، 
ســرمایه گذاری با رویکرد سودآوری 
صاحبان خصوصی با نتایج مضر برای 
ساکنان و کارگران به طور تصاعدی در 
حال تشدید است. مسکن سالمندان 
مراقبت های  دولتــی  خانه هــای  را 
طوالنی مدت ســالمندان و خانه های 
خصوصــی بــا پرداخــت خصوصی 
یا بازنشســتگی تشــکیل می دهد. 
ازآن جهت که جمعیت کانادا در حال 
پیر شدن است، پیش بینی می شود، 
در موج موســوم به موج خاکستری 
تا ســال 2۰4۶، کانادا به 24۰ هزار 

فضــای جدید برای ســالمندان نیاز 
داشته باشد.

ادغام و ظهور بنگاه های اقتصادی یک 
اشتباه بزرگ در این رابطه بود. تا سال 
2۰2۰، بنگاه های اقتصادی حدود 28 
درصد از مسکن سالمندان در کانادا 
را کنتــرل می کردند. عــالوه بر این، 
مالکیت نیز بین المللی شد به طوری که 
دارنــدگان  بزرگ تریــن  امــروزه 
خدمات بهداشــتی و درمانی شرکت 
سرمایه گذاری امالک و مستغالت در 
ایاالت متحده آمریکا، کانادایی هستند. 
کانــادا همچنیــن شــاهد افزایش 
مالکیت ســهام خصوصی مستقر در 
شرکت هایی  توســط  ایاالت متحده 
اســت کــه بیــن بخــش پرداخت 
خصوصــی بازنشســتگی و خدمات 
درمانی خصوصی شباهت هایی وجود 

دارد.
در بحران کووید ۱۹ و تبعات ناشــی 
از آن، ۱7۶ نفر در مراکز غیرانتفاعی 
ویژه ســالخوردگان در  مراقبت های 
کانادا جان خود را از دســت  داده اند. 
توجه به تعداد کشته شــدگان، باید 
بر تغییر و تحول در بخش مســکن 

سالمندان تأکید شود.
 طبق قوانین کانادا همه ســالمندان 
مستحق داشتن مسکن مقرون به صرفه 
و ایمن با مراقبت های بهداشتی در حد 
کیفیت باال و یک محیط آرام هستند. 
کارکنان نیز شایســته شغل ایمن، با 

درآمد و پاداش مناسب هستند.

صدها هزار کانادایی به خاطر کار کردن از خانه در دوران پاندمی 
ممکن است تخفیف مالیاتی بگیرند

ایرانیان کانــادا- صدها هزار کانادایی 
ممکن است  بخاطر پاندمی کووید-۱۹ 
صالحیت دریافت یک تخفیف مالیاتی 

مناسب را پیدا کرده باشند.
امــا اینکــه چــه تعــدادی از افراد 
درخواســت دریافت این تخفیف را 
بکنند به کارفرمایان آن ها بســتگی 
دارد و همچنین وابسته به این است 
که ســازمان مالیات کانادا چطور به 
مجموعه ای از عوامل ناگهانی اثرگذار 
بر میلیون ها کانادایی که از خانه کار 

می کنند، نگاه کند.
این تخفیف »فضــای کار در خانه« 
نــام دارد و اگر بیــش از 5۰ درصد 
از مواقــع را از خانــه کار می کنیــد 
می توانید درخواســت دریافت آن را 
ثبت کنید. همچنیــن اگر یک دفتر 
خانگی جداگانه داشته باشید و از آن 
برای مالقات با مشتری استفاده کنید 

مشمول این مالیات می شوید.
به هر حال، کارفرمای شما باید تایید 
کنــد که کار کــردن از خانه یکی از 
شــروط کاری شماست. با استناد به 
ســازمان مالیات کانــادا، ۱742۱۰ 
کانادایی در مالیات نامه ســال 2۰۱8 
خــود از این تخفیــف مالیاتی بهره 
بردند و به طور متوســط ۱5۶۱ دالر 
ســود کردند. این تخفیف به افرادی 
کــه صالحیت دریافــت آن را دارند 
اجازه می دهد بخشی از مخارج خانه 
از جمله پرداخت قبوض، تمیز کردن 
و اجاره خانه را از مخارج مالیاتی خود 

کم کنند.
به طــور معمول، تعــداد افرادی که 
می تواننــد درخواســت دریافت این 
تخفیف را داشته باشند محدود است. 
برای صالحیت داشتن طبق قوانین 
فعلی، باید کارفرمــا فرم T2200  را 
پر کــرده و مدت کار از خانه را تایید 
کند. سازمان مالیات می گوید بدون 
فرم، درخواست دریافت این تخفیف 

رد می شود.

اما تمام این ها پیــش از این بود که 
پاندمــی از راه برســد. در مارس، در 
حالیکه کووید-۱۹ داشت به آرامی در 
کانادا پخش می شد، مسئوالن سالمت 
عمومی از کانادایی ها خواستند خانه 
بمانند. دولت ها دســتور بسته شدن 
کسب و کارهای غیرضروری را دادند و 
کارفرمایان سراسر کشور به کارمندان 
خود گفتند که اگر می توانند از خانه 
کار کنند. با اســتناد به نظرسنجی 

نیروی کار ســازمان آمار کانادا که در 
ماه ژوئن انجام شد، تا اواسط آوریل، 
۳.۳ میلیــون کانادایــی از محل کار 
عادی خود بیرون رفته و داشــتند از 
خانه کار می کردند. با وجود اینکه این 
رقم تا ژوئن به 4۰۰ هزار نفر رســید، 
میلیون ها کانادایی  هنوز دارند از خانه 

کار می کنند.
تعدادی از کارفرمایان از جمله شرکت  
شــاپیفای، به کارمندان گفته اند که 
می توانند بــدون محدودیت زمانی از 
خانه کار کنند. تا سپتامبر، آن هایی 
که در مارس به خانه فرســتاده شده 
بودند حداقل نیمی از سال را از خانه 
کار می کنند که باعث می شود به طور 
بتوانند در موقعیت صالحیت  بالقوه 

دریافت تخفیف مالیاتی قرار بگیرند.
حتی اگر تعدادی از افرادی که از خانه 
کار می کنند در نهایت کمتر از شش 
مــاه از خانه کار کرده باشــند، هنوز 
می توانند هزینه بسیاری از ابزاری که 
برای انجام کار خود استفاده کرده اند را 
از مالیات خود کم کنند. چیزهایی از 
جمله قلم، کاغذ و کارتریج جوهر برای 
پرینتر خانگی از جمله اقالم مصرفی 
این دسته حساب می شوند. اما اقالم 
ســرمایه ای قابل کاهــش از مالیات 
نیستند. بنابراین به طور مثال اگر شما 
یک پرینتر یا لپ تاپ بخرید نمی توانید 

آن را از مالیات خود کم کنید.
سازمان حسابداران حرفه ای چارتری 
کانــادا تخمیــن می زند کــه تعداد 
کانادایی هایی که امســال درخواست 
دریافــت تخفیف مالیاتی کار از خانه 
می کنند برای نخستین بار با افزایش 
چشــمگیری مواجه خواهد شد و از 
سازمان مالیات خواسته تعدادی سوال 

پیش آمده را شفاف سازی کند.
به طور مثال، آیا سازمان مالیات باید 
هنــوز از کارفرمایان بخواهد که برای 
تمام کارمندانی که درخواست کار از 
خانه داشته اند فرم T2200 پر کنند؟

سازمان حســابداران گفت از سازمان 
مالیــات می خواهد توضیح بدهد که 
آیا معیار »بیش از 5۰ درصد از زمان 
کاری در خانه« برای ســال مالیاتی 
حســاب می شــود یا برای بــازه ای 
محسوب خواهد شد که کارمند نیاز 
داشته از خانه کار کند. همچنین این 
سازمان از سازمان مالیات خواسته که 
تسهیل پروسه را در نظر داشته باشد 
و بــه مالیات دهنــدگان اجازه بدهد 
بتوانند به ازای میزان کاری که از خانه 
داشته اند از تخفیف مالیاتی بهره مند 

بشوند.

مهلت ارایه اظهارنامه  های مالیاتی
 تا پایان سپتامبر تمدید شد

پرژن میــرور- اداره مالیــات کانادا 
اعالم کرد که تمام اشخاص حقیقی، 
شــرکت ها و صندوق های مالی برای 
پرداخت بدهی مالیاتی خود تا پایان 
سپتامبر فرصت دارند تا اظهارنامه های 
مالیاتی خود را به این اداره ارایه دهند.

جریمه و بهره بدهی مالیاتی مربوط 
به ســال 2۰۱۹ از روز اول ماه اکتبر 

محاسبه خواهد شد.
بــه گــزارش کندین پــرس، دولت 
لیبرال کانادا به دلیل بروز همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ و مشکالت مالی 
بوجود آمده برای مردم و بخش های 
مختلف اقتصــادی کانادا مهلت ارایه 
اظهارنامه های مالیاتی را از پایان آوریل 

به پایان ماه سپتامبر تغییر داد.
بر اســاس اعالم اداره مالیات کانادا، 
هر شــخص حقیقی یــا حقوقی که 
اظهارنامه مالیاتــی خود را در مهلت 
مقرر به این اداره ارایه نکند، از دریافت 

کمک هــای اضطــراری دولت کنار 
گذاشته خواهد شــد و یا در صورت 
تغییر محسوس در میزان درآمد سال 
گذشــته باید بخشــی از کمک های 

دریافتی دولت را بازگرداند.
شــهروندان ســالمند کم درآمد که 
کمک هزینه مکمــل تضمینی را از 
دولت دریافت می کننــد، برای عدم 
وقفــه در دریافت مزایــای خود باید 
اظهارنامه مالیاتی خود را تا قبل از روز 
اول اکتبــر به اداره مالیات کانادا ارایه 

دهند.
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Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from July 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All 
offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim 
and choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If 
the Payment Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference 
between the required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the 
difference. Offers are available on vehicles delivered between July 1 and 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific 
functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. 
Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the 
features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your 
vehicle’s Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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between the required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the 
difference. Offers are available on vehicles delivered between July 1 and 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific 
functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. 
Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the 
features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your 
vehicle’s Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from July 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All 
offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim 
and choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If 
the Payment Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference 
between the required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the 
difference. Offers are available on vehicles delivered between July 1 and 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific 
functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. 
Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the 
features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your 
vehicle’s Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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 تازه  ترین تغییرات برنامه مهاجرتی تجربه    کبکی
   این برنامه از سال 2010 تا کنون یکی از 
محبوب ترین و سریع ترین   برنامه های 
مهاجرتی برای دانشجویان و کارگران 
خارجی که در کبک مشغول به کار و 

یا تحصیل بودند   محسوب می شد.

با اعالم ایجــاد تغییــرات در روش 
گزینش متقاضیان و ایجاد شــرایط 
دشــوارتر نسبت به قبل با اعتراضات 
زیادی مواجه شــد که در نهایت در 
تاریــخ ۹ جوالی تغییــرات با ایجاد 
به  نسبت  محدودی  ساده سازی های 
قبل، اعالم و در نهایت   روز 22 جوالی 
قطعی بودن تغییرات قابل اجرا اعالم 

شد.   
نتیجتا از تاریــخ 22 جوالی تمامی 
افرادی که   موفق به کسب اجازه کار 
موقــت در کبک   می شــوند باید 24 
ماه سابقه کار تمام وقت   در کبک در 
طی یک دوره ۳۶ ماهه قبل از ارسال 
درخواست اقامت کبک   تحت برنامه 

پی ایی کیو، دارا باشند.
در قوانین جدید   دارا بودن   سابقه کار 
قبل از درخواست،   برای اولین بار در 
تاریخ این برنامه شــامل دانشجویان 
خارجــی   فارغ التحصیــل در کبک 
میشود. بطوریکه   متقاضی   می  بایست 
پس از  فارغ التحصیل   شــدن از یکی 
از مقاطع دانشگاهی مورد تایید این 
برنامه و یا دوره های ســه ساله کالج 
حداقل ۱2 ماه سابقه کار تمام وقت 
در رتبه های شغلی A ،0 و یا B   داشته 

باشد.
دانشجویان  فارغ التحصیل از کالج های 
کبک که موفق بــه اخذ دیپلم های 
تخصصی DEP می شوند به جای ۱2 
ماه ملزم به داشتن ۱8 ماه سابقه کار 
 A، B ،0 تمام وقت   در رتبه های شغلی
و یا C هستند. الزم به ذکر است   اگر 
سابقه کار متقاضی   هنگام درخواست 
 C اقامت کبک بر اساس رتبه شغلی

کسب   شده باشد  می  بایست حتما   این 
ســابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی 
وی باشد. همانطوری که در اعالمیه 
۹ جوالی هم اعالم شــده دوره های 
کارآمــوزی در دوران تحصیــل که 
جزیی از برنامه تحصیلی می باشند نیز 
می تواند حداکثر تا سه ماه به عنوان  
 ســابقه کار تمام وقت متقاضی   مورد 

قبول واقع شود.
درست است که اکثر   جزییات اعالم 
شــده در اعالمیه ۹ جوالی همچنان 
در متن اعالمیه مــورخ 22 جوالی 
بدون تغییر باقی مانده است   ولی هنوز 
ســواالت زیادی برای متقاضیان به 
علت واضح نبودن برخی از مندرجات 
متن اعالمیه بــرای متقاضیان   هنوز 
مطرح   است و برخی از جمالت منظور 
واضح و دقیقی را در قوانین جدید ادا 

نمی کند.
   برای روشن سازی ابهامات مراتب زیر 

اعالم شده اند:
* کارگران خارجی که درخواســت 
اقامت دائم در کبک را بر اساس برنامه 
»پــی ایی کیو« قبــل از 22 جوالی 

2۰2۰ ســابمیت کرده اند بر اساس 
همان قوانین قبلی مورد گزینش قرار 

خواهند گرفت.
* کارگــران خارجی که   دارای مجوز 
کار معتبر هســتند و تــا تاریخ 2۱ 
جــوالی 2۰2۰ در کبک ســکونت 
داشته اند،  می  توانند درخواست اقامت 
دائم خود را تحت برنامه پی ای کیو بنا 

به قوانین قبلی سابمیت کنند.
* در اعالمیه ۹ جوالی اعالم شده بود 
که تمامی دانشجویان خارجی که تا 
می شوند  فارغ التحصیل  دسامبر    ۳۱
واجد شــرایط بر   اساس قوانین قبلی 
هستند و نیازی به داشتن سابقه کار 
ندارند ولی در تاریخ 22 جوالی اداره 
مهاجرت با زیرکی خاصی این را تغییر 
داد و اعالم کرد که اگر مدرک دیپلم 
تا قبل از اول ژانویه صادر شده باشد 
این افراد واجد شرایط خواهند شد بر 
اساس قوانین قبلی درخواست تحت 

برنامه پی ایی کیو ارسال کنند.
از آنجایــی که لزومــا در اکثر مواقع 
دریافت مدرک تحصیلی پس از اتمام 
دوره تحصیل زمان بر است ممکن است 

بسیاری از این فارغ التحصیالن مدرک 
دیپلم را تا قبــل از اول ژانویه 2۰2۱ 
دریافــت نکنند.   این جمله شــک و 
ابهامات زیادی را برای دانشجویانی که 
تا آخر ترم پاییز 2۰2۰  فارغ التحصیل 
می شــوند بوجود آورده است   و هنوز 
ابهامت مهمی   وجود دارد   زیرا معموال 
به طور کلی فارغ التحصیالن ترم پاییز 
پس از ژانویه مــدرک دیپلم خود را 

دریافت می کنند.      
عالوه بر تغییرات فوق چند تغییر قابل 
توجه دیگری   در مقایسه با اعالمیه ۹ 
جوالی با اعالمیه مورخ 22 جوالی به 

شرح زیر وجود دارد:
* اثبات دانش زبان همسر همراه که 
از تاریخ 22 جوالی ســال 2۰22 به 
اجرا درخواهد آمد   مشــخص شد که 
ســطح A2 فرانســه  می  تواند با ارائه 
مدرک اتمام دوره سه ساله در سطح 
دبیرستان و یا دوره های آموزشی سه 
سال پس از دبیرستان به زبان فرانسه 
نیز   مورد قبول است در غیر اینصورت 
ارائه نتیجه آزمون فرانسه دو مهارت 

شنیداری و گفتاری الزامی است.
* متقاضیــان   اصلی تحت برنامه   پی 
ایــی کیو در صورتی که تا قبل از 2۱ 
جوالی بــا گذراندن کالس های   اداره 
مهاجرت کبک،   سطح B2 را به اتمام 
رســانیده اند می توانند کارنامه اتمام 
ســطح B2 را به عنوان مدرک اثبات 
زبان فرانســه ارائه دهند.   و یا قبل از 
2۱ جوالی 2۰2۰ نام نویسی شرکت 
در کالس های اداره مهاجرت را انجام 
داده باشند، می توانند تا دریافت اتمام 
ســطح B2 در این کالس ها شرکت 
کننــد و کارنامه نهایی اتمــام دوره،  

 هنگام درخواست مورد تایید است.
دولت کبــک اعالم نمود دلیل اصلی  
 تصمیم گیری دولت برای   این تغییرات  
 بسته کردن شــکاف های موجود در 
شــرایط گزینش بوده است.   از سال 
2۰۱۰ تــا ســال 2۰۱۹ آمار صدور  
 تعداد »سی اس کیو«  برای متقاضیان 
این برنامه مهاجرتی   از 5 درصد   به 8۶ 
درصد افزایش یافته است ولی تعداد 
محدودی از این متقاضیان در کبک 
مشغول به کار شــده اند و یا   زندگی 

می کنند.
در ماه هــای اخیــر به دنبــال اعالم 
این تغییرات ســخت گیرانه پذیرش 
 ،  PEQ مهاجریــن از طریــق برنامه
از جانب   گروه های مختلف  شــدیداً 
دانشــجویی و کارگری و موسسات 
آموزشی و همچنین کارفرمایان مورد 
انتقاد قرار گرفته اســت   و منتقدین 
خواهان بازبینی قوانین اعالم شــده 
به منظــور برداشــتن محدودیت ها 
و ساده ســازی هســتند ولی به نظر 
می رسد دولت عالقه ای به بازبینی و 

ساده سازی بیشتر ندارد.

معصومه علی محمدی )هفته(

روند دو مرحله ای جدید برای 
تحصیل در کانادا در پاییز 2020

ایرانیان کانادا- دولت کانادا اطالعات 
تــازه ای در مــورد دریافــت مجوز 
تحصیلی برای پاییز ســال تحصیلی 

2۰2۰ منتشر کرد.
وقفه ای که کرونا ویروس ایجاد کرد 
باعث شد مشکالتی برای دانشجویان 
بین المللی در ارائه مدارک مورد نیاز 
برای کســب مجوز تحصیلی ایجاد 
شــود. مرزهای کانادا نیــز به روی 
بسیاری از دانشــجویان بین المللی 
بسته بود. دانشجویان تنها گروه معاف 
از محدودیت های سفر بودند مشروط 
بر اینکه مجوز تحصیل آنان پیش از 

۱8 مارس صادر شده باشد.
حتــی در این صورت نیــز ماموران 
مرزی درصورتیکه برنامه دانشجویان 
به صورت آنالین نیــز قابل اجرا می 
بود، می توانستند جلوی ورود آنان را 
بگیرند. چنانچه دروس آنان به صورت 
آنالین ارائه شود، آنگاه حضور آنان در 
کانادا »انتخابی« و »اختیاری« خواهد 

بود.
بــا این حال ســازمان شــهروندی، 
 )IRCC( پناهندگی و مهاجرت کانادا
پروسه تصویب دو مرحله ای جدیدی 
را معرفی کرده است که به دانشجویان 
بین المللــی اجازه مــی دهد بدون 
دریافت مجــوز تحصیلی نهایی، ترم 

جدید را به صورت آنالین آغاز کنند.

دانشــجویانی که قصــد دارند از این 
شــیوه جدید اســتفاده کنند تا ۱5 
سپتامبر مهلت دارند تقاضانامه خود 

را ارائه دهند.
مرحله اول بســیار شــبیه پروســه 
کسب مجوز تحصیلی معمولی است. 
دانشــجویان باید موارد زیــر را ارائه 

دهند:
نامه پذیرش؛

 d’acceptation du Quebec مجوز
)فقط برای دانشجویان کبک(؛

تائیدیه مالی؛
تاییدیــه اینکه آیا آنان مــی توانند 
کانادا را ترک کنند درحالی که دیگر 

وضعیت اقامت موقت یا دائم ندارند؛
هرگونه روابط خانوادگی در کانادا.

ماموران مهاجرت این تقاضانامه ها را 
ارزیابی می کنند و آنان را به مرحله 
نیمــه نهایی تایید می رســانند. در 
ایــن مرحله دانشــجویان می توانند 

تحصیالت خود را آغاز کنند.
برای دریافت مجوز تحصیل نهایی، و 
اجازه سفر به کانادا، دانشجویان باید 

موارد زیر را نیز ارائه دهند:
معاینه پزشکی 

گواهینامه های امنیتی و پلیسی
بیومتریک

دانشــجویان بین المللی که از طریق 
 )SDS( استریم مستقیم دانشجویی
اقدام کرده اند تنها مجاز به شرکت در 
برنامه مجوز تحصیلی می باشند که 
درآن باید تقاضانامه را کامل پر کنند. 
از طرف دیگر، این افراد تنها می توانند 

از طریق پروسه معمولی اقدام کنند یا 
صبر کننــد تا تمام مدارک مورد نیاز 
برای SDS را دریافت کنند. سازمان 
مهاجرت  و  پناهندگی  شــهروندی، 
کانادا همچنین افزود این کار ممکن 

است با تاخیر انجام شود.
پروســه مجوز تحصیلــی از طریق 
SDS بیست روز به طول می انجامد. 
دانشجویان بین المللی از کشورهای 
چیــن، هنــد، مراکش، پاکســتان، 
فیلیپین، سنگال و ویتنام هم اکنون 

واجد شرایط می باشند.
ســازمان شــهروندی، پناهندگی و 
مهاجرت کانادا پیش از این شــرایط 
دریافــت مجــوز کار پــس از فارغ 
التحصیلــی )PGWP( را تغییر داده 
بــود. از آنجایی که برنامه آموزشــی 
موسسات تغییر کرده و آنالین شده 
است، دانشجویان بین المللی اکنون 
می توانند با گذراندن دوره های آنالین 
نیز شرایط دریافت PGWP را کسب 
کنند. این مجوز بسیار مهم است زیرا 
به دانشجویان اجازه می دهد سابقه 
کار کســب کنند، و در نتیجه برای 
دریافت اقامت دائم و شهروندی کانادا 

درخواست دهند.

اتهام کالهبرداری برای دو کانادایی مدعی ساخت توربین بادی پیشرفته
ایران جوان- به گزارش نشنال پست 
دو کانادایی که برای جذب ســرمایه 
گذاران ادعا کردنــد توربین بادی با 
فناوری پیشــرفته را ســاخته اند و 
شــرکت شــان می تواند به گوگل، 
آمازون و فیسبوک بعدی تبدیل شود، 
در آمریکا به کالهبرداری متهم شدند. 
مقامــات قضایی آمریــکا می گویند 
ادعاهای آنها کذب بــوده و آقایان با 
هدف فریب سرمایه گذاران و پر کردن 
جیب هایشان آن را مطرح کرده اند. 

 Power در یکی از فیلم های تبلیغاتی
Thunderbird ، یک پره توربین در 
حــال ارزیابی در کارگاه نشــان داده 
شده است در حالی که در پس زمینه 
صدای یک فرد که می گوید: فکر می 
کنم عالی به نظر می رسد. غریزه ام 
می گوید که کار خواهد کرد!، شنیده 

می شود. 
یک بیننده موشــکاف و کنجکاو با 
دیــدن این ویدیو ممکن اســت این 
ســوال را مطرح کند که چرا در یک 
کارخانه بزرگ، فقط یک پره توربین 
قرار داده شده است؟ چرا افرادی که 
مشغول بررســی توربین می باشند، 
در فضای سرپوشیده کارخانه عینک 
آفتابی تیره پوشیده اند؟ و چرا باید در 
یک آگهی تبلیغاتی برای فروش یک 
کاال از عباراتی مانند غریزه اســتفاده 
شــود؟   ظاهرا این سواالت به ذهن 
کارشناسان کمیســیون اوراق بهادار 
ایاالت متحده نیز خطور کرده بود. زیرا 
 .Tunderbird Power Corp شرکت

واقع در آریزونا و ســه نفر از مدیران 
آن به کالهبرداری از سرمایه گذاران 

متهم شده اند.
آنتونی گلدشتاین، مدیر تاندربرد )اهل 
پیکرینگ – انتاریو( و جان آلکساندر 
ون آرم ۶2 ســاله )اهل تورنتو( که با 
لقب لکس شــناخته می شــود و به 
عنوان مشــاور با شــرکت همکاری 
می کرد به همراه مدیر اجرایی شرکت 
یعنی ریچارد هیندز ۶7 ســاله )اهل 
آریزونــا( با تهام کالهبرداری و تقلب 

روبرو شده اند. 
در صفحــه LinkedIn گلدشــتاین، 
آمده است که او پس از فارغ التحصیل 
 Forest Hill شــدن از دبیرســتان
Collegiate تورنتو، از ســال ۱۹87 
تا ۱۹۹۱ در رشــته علوم سیاســی 
در دانشــگاه یورک تحصیــل کرد. 

او از مــاه مه ســال 2۰۱5 پرزیدنت 
Tunderbird Power بوده است. 

Thunderbird ادعا کرد که پیشرفته 
ترین فناوری تولید انرژی در جهان، 
یعنی یک توربین بــادی ویژه به نام 
PowerStack را ســاخته است. بر 
اساس مدارک ارائه شــده به دادگاه 
بر علیه این ســه متهم، دانشمندی 
ایــده PowerStack را طرح  کــه 
کرده اســت، سابقه همکاری قبلی با 
گلدشــتاین و ون آرم در یک شرکت 
دیگر را داشت و این دو از طریق او به 

هیندز معرفی شدند. 
دو متهم کانادایی، هدایت شبکه ای 
از مسوولین فروش در سراسر کشور 
را به عهده داشــتند. این افراد وظیفه 
برقراری ارتباط با ســرمایه گذاران از 
طریق تماس تلفنی و ارســال ایمیل 

جهت جذب سرمایه های آنها با طرح 
ادعاهای دروغین را داشتند. 

از جمله ادعاهای نادرســت و گمراه 
کننده اینکه شرکت معظم زیمنس 
 Powerstack توانایی   )Siemans(
 Kinetic( برای تولید انرژی جنبشی
energy(  بیشــتر و برتری آن از هر 
توربین بادی دیگر موجــود در بازار 
را تاییــد کرده اســت. در یک بیانیه 
مطبوعاتی که در سال 2۰۱8 منتشر 
شد، ادعا گردید که به تایید زیمنس 
PowerStack کارآمدترین و مقرون 
به صرفه ترین تکنولوژی توربین بادی 
در بازار است و با صرف کمترین هزینه 
الکتریسیته تولید می کند. یک سال 
قبل از آن نیز شرکت مدعی شد که 
اقتصادی ترین وســیله تولید برق در 

جهان را ساخته است.  
این ادعاها در حالی مطرح شــد که 
 PowerStack زیمنس حتی از وجود
اطالع نداشت، چه برسد به آزمایش 
و تایید آن!  مقامــات آمریکایی می 
گویند، ادعاهای Thunderbird بدون 
ساخته شدن نمونه اولیه و بدون انجام 
هیچ گونه تســت فیزیکی روی یک 
کاالی واقعی، بی پایه و اســاس بوده 

است. 
این شــرکت تا اکتبر 2۰۱8، حداقل 
از ۶۰ سرمایه گذار، حدود 2 میلیون 
دالر جمــع آوری کرد. یک ســوم از 
ایــن مبلغ به عنوان کمیســیون به 
گلدشتاین، ون آرم و شبکه بزرگی از 

نمایندگان فروش پرداخت شد.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

* ترجمه ریز نمرات،  شناسنامه، پاسپورت
* ترجمه سند ازدواج و طالق، اسناد ملکی، پر کردن نامه های اداری حقوقی و شخصی

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

مترجم مورد پذیرش ICBC، ترجمه گواهینامه و نامه های بیمه ایران

Tel: (604) 889-5854   Email: hdadizadeh@yahoo.com
1239 Coleman Street, North Vancouver

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & ShellacManicure & Shellac

کوتاه کردن )خانم ها( .......... ۱5 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر

هایالیت .............................. از60 دالر
کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

بند و ابرو 20 دالر
Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-2۱۹-6202
»نورت ونکوور«

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

مرگ در تنهایی و حسرت، 
پشت میله  های زندان

از آغاز همه گیری کرونا تا کنون بیش از ۸00 محکوم، نگهبان و کارمند 
زندان به کووید19 مبتال شده اند.

هفته- روبر النژوون  می ترسید پشت 
میله های زندان بــه دور از عزیزانش 
لحظات آخر زندگیش را در حسرت 
دیدن آنها سپری کند: »وضعیت من 
اضطراری است، شرایط جسمی من 
آسیب پذیر اســت. من هم انسانم و 
حقوقی دارم.« اینها مطالبی است که 
روبر 72 ساله، مارس گذشته از داخل 
سلول خود در مونترال برای »حامی 

شهروند کبک« نوشت.
روبر که از اهالی ساالبری-دو-ولی فیلد 
بود در زندان بوردو مونترال در حالی 
که در انتظار تعیین تکلیف پرونده اش 
بود، در نامه خود به تاریخ 27 مارس 
وضعیت شــکننده جســمانی اش را 
تشریح و یادآوری کرد که هر روز باید 
دارو مصــرف کند و در صورت نیاز از 

ماسک اکسیژن استفاده کند.
چند هفته بیشــتر نگذشته بود که 
ویروس کرونا در زندان بوردو به شدت 
شیوع پیدا کرد و در میان زندان های 
کانادا به یکی از بزرگ ترین کانون های 
شیوع ویروس تبدیل شد. در کل ۹۶ 
زندانی و ۳۹ کارمند زندان به ویروس 
آلوده شــدند که یکــی از آنها روبر 

النژوون بود.
پیئرت النژوون خواهِر روبر در مصاحبه 
با رادیو کانادا در خانه اش در ژولئیت 
می گوید: »من نتوانستم برای مراقبت 
از برادرم کاری بکنم. انگار دیگران هم 

او را به حال خود رها کرده بودند.
اعضای خانواده و همسایگانش همگی 
از او به عنوان یک شخصیت دوست 
داشتنی، خوشبین، بخشنده با قلبی 

بزرگ یاد می کنند.
روبر دسامبر گذشته به اتهام در اختیار 
داشتن و قاچاق مواد مخدر بازداشت 

شده بود.
پیئــرت گفت: »بار اول که او را دیدم 
به من اطمینان داد که همه چیز رو 
به راه اســت. اما دفعه بعد گفت که 
گلــودرد دارد و این همه ما را نگران 
کرد. آخرین بار که با او صحبت کردم، 
ماه می بود. آن روز به من قول داد این 
آخرین بار است که به زندان می افتد.«

وداع مجازی

خانواده روبر که چند روز خبری از او 
نداشتند کم کم با نزدیک شدن تاریخ 
رســیدگی به پرونده اش که ۱4 مه 
تعیین شده بود، نگران شدند. در آن 
زمان آنها نمی دانستند که پای ویروس 
کرونا به زندان بوردو هم باز شــده و 

همه زندانیان به مدت چند هفته در 
قرنطینه کامل قرار گرفته اند. به گفته 
شــاهدان، در اکثر ساعات شبانه روز 
زندانیان به تلفن و حمام هم دسترسی 

نداشتند.
نوزدهم می بود که در ساعات پایانی 
شب زنگ تلفن خانه النژوون به صدا 
درآمد. در آن ســوی خط، مســئول 
زندان به خانواده روبر اطالع می دهد 
 Sacré-Cœur که وی در بیمارستان
بســتری اســت و احتماال شب را به 

صبح نخواهد رساند.
همین اتفاق هم افتاد روبر که به علت 
ابتــال به کووید۱۹ به شــدت بدنش 
ضعیف شــده بود و حتی قادر نبود با 
عزیزانش وداع مجازی داشــته باشد، 

سپیده دم جان باخت.
پیئرت النژوون، خواهر روبر النژوون 
می گوید: »خبر فوت او یک شــوک 
بزرگ به همه ما وارد کرد. نتوانستم 
با او صحبت کنم. چرا مســئوالن به 
ما نگفتند که اینقــدر حالش وخیم 
است؟ روبر به علت سکته قلبی نمرد 
که بگوییم مرگش ناگهانی بوده است. 
ابتال به ویروس مراحل مختلفی دارد و 
طول می کشد که جان آدم را بگیرد. 

پس چرا چیزی به ما نگفتند؟«
نرخ آلودگــی به ویــروس در میان 
زندانیان باالتر از نرخ شیوع در جامعه 

است.

در حالی که اتاوا و کبک به طور منظم 
اطالعات مربوط به غربالگری و شمار 
موارد تاییدشده ابتال به کووید۱۹ در 
زندان ها را با یکدیگر مبادله می کنند، 
دیگر استان ها و مناطق چنین کاری 
نمی کنند. ماه های می و ژوئن سی.بی.
سی برای گرفتن آمار شیوع ویروس 
در زندان ها بــا تک تک این زندان ها 

تماس گرفت.
طبق آمــار و اطالعات موجــود، از 
آغاز همه گیــری کرونا تا کنون ۶۰۱ 
زندانی و 22۹ کارمند در  ۳۹ زندان 
و بازداشــتگاه فــدرال یا اســتان به 
کووید۱۹ مبتال شــده اند. به عبارت 
دیگر از هر چهار زندان یک زندان به 
ویروس کرونا آلوده شده است. در این 
مدت همچنین سه زندانی که یکی از 

آنها روبر النژوون بود بر اثر کرونا جان 
خود را از دست دادند.

بررســی های اولیه ما حاکــی از آن 
اســت که با این که هزاران مظنون 
و زندانی در بســیاری از استان ها به 
علت بحران کووید۱۹ زودتر از موعد 
مقرر آزاد شدند، متوسط نرخ ابتال به 
کووید۱۹ در زندانهای استانی 5 برابر 
و در زندان های فدرال ۹ برابر بیشتر از 

نرخ شیوع در جامعه است.
مشخصا در اســتان کبک از هر هزار 
مظنون و محکوم، ۳۰ نفر به کووید۱۹ 
مبتال شدند این در حالی است که در 
کل جمعیت اســتان از هر هزار نفر 
فقط 7 نفر به این بیماری مبتال شدند. 
به عبارت دیگر نرخ ابتال به کووید۱۹ 
در زندان های کبک 7 برابر بیشــتر 

از نرخ ابتــال در میان جمعیت عادی 
استان است.

الکساندرا بلر محقق مدرسه سالمت 
عمومــی داال النــا Dalla Lana در 
دانشگاه تورنتو می گوید: »حتی پیش 
از شیوع ویروس کرونا نیز معلوم بود 
که محیط  زندانهای کشور به گونه ای 
است که خطر آلودگی و شیوع یروس 

را افزایش می دهد.«
ایــن محقق با دقــت و از نزدیک در 
چارچوب یک تحقیــق که به زودی 
منتشر خواهد شــد، وضعیت شیوع 
کووید۱۹ را در زندانهای کانادا دنبال 

می کند.
الکســاندرا بلر می گوید زندانیان نیز 
درســت همانند ســاکنان خانه های 
سالمندان بیشتر از بقیه با خطر ابتال 
به کووید۱۹ و مرگ بر اثر این بیماری 
روبرو هستند چرا که در فضاهای تنگ 
و مشترک زندگی می کنند و هر روز 
به علت نیازهایی که دارند با پرسنل 

متعددی سر و کار دارند.
این محقق افزود: »شــمار زیادی از 
افراد در محیط های بســته و محدود 
ساختمان های فرســوده ای که غالبا 
امکانات مناســبی هم ندارند، شب و 
روز خود را سپری می کنند، در کنار 
هم غذا می خورند و در یک هوا نفس 
می کشــند. این فضاها برای ویروس 
خطرناکی مثل کرونــا که به راحتی 
با یک ســرفه و بزاق دهان شــیوع 
پیدا می کند، محیط های مناســبی 

هستند.«
بلر ادامه داد: »آماری که ما به دست 
آورده ایم نشــان می دهد که ویروس 
کرونا چقدر سریع می تواند شیوع پیدا 

کند.«
اکثــر موارد گــزارش شــده ابتال به 
کووید۱۹ )بیش از 8۰ درصد( در تنها 
پنج زندان کبــک، انتاریو و بریتیش 

کلمبیا مشاهده شده است.

عــالوه بــر زنــدان بــوردو، یکی از 
زندان های به شــدت آلوده به کرونا 
در کشور موسســه تادیبی برامپتون 
در انتاریو اســت که ۹۱ زندانی و 25 
کارمنــد آن به ویــروس کرونا آلوده 
شــدند. میزان آلودگی بــه ویروس 
در ایــن زندان به حــدی باال بود که 
مسئوالن زندان بیستم آوریل گذشته 
تصمیم گرفتند آن را تعطیل کنند و 

زندانیان را به تورنتو منتقل کنند.

اما در رابطه با زندان های فدرال باید 
گفت که مرکز فدرال بازپروری الوال 
Laval در کبک و ندامتگاه میشــن 
Mission در بریتیــش کلمبیــا از 
کانون های اصلی شیوع ویروس کرونا 
محسوب می شوند. طبق بررسی هایی 
که ما انجام دادیم، بیش از یک سوم 
جمعیت این زندان هــا به کووید۱۹ 

مبتال شدند.

نبود آمــار و اطالعــات مربوط به 
غربالگری

الکســاندر بلر در گفت وگو با سی.بی.
سی تاکید کرد: »آمار و ارقامی که ما 
تهیه کرده ایم تابلو کاملی از وضعیت 
کووید۱۹ پشــت میله های زندان را 
ترســیم نمی کند. چندین استان از 
جمله بریتیــش کلمبیا و انتاریو آمار 
تســت هایی را که در زندان ها انجام 
داده انــد، در اختیار ما قــرار ندادند. 
بسیاری از استان ها نمی دانستند که 
چه تعداد تست از کارمندان زندان ها 
گرفته شده است یا این که چه تعداد 
از زندانیان یا کارمندان زندان به علت 

ابتال به کرونا بستری شده اند.«
الکساندرا بلر همچنین می گوید: »این 
آمــار از اهمیتی اساســی برخوردار 
است چرا که نشــان می دهد زمانی 
که ویروس به پشت میله های زندان 
رسید، چقدر سریع می تواند گسترش 
پیدا کند. در عین حال زندان هایی که 
اکنون با شــیوع ویروس کرونا روبرو 
شیوع  کانون های  آخرین  هســتند، 

نخواهند بود.«
از صحبت های زندانیان فعلی و سابق 
و همچنین کارکنان زندان های کبک، 
انتاریو و بریتیــش کلمبیا چنین بر 
می آید که تدابیر پیشــگیرانه نیز با 
تاخیر در این مراکز به اجرا گذاشــته 
شــده اند بنابراین اصال جای تعجب 
نــدارد که خطر آلودگــی به ویروس 
در زندان ها به مراتب بیشتر از بیرون 
باشــد. به گفته  چهاردیواری زندان 
بســیاری از زندانیان از توزیع ماسک 
و دســتکش در زندان خبری نبوده و 
حتی خیلی وقت ها زندانیان به صابون 
و حمام دسترســی نداشته اند ضمن 
این کــه برای رعایــت فاصله گذاری 
فیزیکی میان زندانیان و نگهبان ها نیز 

تدابیر الزم اتخاذ نشده است.

هراس رانندگان کامیون کانادایی از ورود به آمریکا
به دلیل پاندمی کروناویروس

ایران جوان- به گزارش گلوب اند میل 
بسیاری از کانادایی ها تابستان امسال 
قصد سفر به آمریکا را ندارند. نتایج به 
دست آمده از نظرسنجی اخیر موسسه 
IPSOS نشان می دهد که ۹۳ درصد 
از کانادایی ها سفر به آمریکا را بیش از 

حد خطرناک می دانند. 
عدم مدیریت صحیح پاندمی از سوی 
مقامات آمریکایی، از جمله بازگشایی 
اقتصادی علیرغم ادامه افزایش شمار 
مبتالیان به کووید-۱۹ اسباب نگرانی 
کارشناسان را فراهم کرده است. آنها 
نگران خطرات بازگشــایی زودهنگام 
مرز بین دو کشــور بــرای امنیت و 

سالمت کانادایی ها می باشند. 
بســیاری از رانندگان کامیون که از 
مقــررات قرنطینــه ۱4 روزه معاف 
می باشــند و از راه انتقال کاال بین دو 

کشور امرار معاش می کنند، مجبورند 
به طور روزانــه از مرز عبور کنند. اما 
این اجبار شامل حال همه رانندگان 
کانادایی نمی شود. برخی از آنها نگران 
ابتال به ویروس در آمریکا و آوردن آن 
به کانادا و خانه هایشان می باشند. به 
همین دلیل پیشنهاد کار در آمریکا 
را رد کرده اند. دن کارســون، یکی از 
رانندگان اهل نوب انتاریو اســت که 
از کار کردن در آمریکا منصرف شده 
است. کارسون می گوید: آمریکایی ها 
پاندمــی را علیرغم باال بــودن آمار 
مبتالیان در نیمی از ایالت های کشور، 

جدی نگرفته اند! 
از ابتدای جوالی به این ســو، موارد 
جدید ابتــال در آمریــکا، بخصوص 
ایالت هــای فلوریدا، تگزاس، آریزونا و 
کالیفرنیا، به سرعت در حال افزایش 

بوده است.  
آمریکایی،  سیاســتمداران  از  برخی 
از جملــه رئیس جمهــور، خواهان 
بازگشایی هرچه سریع تر و برچیده 
شــدن محدودیت هایی هستند که 
در اصــل برای کنترل دامنه شــیوع 

کووید-۱۹ به اجرا گذاشته شدند. 
وضعیت بحرانی در آمریکا کارســون 
را که چند بار در هفته از مرز زمینی 
ویندزور-دیترویت عبــور می کرد و 
تعطیالتش را در فلوریدا سپری می 
کرد به ماندن در کانادا متقاعد کرده 

است. 
به گزارش وزارت حمل و نقل کانادا، 
روزانه حدود ۳۰ هزار کامیون از مرز 
کانادا-آمریکا عبور کرده و به ارزش ۱ 

میلیارد دالر کاال جا به جا می کنند.
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تمــام بدنم درد می کنــد، تب تمام 
وجودم را می سوزاند و نفس کشیدن 
کمی برایم سخت شده است. فکر کنم 
روز پنجم است که بی حال روی تخت 
افتاده ام. نه بویی را احساس می کنم 
و نه می توانم چیزی بخورم. چشمانم 
را به ســختی باز می کنم. سقف اتاق 
را می بینم. خورشــید تازه از پشــت 
رودخانه ســن لوران باال آمده و تپه 

مونت رویال را روشن کرده است.
به سختی به پهلو می غلتم. آن روزی 
را به خاطر مــی آورم که روی تخت 
خانه سالمندان، زن سالمندی با عالیم 
شبیه به کووید۱۹ را جابه جا می کردم. 
از من پرسید: »نمی ترسی؟« گفتم:»نه 
خیلــی! برایــم مهم بهبــودی حال 
شماســت« اما در واقع می ترسیدم. 
در این چنــد روز بارها به مرگ فکر 
کرد ه ام. با فکر کردن به مرگ، تصویر 
پدر و مادرم در برابر چشــمانم ظاهر 
می شــود و تصور اینکه آنها بفهمند 
دختر پرستارشــان در مونترال کانادا 
قربانی کروناویروس شــده، اشک در 

چشمانم حلقه می زند.
این بخشی از صحبت های یک پرستار 
جوان ایرانی است که اواخر ماه مارس 
و همزمان با شروع شیوع کروناویروس 
در شهر مونترال در حال خدمت رسانی 
در خانه ســالمندانی در غرب جزیره 
به بیماری کوویــد۱۹ مبتال و باعث 

بیماری همسرش نیز می شود.
پزشــکان و پرســتاران زیــادی از 
کامیونیتی ایرانیــان مونترال در این 
دوران ســخت جان خود را به خطر 
انداختنــد تا از همشهریان شــان در 
برابر این دشمن نامرئی مراقبت کنند. 
»مداد« بــه نمایندگی از خوانندگان 
خود، به احترام همه آنها شــیرزنان و 
دلیرمردان کاله از ســر بر می دارد و 
شــما را دعوت می کند تا داستان دو 

نفر از آنها را بخوانید:
اجازه دهید این پرستار ایرانی تبار را به 
منظور احترام به حریم خصوصی اش 
با نام مستعار نغمه، خطاب قرار دهیم. 
نغمه ادامه می دهــد: وقتی فهمیدم 
بیمار شــده ام از همســرم خواستم 
از خانــه بیرون بــرود و مدتی دور از 
من باشــد تا سالم بماند و در شرایط 
اضطراری بتواند به من کمک کند. اما 
آن روز وقتی تلفنم زنگ خورد صدای 
همسرم را شنیدم که به شدت سرفه 
می کرد. دنیا بر ســرم خراب  شد. او 
هم مبتال شــده بود و من او را آلوده 
کرده بــودم. حالش اصال خوب نبود. 
گفت که تلفــن زده تا اورژانس بیاید 
و او را به بیمارســتان برساند. عذاب 
وجــدان گریبانم را گرفت. خدایا این 

چه تقدیری بود که برایم رقم زدی؟
چند ساعتی گذشت. استرس رهایم 
نمی کرد. به همسرم زنگ می زنم اما 
تلفنش را جواب نمی دهد، دلشوره ام 
بیشــتر می شــود. به اورژانس زنگ 
می زنم اما قبل از این که بتوانم چیزی 
بگویم گریه امانم را می برد. پرســتار 
بیچاره به تکاپــو می افتد و  خالصه 
شــوهرم را پیدا می کند. زنده است و 
در شرایط پایدار اما در ICU بستری 
شده است. آن هفت ساعت جهنمی تا 
شوهرم را پیدا کنم، هیچگاه فراموش 

نخواهم کرد.
این بخشــی از وضعیت یک پرستار 
ایرانی اســت که اواخر مــاه مارس و 
همزمان با شروع شیوع کووید-۱۹ در 

پرستاران ایرانی در مونترال
 و جدالی نابرابر
 با کروناویروس

شهر مونترال در حال خدمت رسانی 
در خانه ســالمندانی در غرب جزیره 
به بیماری کوویــد۱۹ مبتال و باعث 

بیماری همسرش نیز می شود.
نغمــه با مدرک پرســتاری، ســال 
2۰۱5 وارد کانــادا شــده و از اواخر 
ســال 2۰۱8 در یک خانه سالمندان 
در غــرب مونترال مشــغول به کار 
شد. او درباره روزهای اول شیوع این 
بیماری ناشناخته در مونترال می گوید: 
»روزهای اول، ما خیلی نگران بودیم. 
تعداد مبتالیان در دنیا رو به افزایش 
بود و من در یک خانه سالمندان کار 
می کــردم. به مــا پروتکل هایی داده 

بودند که بسیار ناقص بود.
درست به خاطر دارم که در 25 مارس 
از بهداشــت عمومی کبک برایمان 
ایمیلی زدند که اگر سالمندی عالئم 
کرونا نداشــت، اجازه نداریم هنگام 
روبه رو شدن با او ماسک بزنیم. همان 
روز من به مســئولم اعتراض کردم و 
ویدئوهایی از سراســر دنیا را نشانش 
دادم و گفتــم ما حتی دســتکش و 
ماسک هم نداریم چه برسد به اینکه 
لباس های مخصوص بخواهیم بپوشیم. 
مســئول بخش فقــط صحبت هایم 
را شــنید و گفت هر چه که پروتکل 
بگوید، ما همان را عمل خواهیم کرد.

درست چند روز بعد خودم به بیماری 
مبتال شدم. آن روز هنگام ترک خانه 
سالمندان سرفه های خشک به سراغم 
آمد. همان روز در محل کارم شــایع 
شده بود که 75 درصد از ازمایش  های 
گرفته شــده در آن خانه سالمندان 
مثبت بوده،  ســریع بــا 7۱۱ تماس 
گرفتم که گفتند باید خودت را چهار 
هفته قرنطینه کنی و در خانه بمانی. از 
همسرم خواستم تا ازخودش مراقبت 
کند اما ســه روز بعد، همسرم هم به 
بیماری مبتال شــد و بــه خاطر این 
که وضعیتــش از من وخیم تر بود در 

بیمارستان بستری شد.
او از عدم حمایت خانه ســالمندانی 
کــه در آن کار می کرد گفت: جالب 
اســت بدانید در طول چهار هفته ای 
که قرنطینه بودم هیچ ارگان و حتی 
مســئولی از محــل کار به من تلفن 
نکردنــد. من هیچ حقوقــی دریافت 
نکردم. بعد از بهبودی به محل کارم 
در خانه سالمندان رفتم و استعفا دادم. 
بعد از آن بعد از دادن دو تست منفی 
در بیمارستانی در لسل مشغول به کار 

شدم.
او از کابوس و عذاب وجدانی می گوید 
که در اثر هفت ساعت بی خبری او از 
همســرش ایجاد شده اما حاال از این 
که آنتی بادی این بیماری را در بدنش 
دارد و می توانــد دوبــاره با اطمینان 
بیشــتری کار کند خوشحال است. 
می گوید: دیگر ترسی از این بیماری 
نــدارم. حداقل مطمئن هســتم که 
دوباره بیماری را نمی گیرم. البته که 
به شدت مراقبت می کنم و بهداشت 

شخصی را رعایت می کنم.
این پرســتار مونترالی در بخشــی از 
صحبت هایش با اشاره به این که رفتار 
مردم با بیماران بهبودیافته درســت 
نیســت و آنها را مثل جذامی ها نگاه 
می کنند، ابراز ناراحتی کرد و گفت: من 
به شهروندان و هموطنانم حق می دهم 
که بترسند و نخواهند که حداقل برای 
مدتی با ما ارتباطی نداشته باشند اما 
از برخوردهای وسواس گونه  یکسری 
باعــث آزار می شــود. در این مدت 
کسانی در اطرافمان بودند که با این 
رفتارها من و همســرم را آزردند. هر 
کدام از ما می توانیم دچار این بیماری 
ناشناخته شویم پس بهتر است با هم 

مهربانی کنیم.
نغمه از دلگرمــی و امیدی که خانم 
»تینا« تکنســین داروخانه کوندیش 
در اوج بیماری اش به او داده می گوید: 
تا عمــر دارم او را فراموش نمی کنم. 
بــه داروخانه زنگ زدم و خواســتم 
نسخه ای که پزشکم داده بود را با آنها 
چــک کنم. تینا تلفنم را جواب داد و 
مرا راهنمایی کرد. آنجا بود که گریه 
کردم و او فهمید که چقدر خســته 
شــده ام. با صدای گرمــش آرامش و 
امیدی را به مــن داد که باور کردنی 
نبــود. مرا به زندگی امیــدوار کرد و 
شاید یکی از دالیلی که توانستم با این 
بیماری بجنگم بعد از صحبت با خانم 
تینا بود. به همین خاطر می خواهم از 

او تشکر ویژه کنم.«
نغمــه در انتها شــرایط کلــی را در 
این روزها خــوب توصیف می کند و 
می گویــد: به نظرم شــرایط االن در 
کل مونتــرال و کبک بهتر شــده اما 
باید بدانیم که هنوز نه واکســن و نه 
دارویی برای این بیماری تولید نشده 
و کروناویروس هنوز هم هر لحظه ما 
را تهدید می کنــد. بنابراین احتیاط 
شرط عقل است و باید همگی مراقب 

سالمتی خودمان باشیم.«

تصمیــم گرفتم بــرای حفاظت از 
خانواده ام استعفا دهم

مریم پرســتار دیگری اســت که در 
بخش اورژانس بیمارســتان نوتردام 
مشــغول به کار اســت. او نزدیک به 
شش سال قبل به همراه خانواده اش 
وارد کانادا شد. مریم از شرایط سخت 
سیستم پزشکی کبک گفت و این که 
چطور توانسته علی رغم تمام مشکالت 
مربوط به مهاجــرت، دوره های ادغام 
و امتحــان زبــان فرانســه و از همه 
مهمتر امتحان نظام پرستاری کبک 
را بگذرانــد و باالخره وارد سیســتم 

پزشکی و پرستاری کبک شود.
این پرستار ایرانی تبار خود از کسانی 
اســت که در خط اول مبارزه با این 
بیماری قــرار دارد. او درباره شــروع 
بیماری کرونا و اقداماتی که از سوی 
برایشــان صورت گرفت  بیمارستان 

چنین گفت: »با توجه به این که این 
بیماری اول در کشورهای دیگر شروع 
شد ما خیلی دیرتر توانستیم بیماران 

را در کانادا شناسایی کنیم.
اما به محض ایــن که تعدادی بیمار 
کرونایی وارد بیمارســتان شــد در 
بخش اورژانس، دیوارهای جدیدی در 
راهروها درست و بخش های مختلف 
را کامــال از هم مجــزا کردند. بخش 
اورژانس به سه بخش سبز، زرد و قرمز 
تقسیم شده و کســانی که با عالئم 
کرونا وارد بیمارســتان می شوند در 
بخش های زرد و قرمز تحت مراقبت 
و مداوا قرار می گیرند. ما از آنها تست 
می گیریم و در صورتی که عالئم شان 
شدید باشــد آنها را به داخل بخش 
قرمز می فرســتیم و از آنجا به بخش 

کرونایی ها ارسال می شوند.
مریم از تجربیات توام با ترس خودش 
در روزهای اول می گوید: »در شــروع 
این بیماری و در بدو ورود ویروس به 
کانادا، همه ما شــوک بودیم و دچار 
یک سردرگمی. می دانستیم که این 
یــک بیماری جدید اســت و هر روز 
یک قانون جدید از بهداشت جهانی 
دریافت می کردیم. بهداشت عمومی 
کبک هم هر روز یک پروتکل جدید 

برایمان می فرستاد.
اما چیزی که تعجب ما را برانگیخته 
بود این که ما پرستاران همانند دیگر 
همکارانمان در جهان، فاقد لباس هایی 
بودیم که از نوک سر تا پا را پوشانده 
باشــد. ما هر روز یک قانون داشتیم: 
امروز ماسک N95 بزنید و فردا ماسک 
معمولی. امروز فیس شیلد بزنید و فردا 
ماسک جراحی. همه این بی نظمی ها 
از یک طرف و خانواده ام از سوی دیگر، 
شرایط را برای ما سخت تر و سخت تر 

می کرد.
او از روزی که تصمیم گرفت استعفا 
دهد می گوید:»هــر روز که به خانه 
برمی گشــتم، بدون اینکه فرزند سه 
ســاله ام را در آغوش بگیرم، مستقیم 
بــه حمــام می رفتــم. لباس هایم را 
می شســتم و در خشک کن با درجه 
زیاد خشــک می کردم. دختر ســه 
ســاله ام را برای مدت طوالنی نه بغل 
کردم و نه بوســیدم. عــذاب وجدان 
این که نکند من ناقل بیماری باشم و 
خانواده ام را درگیر کند هر روز بیشتر 
می شــد، تا اینکه یــک روز تصمیم 
گرفتم استعفا دهم. فقط برای این که 
از خانواده ام حفاظت کنم. دائما به این 

مهدیه مصطفایی )مداد(

که ما اصــال حمایتی در این روزهای 
پرخطر از ســوی نظام پزشکی کبک 
نداشتیم فکر می کردم، تعداد زیادی از 
همکاران در طول این مدت مبتال به 
بیماری شدند و هر هفته چند نفر وارد 

قرنطینه می شدند.
شــرایط این طور ادامه داشت تا این 
که یکــی از همکارانم حالش خیلی 
بد شــد. وضعیتش وخیم شــد و در 
ICU به دستگاه وصلش کردند. اتفاق 
بدتری که برایش افتــاد این بود که 
دختر 27 ساله اش با تنگی نفسی که 
داشت به بیمارستان آمد و دو روز بعد 
از اینکه وارد شد، فوت کرد. این شوک 
بزرگی برای بخش اورژانس بود. همه 
همکارانم و خودم از لحاظ روحی به 

هم ریخته بودیم.«
او از شــرایط ســخت روحی که در 
آن قرار داشــت و از آمدن روانشناس 
گفت:» برایمان روانشــناس آوردند. 
وقتی روانشــناس از من پرسید چه 
احساســی داری؟ به او گفتم: دقیقا 
همان احساســی که شــما دارید. از 
مرگ می ترسم. استرس دارم. ما هم 
مثل شما انسانیم. من به ماسکی که 
می زنم، دستکشی که دست می کنم 
اطمینان ندارم. من یک عذاب وجدان 
همراهــم دارم که اگر خانــواده ام را 
آلوده کنم، آنها چه واکنشــی نشان 

می دهند.«
مریم در حالــی که بغض صدایش را 
ادامــه می دهد:»من  خش دار کرده، 
شیفت شب کار می کنم و قتی صبح 
به خانه برمی گــردم دختر کوچکم 
بیــدار اســت و انتظــار دارد او را در 
آغوش بگیرم. بارهــا برایش توضیح 
دادم این قدر که دیگر وقتی در خانه 
را باز می کنم و وارد می شوم، می گوید 
مامان کروناویــروس داری برو دوش 
بگیر. با خانواده صحبت کردم تا برای 
مدتی به هتل بروم اما آنها نپذیرفتند 
و تنها دلیلشــان این بــود که دختر 
کوچکم طاقت نمی آورد ضمن این که 
نمی دانیم کــه این بیماری تا کی در 
کنار ماســت. آنها حتی مرا از استعفا 
دادن هم منصــرف کردند. آنها تمام 
تالش و ســختی هایی را که کشیدم 
تا به این جا برســم را به من گوشزد 
کردند. از سوی دیگر به این فکر کردم 
که اگر در این شرایط استعفا بدهم آیا 
یک سال بعد نظام پرستاری مرا قبول 
می کنــد و پروانه مرا باطل نمی کند. 
این سواالتی است که ذهنم را درگیر 
کرده و نمیخواهم تمام تالشم بیهوده 

باشد.
او از ســختی کارش در ایــن روزها 
چنین گفت: »اوایــل وقتی با بیمار 
کرونایی روبرو می شدم ترس داشتم 
اما ایــن طور نبود که نخواهم برایش 
کاری کنم. مریض هایی داشــتم که 
خیلی شــرایط ســختی داشتند و 
نمی خواســتند آنتی بیوتیک بگیرند. 
بارهــا و بارهــا تالش کــردم با آنها 
صحبت می کردم حتــی یک بار 45 
دقیقه طول کشــید تا بتوانم از یک 
بیمار بدحــال در اتاق آزمایش خون 
بگیرم. اما ســعی کردم تمام تالشم 
را بــرای درمانش انجــام دهم. هیچ 
وقت دوست ندارم که بیمار احساس 
درماندگی کند. به زندگی امیدوارم و 
شــاید همین امید است که مرا سرپا 
نگه داشته و از خانواده ام مراقبت کرده 

است.«
پزشــکان و پرســتاران زیــادی از 
کامیونیتی ایرانیــان مونترال در این 
دوران ســخت جان خود را به خطر 
انداختنــد تا از همشهریان شــان در 
برابر این دشمن نامرئی حمایت کنند. 
»مداد« بــه نمایندگی از خوانندگان 
خود، به احترام همه آنها شــیرزنان و 

دلیرمردان کاله از سر بر می دارد.

برنامه آزمایشی صدور مجوز کار 
برای همسران شهروندان کانادایی

 به زودی دائمی خواهد شد

ایرانیان کانادا- هم اکنون کانادا در پی این اســت که برنامه آزمایشی 
صــدور مجوز کار آزاد )OWPP( را به یک برنامه دائمی تبدیل نماید، 
در نتیجه همسران یا شریک زندگی شهروندان کانادایی می توانند در 
حین اجرای روند درخواســت اقامــت دائم خود، به کار و فعالیت خود 

ادامه دهند.
پیش تر قرار بر این بود که این برنامه که از تاریخ دســامبر 2۰۱4 آغاز 
گشــته، در تاریخ ۳۱ ژوئیه پس از اتمام زمان آخرین تمدید آن پایان 
یابد، اما اینک در عوض تعیین تاریخ انقضای مجدد، کانادا تصمیم گرفته 
است این برنامه را تا زمان اتمام تغییرات نظارتی به منظور تثبیت این 

برنامه آزمایشی به یک سیاست دائمی، تمدید نماید.
در صفحه وب ســایت وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا 
)IRCC( نیز آمده اســت که اتحاد خانواده ها »اولویت اصلی مهاجرت 

برای دولت کانادا« به شمار می رود.
در واقع OWPP  برای متقاضیان اسپانسری همسر یا شریک زندگی 
خارجی که در حال حاضر موقتا در کانادا اقامت داشته اعمال می گردد. 
در اسپانســری داخلی، همسر یا شریک زندگی که متقاضی مهاجرت 
بوده بایستی دارای اقامت موقت کانادا به عنوان کارگر، دانشجو یا بازدید 
کننده باشــد، در این صورت پس از ارائه درخواست اقامت دائم خود از 
طریق اسپانسری کالس خانواده، می تواند برای دریافت مجوز کاری نیز 

اقدام نماید. 
البته ناگفته نماند که مجوز کار آزاد مختص کارفرمایان خاصی نبوده، 
بدان معنی که به کارمندان خارجــی اجازه می دهد در صورت تایید 
شرایط کاری، تحت اســتخدام هر کارفرمایی در کانادا مشغول به کار 

گردند. 
شرایط الزمه جهت اخذ OWPP، به شرح زیر می باشد:

- متقاضی بایستی درخواست اقامت دائم خود را تحت کالس همسر یا 
شریک زندگی ثبت و ارائه نموده باشد

- همسر یا شریک زندگی وی بایستی شهروند کانادایی بوده یا اقامت 
دائم داشــته باشد و فرم درخواست اسپانسری از طرف وی ارائه گشته 

باشد
- در حال حاضر در آدرس مشابه با اسپانسر خود زندگی کند

- دارای اقامت موقت معتبر یا درخواست تأیید شده تمدید اقامت موقت 
با مجوز کاری باشد.

متقاضیان تحت برنامه OWPP، می توانند همزمان با ارائه درخواست 
خود جهت اخذ اقامت دائم، جهت کســب پروانه مجوز کاری نیز اقدام 
نمایند. همچنین چنانچه متقاضی پیشتر درخواست خود را جهت اخذ 
اقامت دائم ارائه کرده باشــد، مــی تواند به صورت جداگانه جهت اخذ 

OWPP اقدام نماید.
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حمید زرگرزاده

در دوره همه گیری کووید۱۹ 
خشونت بر ضد روزنامه نگاران افزایش یافته است

اتحادیه هــای صنفــی مدافع حقوق 
روزنامه نگاران و خبرنگاران ضمن ابراز 
نگرانی از این که در دوره همه گیری 
حین  در  روزنامه نــگاران  کووید۱۹، 
انجام وظیفه اطالع رســانی به عموم 
با افزایش حمــالت فیزیکی، ارعاب، 
توهین و ناســزا روبرو شده اند، اتخاذ 
تدابیری پیشــگیرانه را در حمایت از 
روزنامه نگاران به ویژه در زمان برگزاری 
تظاهرات مخالفان ماســک اجباری 

خواستار شدند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اتحادیه امور عمومی کانادا SCFP با 
اشــاره به حوادث بعضا خشونت باری 
که به تازگی در تظاهرات اعتراض آمیز 

بر ضد اســتفاده اجباری از ماســک 
روی داده است، مسئوالن و گروه های 
مختلف جامعــه را به تفکــر درباره 
ریشه های این خشونت ها و پیدا کردن 
راه های مناسب برای مهار این معضل 

دعوت کرد.
شنبه گذشته در تظاهرات مخالفان 
ماسک اجباری در مونترال ایو پوآریه 
Yves Poirier کــه یک روزنامه نگار 
اســت، در حالی که مشــغول تهیه 
گــزارش بود بر اثر اصابت یک بطری 
که تظاهرکنندگان پرتاب کرده بودند، 
مصدوم شد و با ســیلی از ناسزاها و 

توهین ها روبرو گشت.
روز یکشنبه نیز همکار او کارینا بوراسا 

Kariane Bourassa در حالــی که 
به طور مســتقیم تظاهرات مخالفان 
ماســک اجباری در کبــک را برای 
تلویزیون گزارش می داد، با مزاحمت و 
رفتار توهین آمیز دو مرد تظاهرکننده 

روبرو شد.
مدیریت TVA دوشنبه شب 27ژوئیه 
در بیانیــه ای تاکید کــرد این گونه 
رفتارها را به شــدت محکوم می کند 
چرا کــه این اقدامات نــه تنها برای 
روزنامه نگاران، خبرنگاران و عکاسان 
ارعاب آمیز است بلکه لطمه به تمامیت 
فیزیکی آن ها و تهدید بر ضد امنیت 

آن ها محسوب می شود.

چهار پرونده شکایت علیه قانون ممنوعیت نگهداری و حمل سالح
 ،iPolitics ایران جوان- به گــزارش
ائتالف کنترل سالح و رهبر عالی رتبه 
آن خواستار رسیدگی دادگاه فدرال به 
4 دادخواست مطرح شده علیه قانون 
ممنوعیت نگهــداری و حمل ۱5۰۰ 
نوع اسلحه مصوب دولت لیبرال تحت 

یک دادرسی واحد شد.
وندی کوکیر، رئیــس این ائتالف و 
کارشناس شناخته شده انواع سالح و 
مرگ و صدمه ناشــی از آنها، از سال 
۱۹8۹ و قتــل عــام ۱4 زن در یک 
دانشکده مهندسی در مونترال طرفدار 
ممنوعیت ســالح های نظامی برای 

مردم عادی شد. 
او طی دادخواستی درخواست مداخله 
در ۳ پرونده موجود علیه قانون منع 
نگهداری سالح مصوب دولت را کرد، 
که البته در همین زمان پرونده چهارم 
نیز تسلیم دادگاه شد. شکایت اخیر 
توسط ۹ فروشــنده سالح در کبک، 
انتاریو، آلبرتا و بریتیش کلمبیا تنظیم 

شده است.
4 پرونده موجود همگی خواهان لغو 
قانون تصویب شده مبنی بر ممنوعیت 
سالح های نیمه اتوماتیک بوده و در 
اتاوا، تورنتو و کلگری تنظیم شده اند. 
یک پرونــده دیگر هم به دیوان عالی 

فدرال در آلبرتا ارائه شده است. 
در دادخواســت کوکیر آمده اســت: 
ائتالف کنترل ســالح آمادگی دارد 
در هر ۳ دادرســی شرکت کند، اما با 
احترام اعالم می دارد با توجه به نقاط 
مشترک پرونده ها رسیدگی به هر ۳ 
پرونده در یک دادرسی واحد مفیدتر 
خواهد بود، زیرا ضمن تسهیل استفاده 
بهینه از منابع موجود، احتمال حکم 
های ضــد و نقیــض از دادگاه های 
مختلف برای پرونده های مشــابه از 

بین خواهد رفت. 
در همه این شکایات به عدم همفکری 
دولت با مجلــس در وضع این قانون 
اعتراض شــده است. سخنگوی بیل 
بلر، وزیر امنیت عمومی، در این راستا 

خاطرنشان کرد مجلس قبال به دولت 
برای باال بردن محدودیت ها در زمینه 
حمل و نگهداری ســالح اختیاراتی 
داده است. او گفت ما از این اختیارات 
به نفع امنیت و ســالمت مردم کانادا 
استفاده کرده ایم. چندین دهه است 
که این اختیارات وجود دارد و دولت ها 

بارها از آن استفاده کرده اند.
در حالی که در هــر پرونده چندین 
شــاکی از جملــه صاحبان ســالح، 
فروشندگان سالح، ورزشکاران رشته 

انجمن  و  شــکارچیان  تیرانــدازی، 
حقوق اسلحه کانادا وجود دارد، همه 
آنها حاوی دعاوی و اســتدالل های 
مشــابهی درباره دالیــل لزوم حذف 
قانون ممنوعیت ۱5۰۰ نوع اســلحه 
هســتند که از ابتدای ماه می به اجرا 

گذاشته شد. 
در حالی که همه شاکیان تصدیق می 
کنند دولت طبق قوانین کیفری مجاز 
به اعمال محدودیت در مورد اسلحه 
اســت، اما  در بخشی از همین قانون 

آمده است لزومی به ممنوعیت سالح 
هایی که به تشــخیص دولت کاربرد 
آنها برای شــکار یا ورزش تیراندازی 

است وجود ندارد. 
انواع  بیشــتر  معتقدنــد  شــاکیان 
سالح های ممنوع شده توسط دولت 
سال ها اســت که برای شکار و یا در 
استفاده  تیراندازی  مسابقات ورزشی 

می شود.
قانون جدیــد ممنوعیت نگهداری و 
حمل سالح 2 هفته پس از تیراندازی 
و کشــتار 22 نفــر توســط گابریل 
گورتمن در دولت جاستین ترودو به 

تصویب رسید.
پرونده های شکایت علیه این قانون با 
دادخواست کاساندرا پارکر و همسرش 
که به تازگی در پرنس جورج بریتیش 
کلمبیا یک فروشگاه اسلحه راه اندازی 

کرده بودند آغاز شد. 
مشــاور حقوقی پارکر در این پرونده، 
ســالومون فرایدمن، یک کارشناس 

برجسته در قانون اسلحه کانادا است.

کرونا اسکناس 50 دالری را کمیاب کرد

مداد- به گزارش ســی.تی.وی، بانک 
مرکزی کانادا در بیانیه ای اعالم کرد 
که به دلیل همه گیری ویروس کرونا و 
نگهداری پول نقد توسط مردم، کشور 
با کمبود اسکناس 5۰ دالری مواجه 
شده است. البته این نقص روی توانایی 
مصرف کننده در برداشــت پول نقد 
تأثیر نمی گذارد، بلکه ممکن اســت 
بانکها بخواهند ســفارش های نقدی 
خود را با ترکیب سایر اسکناس های 

موجود در بازار  پرداخت کنند.
بر اساس این بیانیه هنوز اسکناس 5۰ 
دالری در انبار بانک موجود اســت و 
اقدامات الزم جهت تامین موجودی 
کافــی طی چند هفتــه آینده انجام  

خواهد شد.
تاکنون بانک کانادا نتوانسته مشخص 
کند که چرا تقاضا به طور خاص برای 
اســکناس 5۰ دالری افزایــش پیدا 
کرده است اما در اوایل ماه ژوئیه یک 
 Staff Discussion مقاله در روزنامه
منتشر شد که نشان می دهد افزایش 
تقاضا در پنج سال گذشته برای همه 
اسکناس های بانکی وجود داشته، هر 
چند در این آمار اسکناس های 2۰ و 
5۰ دالری بیشترین تقاضا را به خود 

اختصاص داده اند.

بر اســاس این گزارش ســه دلیل را 
می توان برای ایــن افزایش تقاضا در 

نظر گرفت:
- بانک هــا اقدامــات احتیاطی برای 
افزایش موجودی نقدی خود در طول 

همه گیری انجام دادند.
- بانک هــا همچنین بــرای جبران 
اختــالل در جریــان وجــه نقــد 
خرده فروشان متاثر از این همه گیری، 

پول بیشتری جذب کردند.
- تقاضــا برای دریافت اســکناس از 
ســوی مصرف کنندگان افزایش پیدا 

کرده است.
به اعتقاد بانک مرکــزی کانادا دلیل 
ســوم یعنی افزایش تقاضای مصرف 
کننــدگان در ایــن کمبود بســیار 

تاثیر گذار بوده است.
در حال حاضر نگهداری و احتکار پول 
نقد یک مشکل بین المللی است که 
فقط در کانادا اتفاق نمی افتد. گزارشی 
از مرکــز تحقیقــات سیاســت های 
اقتصادی در ایــاالت متحده آمریکا 
نشــان می دهــد که طــی ماه های 
اخیر میزان پول نقــد در گردش در 
آلمان،  اسپانیا،  ایتالیا،  ایاالت متحده، 
فرانسه، استرالیا، برزیل و روسیه نیز 

افزایش یافته است.
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جبهه ملي امشب اعالميه مي دهد
در ادامه گفتگو با رهبران گروههاي مخالف 
دولت كه ديروز در چاپ دوم اطالعات و فوق العاده 
دوم، به چاپ رســـيده بود امروز نيز تني چند از 
اين مخالفان، به همراه رهبران احزابي كه پيش از 
بوجود آمدن حزب «رستاخيز» در فضاي سياسي 
كشـــور فعاليت مي كردند، در باره مسائل جاري 
كشور به خبرنگار سياسي اطالعات نظرياتشان را 
اظهار كردند.دكتر فضل اهللا صدر، رهبر حزب ايرانيان 
گفت: هنوز براي اظهار نظر زوداست ولي بديهي 
است افراد مومن به حزب ايرانيان به فكر تجديد 
حيات حزب هستند. دكتر نصرت اله كاسمي كه از 
فعاالن حزب مليون دكتر اقبال بشمار ميرفت ديروز 
در گفتگويي بطور خصوصي اظهار داشت بدنبال 
اطالعيه دولت آقاي شريف امامي در مورد فعاليت 
گروه هاي سياسي، گروهي از مومنان به آرمان هاي 
حزب مليون، از او خواســـته اند تا تجديد حيات 

حزب مليون را اعالم كند.
داريوش فروهـــر مي گويد: من عضو جبهه 
ملي هستم و جبهه ملي هم درباره تغييرات كابينه 
درحال مطالعه و بررسي است، بنابراين تازماني كه 
جبهه ملي نتايج مطالعات و بررســـي هاي خويش 
را اعـــالم نكرده من نمي توانم درباره دولت جديد 
نظر منطقي بدهم.جبهه ملي ايران امشب با حضور 
32 تن از رهبران اين جبهه كه نماينده گروههاي 
مختلف ناسيوناليستي هستند كه در چارچوب اين 
جبهه فعاليت مي كنند، جلسه اي تشكيل خواهد داد. 
در اين جلسه اعضاي اصلي دكتر سنجابي، داريوش 
فروهر، مهندس زيرك زاده حضور خواهند داشت. و 
براساس تحوالت اخير كشور و اعالميه نخست وزير 

جديد بيانيه اي منتشر خواهند كرد.
حزب رستاخيز سرنوشت نامعلومي پيدا كرد

تغييـــر دولت و بخصوص آزادي احزاب در 
كشور موجب تحول بنياني در فعاليت هاي سياسي 
و بخصوص احزاب شده است.حزب رستاخيز كه 
تنها حزب كشور بود با استعفاي نخست وزير وقت 
كه دبيركل حزب هم محسوب مي شد، و همچنين 
استعفاي تنها قائم مقام آن در حقيقت بدون مسئول و 
سرپرست شده است هيچكس نمي داند كه چه بايد 
بكند و يا پيش بيني كند كه وضع حزب چه خواهد 
شد!قطعاً اين حزب ديگر حزب واحد نخواهد بود 
و حتـــي در اين مورد كه جناح هاي آن تبديل به 

حزب شوند نيز ترديدهايي وجود دارد!
وليان كنار رفت

عبدالعظيم وليان نيابت توليت عظماي آستان 
قدس رضوي و اســـتاندار خراسان با كسب اجازه 
قبلي از پيشگاه شاهنشاه آريامهر از سمت هاي خود 
اســـتعفا كرد و اين استعفا مورد تصويب شاهنشاه 

قرار گرفت.
نام و سمت اعضاي كابينه جديد

حسن شالچيان وزير راه 
ويشكايي وزير بازرگاني 
باهري وزير دادگستري 
نهاوندي وزير علوم 

امير افشار قاسملو وزير امور خارجه 
محمديگانه وزير امور اقتصادي 

ارتشبد عظيمي وزير جنگ 
يزدان پناه وزير امور پارلماني 

آزمون وزير مشاور و امور اجرايي 
معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن

گنجي وزير آموزش و پرورش
 پروفسور امين وزير صنايع و معادن

مقتدر مژدهي وزير بهداري و بهزيستي
ارتشبد قره باغيـ  وزير كشور و 

علينقي كني وزير مشاور و سرپرست اوقاف
حســـنعلي مهران وزير و سرپرست سازمان 

برنامه و امير پرويز وزير كشاورزي 
محسن فروغي وزير فرهنگ و هنر

كاظم وديعي وزير كار
جهانگير مهدمينا وزير نيرو

پرويز آويني وزير مسكن و شهرسازي
عاملي تهراني وزير اطالعات و جهانگردي

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 6 شهريورماه 1357 
(برابر با 23 رمضان 1398، 28 اوت 1978) نقل شده است

  

سه شنبه 6 شهريور 1397ـ   سال نود وسومـ   شماره 27085
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...

داشتن قدرت تعرض به ديگران را توجيه نمى كند
 28 آگوســـت 378 ميـــالدي شـــاپور دوم 
(ذواالكتاف) شـــاه وقت ايران از دودمان ساساني در 
كاخ تيسفون در جمع مقامات كشور به پيشنهاد تني 
چنـــد از ژنرال هاي ايران كه قبال به او اطالع داده 
بودند كه «والنس» امپراتور روم در جنگ با ويزيگوت 
ها در منطقه ادريانوپل كشته شده است و خواسته 
 بودنـــد كه از فرصت اســـتفاده كند و تا رومي ها 
كمر راســـت نكرده اند آنان را به آن سوي دانوب 
عقب زند، پاسخ داد و گفت كه اين پيشنهاد به اين 
 جهت پذيرفتني نيست كه دليلي براي جنگ وجود

 ندارد.
شاپور در آن جلسه تاكيد كرده بود كه داشتن 
قدرت و به دست آوردن فرصت نمي تواند تعرض 

به ديگران را توجيه كند.
زادروز «گوته» معرف شاعران ايرانى به اروپاييان

گوته (يوهان يولف گنگ فون گوته) نويسنده 
و انديشـــمند بزرگ آلمانـــي در قرون هجدهم و 
 نوزدهم 28 آگوست ســـال 1749 در فرانكفورت 

به دنيا آمد.
وى را يك پولى ماتيك(فردى كه بر همه علوم و 
ادبيات عصر خود مسلط است نظير ابوعلى سينا، خيام، 
رازى و ...) خوانده اند. گوته بود كه ادبيات جهان را 
تنظيم كرد كه ضمن آن نويسندگان و شاعران ايران 
را به اروپاييان شناسانيد. گوته كه 82 سال عمر كرد 
كتب متعدد از داستان، طنز و نمايشنامه نوشت، اشعار 
بسيار گفت، نظرات فلسفى ابراز داشت. هنر«گوته» 
در اين بود كه افكار فلسفي خود را در قالب داستان 
و يا نمايشنامه بيان مي كرد كه در ذهن مردم عادي 
نقش مي بست و به زندگي آنان شكل مي داد. وي 
از مبـــارزان تامين عدالت اجتماعي، آزادي و نيز بر 
ضد فســـاد و تباهي و از دوستان و همفكران شيلر 
بود. مورخان «گونه» را در رديف فالســـفه صاحب 
نظر در مسائل اجتماعي قرارداده و او را بزرگترين 
اديب آلمان و از انديشـــمندان و روشنگران بزرگ 

اروپا خوانده اند.
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برش 
كنگره اي

حرف گزينش

شهر  مازندران

نيم ميليون

سورتمه بافنده
مسابقه اي

تبسم

فرزند نوجوان

لوله خوني

آشكار شدن راز

توريست

فريادسنگريزه

غارت و چپاول

نام ديگر بالنگ

سوا

پول ژاپن

نيكو و پسنديده

خواب كوتاه 

نابودي

تكرار حرف شهر زيارتي
دوازدهم

كودك، طفل

ليالي 

مخفف از او
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اصولي و ريشه اي
باالپوش بلند مزه حرف حق!
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قاب امروز

خاك درت را فلك بوسه نيارست زد
ز آنكه دو عالم به نقد از پى تاوان نداشت

طيره از آنى كه دل پاى سرير تو را
هديه به جز سر نيافت، تحفه به جز جان نداشت

آنچه ز سوداى تو در دل خاقانى است
نيست به عالم سرى كو پى تو آن نداشت
خاقانى 

روى تو دارد ز حسن آنچه پرى آن نداشت
حسن تو دارد ملك آنكه سليمان نداشت

شو بده انصاف خويش كز همه روحانيان
حجره روح القدس به ز تو مهمان نداشت

در همه روى زمين به ز تو دارنده اى
بزم خليفه نديد لشكر سلطان نداشت

 سرايه
برداشت  برنج از شاليزارها ى شمال /عكس از: مجتبى محمدى

االن که من دارم این مسابقه رابرای شما 
گزارش می کنم، لیگ تمام شـــده، کاپ را 
بـــه قهرمان داده انـــد و بازیکن ها به خانه 
برگشته اند اما مســـابقه هنوز تمام نشده 
اســـت. بگذارید کمی برگـــردم به عقب. 
برســـم به زمین چمن دانشـــگاه شـــهید 
بهشتی که دارند محوطه خاکی دورش را 
آبپاشـــی می کنند تا بازی تیم های دروازه 
غار و حاشـــیه کرمان شروع شود؛ همانجا 
کـــه یکی از بازیکن ها قبل از آنکه به زمین 
برود، برمی گردد سمتم و می گوید:»کسی 
از تیـــم دروازه غـــار چیزی نمی نویســـه.« 
حاال من دارم از آنها می نویســـم. از آنها و 
دیگر بچه ها؛ بچه های لب خط، بچه های 
کرمان، بچه های سیستان و بلوچستان که 
به عمرشـــان زمین چمن ندیـــده بودند، 
بچه های کردســـتان، بچه هـــای فرحزاد، 
بچه های بوشهر... نقطه اشتراک بچه های 
لیگ پرشـــین، یـــک چیز اســـت؛ همه در 
حال مســـابقه دائم هســـتند. مســـابقه با 
فقـــر، اعتیاد، کار اجباری، خشـــونت، آزار. 
مســـابقه ای هـــر روزه کـــه اگـــر قهرمانش 

نباشند، زندگی را پاک باخته اند.
»چه آرزویی داری؟«

»هیـــچ آرزویی ندارم. می خوای بری توی 
کانال بنویسی که یه بچه آرزوش اینه. منم 

بهت می گم آرزویی ندارم.«
 »تو که بچه نیستی. نوجوونی.« این را من 

می گویم و او می خندد و به زمین می رود.
 هـــم تیمی اش، شـــایان رســـتمی، عضو 

تیـــم دروازه غـــار امـــا آرزو دارد کـــه هیچ 
معتادی در جامعه نباشد. کسی بدبخت 
نباشد.»توی محل خودمون خیلی مشکل 
داریـــم امـــا توی همـــه محله ها مشـــکل 
هســـت. همه جا مشکل هســـت. دوست 
دارم بچه هـــای زلزله زده کرمانشـــاه هم 
بیـــان اینجا بـــا ما بـــازی کنن یا مـــا بریم 
اونجا کمکشون کنیم. اینجا که بازیا تموم 
شـــه، برمی گردیم محل خودمون. میرم 

راه آهن بازی می کنم. اونجا هم خوبه.«
سکوی تماشـــاچیان خلوت است. خیلی 
خلـــوت. می گویند آخر بازی ها شـــلوغ تر 
می شـــود. بـــرای تیم هـــای جوانـــان هم 
بیشتر تماشاچی می آیند. برای بازی های 
نوجوانان زیـــاد نمی آیند. در ایـــن 4 دوره 
کـــه این طور بوده گرچه امســـال که ســـال 
چهارم اســـت، لیگ بیشـــتر جـــا افتاده و 
شناخته تر شـــده. 44 تیم رقابت کرده اند 
و 24 تایشـــان به مرحله نهایی رسیده اند. 
قهرمانـــان بـــزرگ، نـــان آوران کوچـــک؛ 
شعاری که بار غمش بیشتر است. آدم با 
خودش فکر می کند کدامشـــان را ممکن 
است سرچهارراهی دیده باشی مشغول 
فروختـــن متاعـــی کـــم بهـــا. چهره های 
همه شان آشناســـت و آشنا نیست. آنقدر 
آشنا که هر روز ببینیم شان و آنقدر ناآشنا 

که انگار وجود ندارند.
»من از پیش عـــادل فردوســـی پور میام. 

گزارشگرم.« این را یکی از بچه ها می گوید 
و می خندد. »اســـمت چیه؟« »بگو عادل 
فردوســـی پور.« آن یکی دیگر که اسمش 
حسین قاسمی است، می گوید:»منم شاه 

مازندرانم. بنویس ما می  بریم.«
رفیقـــش می گوید:»بگـــو اگه خـــدا بخواد 
می بریم. بچه های کرمان هم خوبن. همه 

قوی  هستند«
بچه هـــای کرمـــان بـــا لباس های یکســـر 
نارنجی از رختکن بیرون آمده اند و آخرین 
توصیه هـــای مربـــی را گـــوش می کننـــد. 
یکی شـــان عکـــس تخته کوب شـــده ای را 
دســـتش گرفته. پســـری 12-10 ساله توی 
عکس می خندد و روبان مشـــکی گوشـــه 
عکـــس به بیننـــده می گوید کـــه صاحب 

لبخند دیگر زنده نیست.
»این آرشـــه. آرش صحراگـــرد. این لیگ 
اصلش به خاطر آرش شـــروع شد.« این 
را جواد آهنگـــر می گوید. آقای گل ســـال 
گذشـــته و از بچه های تیـــم جوانان دروازه 
غـــار. »هـــم مدرســـه ای بودیـــم. اون روز 
اومد مدرســـه. حالش خوب بود. فرداش 
6 صبـــح ُمـــرد. تـــوی خـــواب مـــرده بود. 
12ســـالش بود اون موقـــع. گفتند یه چیز 
سمی خورده. نمی دونم چی خورده بود. 
مسموم شـــده بود.خیلی پسر خوبی بود. 
آرش جزو اولیـــن نفرایی بود که توی تیم 
بـــازی می کرد. لیگ بـــه یاد آرشـــه. االنم 
بچه های کرمان عکســـش رو آوردن برای 
یادبود که بـــه بچه هـــای دروازه غار بدن. 
اینجـــوری یادش هســـتن همـــه. یادمون 
نمـــی ره که ایـــن لیگ واســـه خاطر آرش 

ادامه داره.«

بچه های کرمـــان قاب را می برند و مقابل 
نیمکت تیم رقیب می گذارند و دورش را 
با گل های داوودی زرد می پوشانند. لبخند 
پســـر میان داوودی هـــا محزون تر به نظر 

می رسد.
گزارشـــگر  می شـــود.  شـــروع  بـــازی 
می گوید:»لطفاً پای گیرنده هاتون بشینید 
و به گیرنده هاتون دســـت نزنید. تا شـــب 

فوتباله.«
گیرنـــده ای در کار نیســـت البتـــه و بچه ها 
همینقـــدر کـــه دارنـــد توی زمیـــن چمن 
بازی می کنند و وقتی نور برود، پرژکتورها 
روی سرشـــان روشـــن می شـــود، برایشان 
اســـت. خیلـــی هایشـــان  مثـــل خـــواب 
اصاًل زمیـــن چمـــن ندیده بودنـــد. مثل 
بچه های سیســـتان و بلوچستان که وقتی 
از مینی بـــوس پیـــاده می شـــوند تـــا وارد 
ورزشـــگاه شـــوند یکصدا می گویند:»تیم 
بلوچستان آتش وارد می شـــود.« از شهر 
ســـرباز آمده اند. فوتبالیســـت های سرباز 
خـــوب می داننـــد بـــازی روی ســـنگالخ و 
زمین ناهموار چطور اســـت. سعید الدین 
بـــزرگ زاده مربی شـــان 23 ســـال اســـت 
فوتبال بازی می کند و فوتبال یاد می دهد 
امـــا زمین چمن برای خـــودش هم مثل 
یک رؤیاست. »یک روز تمرین می کردیم 
و فردا صبحش آب زمین را شسته و برده 
بود. روی ســـنگ و کلوخ بـــازی می کردیم 

اما عشـــق فوتبال بودیم. توپ نداشتیم. 
توپ بـــادی برایمان رؤیا بود. تمام ســـال 
پول جمـــع می کردیم که توپ بخریم. 20 
تومن 20 تومن کنار می گذاشتیم. 20تا تک 
تومنی. چند سال پیش لب جاده داشتیم 
بازی می کردیم که بچه های امام علی ما 
را دیدند و به لیـــگ دعوتمان کردند. این 
بچه ها تهـــران را ندیده بودند. من خودم 
تمام این مدت 23 سال دوبار اومده بودم 
تهران. اینکه در زمین چمن بازی کنند با 
نور و دوربین، برایشان باورنکردنی است. 
می خواهم به جاهای بزرگتر برسند. یک 
زمین هست که قرار است برایمان بخرند، 
اگر زمین جور شـــود و چمـــن مصنوعی، 

دیگر چه می خواهیم؟!«
ابوالفضل، گل دروازه غـــار را در نیمه اول 
زده. تماشـــاچیان اندک، بی وقفه تشویق 
می کنند:»توپ، تانک، فشفشه، این توپ 

باید گل بشه.«
همـــان موقع بچه های لب خط که باید با 
سیســـتان و بلوچســـتان بازی کنند، دارند 
دور زمین گرم می کننـــد؛ همان جایی که 
یک بنر بزرگ زده اند که روی آن نوشـــته 

شده:»لب خط، اول خودباوری  است.«
»مـــی خواهیم فضایـــی ایجـــاد کنیم که 
بچه های حاشـــیه شـــهرها که گاهی هیچ 
انتخابی جز خالف ندارند، به خودباوری 

و هویت برسند.«
ایـــن را میثم واحـــدی، مســـئول برگزاری 
لیگ پرشـــین می گویـــد و این طـــور ادامه 
می دهد:»ورزش طی این سال ها توانسته 
معجـــزه وار بـــه این بچه ها کمـــک کند و 
الگوهـــای اجتماعـــی و فرهنگی شـــان را 

تغییر دهد؛ بچه هایی که از بسیاری حقوق 
ابتدایی شان مثل حق تحصیل محرومند. 
حتی ایـــن حرکت روی خانواده هایشـــان 
هـــم اثر مثبت گذاشـــته. مـــا اینجا بحث 
همگرایی صلـــح را داریـــم. می توانیم با 
گردهمایی ورزشی، فضایی برای گفتمان 
و نزدیکی بین اقـــوام ایجاد کنیم. بچه ها 
از تمـــام فرهنگ ها و قومیت ها هســـتند. 
بلوچ، افغان، ترک، لر، شـــمالی و جنوبی 
در کنـــار هم تمرین می کننـــد. یک بحث 
دیگر هم مسئولیت اجتماعی ورزشکاران 
است. ما از کســـانی که در ورزش به جایی 
رســـیده اند، مطالبـــه می کنیـــم که کمک 
کنند. ورزشـــکاران می تواننـــد در محالت 
حضـــور پیـــدا کننـــد و تأثیرگذار باشـــند و 
انگیزه بدهند به بچه ها. خیلی از بازیکنان 
معروف، خودشـــان از این محله ها شروع 
کرده انـــد. می تواننـــد صـــدای این بچه ها 
باشـــند. هدف ورزش باید جامعه ســـازی 
باشـــد نه فقط تولید پول و ثـــروت. اینجا 
فقط بحث رقابت نیست، گفتمانی است 
کـــه ادامـــه دارد. در واقع مـــا می خواهیم 
صـــدای اعتـــراض بچه هایـــی را به گوش 
همه برسانیم که از فرصت برابر برخوردار 
نیســـتند. می خواهیم بگوییم چرا ورزش 
برای بچه های سیســـتان و بلوچســـتان و 
کرمان و کردســـتان نیســـت؟! چـــرا توپ 
فوتبال بـــرای این بچه ها آرزوســـت؟! در 
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این مسابقه هیچ وقت 
تمام نمی شود

فرصتی برای رؤياپردازی کودکان کار

مریم طالشی
گزارش نویس

به عنوان یک مرکز آسیب های اجتماعی 
در شهر تهران شناخته شـــده که این هم 
دالیل متعدد و ریشـــه ای دارد و همه این 
عوامل باید با هم دیده شـــوند. تا به حال 
هم چون عوامل به صورت جدا جدا دیده 
شده اند، با وجود هزینه هایی که در منطقه 
شـــده و در زمان شهردار سابق هزینه های 
بـــوده، متأســـفانه  قابـــل توجهـــی هـــم 
می بینیم که نتیجه چندان مثبتی حاصل 
نشـــده به همیـــن دلیل به نظـــر من باید 
عمیق تـــر و علمی تر به این مســـأله نگاه 
شود. خوشـــبختانه این توجهات هست و 

داریم تالشـــمان را می کنیم اما متأسفانه 
نمی توانـــم بگویم که مثاًل ســـال آینده به 
نتیجه می رســـد. برنامه هایـــی در مجمع 
نماینـــدگان تهران هســـت اما بیشـــتر در 
حد طرح اســـت چون برنامه هایی از قبل 
اجرایی شـــده اما متأســـفانه ناموفق بوده 
یعنی نوعـــی تزریق پـــول بـــوده و تالش 
کرده اند کـــه اعتبارات ببینند بـــرای آنکه 
آن منطقـــه وضعیتش بهبود یابد. بحث 
بنگاه های اقتصادی و پیونـــدی که با این 
جامعه مهاجر اعم از افغان و کســـانی که 
از شهرهای دیگر برای کار آمده اند، دارند 

و مســـأله ســـکونتگاه های آنها و مسائلی 
کـــه از 40، 50 ســـال پیش هـــم در منطقه 
داشته ایم باعث شـــده که بعضی ها این 
منطقه را به عنوان غده سرطانی در تهران 
بدانند کـــه البته من با ایـــن حرف موافق 
نیستم چون انســـان هایی که آنجا زندگی 
می کنند برایم اهمیـــت دارند. می گویند 
ایـــن غـــده در حال انتشـــار اســـت و هنوز 
راه حلی برای آن پیدا نشده که به نظر من 
این راه حل فقط اعتبارات نیست و به یک 
طرح علمی کار شده نیاز است و اینکه یک 
مدیریت صحیح وجود داشته باشد که از 

زاویه دید انسانی آنجا را ببیند.«
حاال که دارید این نوشـــته را می خوانید، 
لیـــگ تمـــام شـــده. کاپ را بـــه قهرمان 
داده اند که چه اهمیـــت دارد کدام تیم 
اســـت. بچه ها اما با خیال هایی در ســـر 
به خانه برگشـــته اند. خانه ای که هزاران 
هزار کیلومتر با آرزوهایشان، اگر آرزویی 
داشـــته باشـــند، فاصله دارد. می روند تا 
یک ســـال دیگر که دوباره با لباس های 
یکدســـت در هیبت نوجوانانـــی درآیند 
کـــه رؤیایی در ســـر دارند. این مســـابقه 

هیچ وقت تمام نمی شود.

همین محله دروازه غار می گفتند امکان 
ندارد بتوانید در زندگی این بچه ها تغییر 

ایجاد کنید اما این اتفاق می افتد.«
»و حاال یک دریبل زیدانی زیبا از حســـین 
قاســـمی.« گزارشـــگر ایـــن را می گویـــد و 
افسوس می خورد که دریبل به این زیبایی 
منجر به گل نشـــد؛ ُبرد اما نهایت آرزوی 
بچه ها در لیگ نیست. با هرکدام شان که 
حرف می زنم، به چیزی فراتر می رســـم. 
انگار از پس تمام رنج هایی که کشیده اند، 
موجودی تازه متولد شـــده که هم تسلیم 
است و هم شرمســـار. آنقدر که از بودنش 
در آن فضـــا و موقعیـــت، رضایـــت دارد، 
به ُبـــرد فکر نمی کند و حتی فراتـــر از آن، 
فکرهایی در سر دارند که ممکن است در 
مناســـبات روزمره حتی به ذهن ما خطور 
نکند، مثل محمد بارک زهی از بچه های 
سیستان و بلوچستان که می گوید ما برای 
صلح و دوستی آمده ایم و آرزو دارم همه 
به جایی برســـند کـــه تمام آرزوهایشـــان 
برآورده شود و رامین فاروغی از دروازه غار 
کـــه آرزو دارد همه با هم یک روز قهرمان 
شـــوند و کل بچه های تیم کرمان دلشان 
می خواهد فوتبالیســـت شوند. کرمانی ها 

اولین بار است در لیگ حضور دارند.
ë  دروازه غـــار را به چشـــم غده ســـرطانی 

می بینند
همـــه چیز می توانـــد برای هرکســـی جور 
دیگری باشد. اینکه کجا و در چه موقعیتی 
متولد شـــوی، قطعاً سهم زیادی در آنچه 
برایـــت پیش خواهد آمـــد، دارد. بگذارید 
اصاًل به شـــانس ربطـــش بدهیم. کودکی 
کـــه در محله پرآســـیب متولد می شـــود، 
قطعاً با انتخاب خودش آنجا دنیا نیامده. 
بیشـــتر وقت ها این حقیقـــت را فراموش 
می کنیم وبه کـــودکان مناطق پرآســـیب 
کـــه گاهـــی در بهترین حالت کـــودک کار 
هستند و در بدترین شرایط به انواع خالف 
ممکـــن اســـت تـــن دربدهند، به چشـــم 
مزاحمانـــی کوچک نگاه می کنیم که باید 
در کوتاهتریـــن زمان ممکن آنها را از ســـر 
خودمان باز کنیم. شاید شما هم از جمله 
کسانی باشید که از دروازه غار، تنها نامی به 
گوش تان خورده باشد؛ منطقه ای آسیب زا 
و خطرآفرین که اگر برای نسل جدیدش 
کاری صورت نگیرد، ســـال های سال باید 

تلخی این نام را روی زبان مزه کنیم.
»طرح هایـــی کـــه در منطقـــه دروازه غـــار 
انجام می شود باید طرح هایی باشد که به 
دقت بررسی شده باشد چون این منطقه 
تجمعی از آســـیب های مختلف است که 

بزرگترین قربانیانش بچه ها هستند.«
این را طیبه سیاووشی، نماینده تهران در 
مجلس در گفت و گو بـــا »ایران« می گوید 
و ادامـــه می دهد:»به همین دلیل اســـت 
که ســـمن ها و خیریه های مختلف در این 
منطقه حضور دارند. البته حضور بعضی 
از آنها بســـیار مؤثر است اما باید مدیریت 
شده باشـــد. فعالیت هایی که حول محور 
ورزش می گـــردد و می تواننـــد این بچه ها 
را وارد حوزه های ســـالم تری کند، به نظر 
من مؤثرتر هستند و خیلی اهمیت دارند. 
اینکه بچه هـــا را از آن فضای دردناکی که 
در خانواده و محل زندگی شـــان شاهدش 
هســـتند، دور کنـــد و از آســـیب هایی مثل 
اعتیـــاد و قاچاق جدا کند، تغییر اساســـی 
در زندگـــی این بچـــه به وجود مـــی آورد. 
در مجمع نمایندگان تهـــران روی بحث 
منطقه دروازه غار دارد کار می شـــود چون 

ë  توانسته سال ها  اين  طی  ورزش 
معجـــزه وار به ايـــن بچه ها کمک 
و  اجتماعـــی  الگوهـــای  و  کنـــد 
فرهنگی شان را تغییر دهد؛ بچه هايی که از بسیاری حقوق 

ابتدايی شان مثل حق تحصیل محرومند.

ë  شايان رســـتمی، عضو تیم دروازه غار آرزو دارد که هیچ

معتادی در جامعه نباشد. کسی بدبخت نباشد.

ë  سیســـتان تیـــم  مربـــی  بـــزرگ زاده،  ســـعیدالدين 
وبلوچســـتان:  يک روز تمرين می کرديم و فردا صبحش 
آب زمین را شســـته و برده بود. روی ســـنگ و کلوخ بازی 
می کرديم اما عشـــق فوتبال بوديم. توپ نداشتیم. توپ 

بادی برايمان رؤيا بود.
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فروردین : شــما فکر می کنید که هیچ کار اشتباهی انجام نمی دهید، اما 
همین اعتماد بیش از اندازه شما خود دلیلی در رد این موضوع است!! اصاًل 
نیازی نیســت روی نقاط ضعف خود ســرپوش بگذارید؛ داشــتن اجرا و 
عملکردی خیره کننده خیلی عالی است، اما فکر نکنید که یک اجرای عالی 

می تواند جانشین واقعیت محض بشود. 
 

اردیبهشت : باوجــود اینکه شما االن که روزهای سخت تان را پشت سر 
گذاشــته اید و دیگر احساس آســیب پذیری نمی کنید، اما هنوز برای تان 
ســخت است که کارتان را شــروع کرده و به مرحله بعد بروید. دادن یک 
ساختار جدیدبهتر از این است که کامال دیدگاه خود را عوض کنید. شما 
قبال اولین قدمتان را برداشته اید، حاال فقط باید مسیر بعدی خود را پیدا کنید.

خرداد : زمان رســیدن به آرزوهایتان نزدیک شــده اســت؛ شما باید بین 
نیازهای افراد دیگر و خواسته های خودتان تعادل برقرار کنید. این بدین معنی 
نیست که شما باید در برابر ابراز کردن احساسات خود مقاومت کنید، بروز 
ندادن احساسات کاری منطقی نیست. در عوض سعی کنید حساسیت بیش 

از اندازه نداشته باشید.

تیر: ممکن اســت نیاز باشــد که به عقب باز گردیــد و کاری را که فکر 
می کردید به اتمام رســانده اید مورد بازبینی قرار دهید، آن وقت است که 
درمی یابید آن نیاز به کار بیشتری دارد. االن زمان این است که کاری را که 
شروع کرده بودید را بسازید و تمام کنید و هر کاری می توانید برای اطمینان 

انجام دهید که تالش های شما بی ارزش نبوده است.
 

مرداد : برای شما سخت است که نظم و ترتیب همیشگی تان را حفظ کنید، 
برای اینکه تغییرات غیر منتظره ای در برنامه های شما به وقوع پیوسته است که 
کارکردن بر اساس برنامه های اصلی تان را غیرممکن ساخته است. اما به جای 
اینکه سعی کنید روی موضوعاتی که نمی توانید تغییرشان دهید کار کنید، 

یک روش جدید برگزینید. 

شهریور :  شما باید انتخابی را انجام دهید اما در این انتخاب مردد هستید و 
نمی دانید که کدام انتخاب از سایر انتخاب ها متمایز است، کمی صبر داشته 
باشــید راه حل و انتخاب درســت به زودی نمایان خواهد شد . هیجانات و 
روحیات فعال شــما به تازگی فروکش کرده اســت، اما به این قســمت از 

احساسات و فکر خود بیش تر اهمیت بدهید.

مهر : معموالً شما ترجیح می دهید به جای برنامه ریزی کردن و طبق برنامه 
مشــخص کار کردن، به طور غریزی کاری را انجام دهید. شما زمانی که 
ذهنتان را با برنامه ریزی ها و روابط محدود می کنید، احســاس می کنید که 
تحت فشار قرار گرفته اید.به جای مخالفت کردن با اصول و قوانین، آنها را 

سرمشق خود قرار داده تا بازدهی بیشتری داشته باشید.

آبان :شما این روزها از پرداختن به مسائل جزئی دوری می کنید، با وجود 
این اکنون به سختی می توانید بین مفاهیم و حقایق جنبی توازن ایجاد کنید. 
انتظار نداشــته باشید که زود به این تعادل برسید؛ فط باید ذهن بازی داشته 
باشید، بنابراین شما قادر خواهید بود بین دو دیدگاه، دیدگاهی را که مهم تر 

است را ترجیح دهید.

آذر : وقت این رســیده که از انزوا بیرون بیایید. شــما به راحتی می توانید 
خودتان را ســرگرم کنید، چراکه احساس می کنید از نظر احساسی تامین 
هســتید. اگر شما جرات و شهامت تغییر کردن را داشته باشید، ابراز کردن 
نظریات تان شــما را در مســیر غیر قابل پیش بینی ای قرار می دهد. ارتباط 

برقرار کردن کلیدی است که درهای زیادی را به رویتان می گشاید.

دی : متوقف کردن برنامه های پرمشغله تان هم اکنون ایده ای مناسب است، 
برای اینکه شــاید شما نتوانید به همه آنها برســید. تا موقعی که برنامه های 
زیادی در دســت داشته باشید فقط اعصاب خود را خراب تر خواهید کرد. 
پس زمانی را در آرامش و سکوت مطلق سپری کنید، اکنون بهتر است به 

جای هدر دادن انرژی خود آن را ذخیره کنید.

بهمن :اکنون نیازی نیســت که به ســمت کارهای خود هجــوم ببرید و 
بخواهید با عجله کارها را انجام دهید، به خاطراینکه زمان کافی برای انجام 
آنها خواهید داشــت، اگرچه شــما چیزهای مفیدی برای یادگیری دارید، 
وسوسه کننده است که آسان ترین راه را انتخاب کنید. درباره تصمیماتی 

که باید بگیرید به مقدار کافی فکر کنید.

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

امکان به وجود بیاید.

فال هفته

جدول سودوکو

آسان
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تالش برای کاهش واردات برنج
 گروه ایران زمین /  در راســتای کاهش واردات برنج مذاکرات 
جــدی با دولــت در دســتور کار مســئوالن گیالن قــرار گرفت. 
»مصطفی ســاالری«، استاندار گیالن اظهار داشت: سعی ما 
بر این اســت تا حجم واردات به قدری باشــد که افزایش قیمت محصول داخلی 
را شــاهد باشــیم. وی از حصــول توافــق شــفاهی بــا مســئوالن مربوطه بــرای رفع 
ممنوعیت صادرات چای نیز خبر داد و افزود: در تالش هستیم که هرچه سریعتر 
ایــن مصوبــه اصالح شــود و در نتیجه صادرکننــدگان و چایکاران متضرر نشــوند. 
ساالری یادآورشد: با توجه به شرایط ارز در کشور عماًل واردات از مبادی غیر رسمی 
امکان پذیر نیســت چراکه توجیه اقتصادی ندارد. از این رو دولت برای حمایت از 
وارد کنندگان برنج، ارز رســمی در اختیار آنها می گذارد که این میزان کنترل شــده 
اســت. وی با بیــان اینکه مذاکــرات جدی با دولت بــرای کاهــش واردات برنج در 
دســتور کار قرار دارد، عنوان کرد: ســعی ما بر این اســت تا حجم واردات به قدری 

باشد که افزایش قیمت محصول داخلی را شاهد باشیم.

تابستان گذرانی پرندگان مهاجر در تاالب چغاخور
 گــروه ایــران زمیــن /   حــدود 12 هــزار پرنــده مهاجــر در تــاالب بین المللــی چغاخور 
تابســتان گذرانی می کننــد. »شــهرام احمدی«مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
چهارمحال و بختیاری گفت: این پرندگان از سیبری، ترکیه و استان های شمالی به این 
تــاالب مهاجرت کرده اند و تا بهار در این تاالب بســر می برند. این پرندگان از خانواده 
کشــیم های کوچــک و بــزرگ، لک لــک، اردک هــا، مرغابی هــا، پرســتوهای دریایی و 
کاکاهای نقره ای هســتند. تاالب بین المللی چغاخور افزون بر 2 هزار هکتار مساحت 

دارد؛ این تاالب در نزدیکی شهر بلداجی در 65کیلومتری شهرکرد واقع است.

برداشت شن و ماسه؛ بالی جان سیمره
 گروه ایران زمین /   برداشــت غیرمجاز شــن و ماســه، رودخانه سیمره لرستان را 
تهدید می کند. »حمید طوالبی«،  رئیس اداره حفاظت محیط زیست کوهدشت 
اظهارداشــت: برداشــت منابــع شــن و ماســه از بســتر رودخانــه ســبب بریدگی 
بســتر رودخانه ها می شــود. این کار می تواند باعث کشــیده شــدن رودخانه شود 
از ســوی دیگــر ســبب تخریب یا تضعیــف پل ها و ســازه ها و در ادامه مشــکالت 

زیست محیطی می شود.

کشف الیه های باستانی در شهر ری
گودبرداری اخیر در قطعه زمینی مربوط به اتاق اصناف شهرری درحوالی بزرگراه 
امام علی)ع( منتهی به شــهر ری سبب کشف ســازه های آجری معماری مربوط 
بــه دوره قــرون اولیه اســالمی و ظروف شکســته دوره ســلجوقی در عمق 4 متری 
شد.»قدیرافروند«، مسئول مرکز باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان تهران درگفت و گو با ایرنا با بیان اینکه با پیگیری دستگاه 
قضایــی، عملیــات عمرانی دراین ملک متوقف شــده، یادآورشــد: برنامه کاوش 
اضطراری در این مکان برای صدور مجوز الزم به پژوهشکده باستان شناسی ارسال 
شده و اکنون از این سایت بشدت محافظت می شود. این مسئول باستان شناسی 
با بیان اینکه شــروع کاوش با تأمین منابع مالی از سوی عامالن و با حکم قضایی 
انجام می شــود، افــزود: در کاوش اولیه از این محدوده به مســاحت 90 متر مربع، 
آثار سازه معماری متعلق به قرون اولیه اسالمی)احتماالً دوره آل بویه( و سفالی 
شکسته مربوط به دوره سلجوقی کشف شد. این آثار در محدوده اثر ثبتی مرکز شهر 

سلجوقی و دیالمه )مرکز دارالحکومه ری در دوران اسالمی( کشف شده است.
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اخبـــار 

شتاب در امداد رسانی به زلزله زدگان »باباجانی« کرمانشاه
گروه ایران زمین/  به دنبال وقوع زلزله ای 
بــه بزرگی 5٫9 ریشــتر در ســاعت 5 و 23 
دقیقه و 55 ثانیه بامداد دیروز)یکشنبه( 
در حوالــی »تــازه آبــاد« مرکز شهرســتان 
ثالث باباجانی استان کرمانشاه که منجر 
بــه جــان باختــن دو نفــر، زخمی شــدن 
219 نفر و تخریب انگشــت شماری واحد 
مسکونی و تجاری شده، نیروهای امدادی 
در حــال ارائــه کمــک و اســکان موقــت 
زلزلــه زدگان هســتند. هنوز مردم اســتان 
کرمانشــاه از آالم زمین لرزه ۷٫3 ریشتری 
شــامگاه یکشنبه 21 آبان ماه ســال 9۶ در 
نزدیکــی »ازگله« کرمانشــاه کــه منجر به 
کشته  شدن 620نفر، زخمی شدن 9هزار 
و 3۸۸ نفــر و بی خانمانی حدود ۷0هزار 
نفر شــد، رهایی نیافته اند که زلزله دیروز 
مشکلی به مشــکالت موجود این استان 
افزود و نیاز اســت، مسئوالن نگاه ویژه ای 

به کرمانشاه داشته باشند. 
   دستور رئیس جمهوری برای کمک های 

امدادی فوری به زلزله زدگان
دکتــر حســن روحانی، رئیــس جمهوری 
در تماس تلفنی با وزیر کشــور و استاندار 
کرمانشــاه دســتور داد، همــه امکانــات 
بــرای ارائــه کمک های امــدادی فوری به 
زلزله زدگان در منطقه »تازه آباد« بسیج 

شــود. رئیس جمهوری در پی وقوع زلزله 
منطقــه تازه آبــاد کرمانشــاه در گفت و گو 
بــا »عبدالرضــا رحمانــی فضلــی«، وزیر 
کشــور، پــس از دریافــت گزارشــی از روند 
امدادرســانی به زلزله زدگان و رســیدگی 
بــه وضعیــت منطقــه، دســتور داد کــه 
همــه امکانــات بــرای ارائــه کمک هــای 
امــدادی فــوری بــه زلزلــه زدگان ایــن 
منطقه هماهنگ شوند. همچنین رئیس 
جمهوری در تماس تلفنی با »هوشــنگ 
بازوند«، استاندار کرمانشاه هم دستورات 
ـات  ـه امکانـ ـیج همـ ـرای بسـ الزم را بـ
دســتگاه ها و نهادها جهت امداد رســانی 
به زلزله زدگان و رسیدگی فوری به وضع 

آسیب دیدگان و مصدومان صادر کرد.
   تأکید بر رسیدگی فوری به زلزله زدگان

از طرفی، »اســحاق جهانگیری« معاون 
اول رئیس جمهــوری نیز بالفاصله پس 
از اطالع از حادثه اخیر زلزله کرمانشاه، در 
تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه، ضمن 
ابراز همدردی با زلزله زدگان، بر ضرورت 
اقدامــات فــوری و اســتقرار نیروهــای 
امدادی در جهــت کمک به مجروحان و 

افراد آسیب دیده تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین از 
استاندار کرمانشاه خواست، ضمن اعزام 

گــروه ایران زمیــن /  رئیــس جمهوری با 
دســتور ویــژه ای وزارت امــور خارجــه را 
مأمــور پیگیــری موضــوع حریــق بخش 

عراقی تاالب هورالعظیم )هویزه( کرد.
»احمدرضــا الهیجــان زاده« مدیــر کل 
حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور در نامــه ای بــه رئیــس جمهوری 
خواستار رسیدگی و کمک به حل مشکل 

آتش ســوزی در بخــش عراقــی تــاالب 
هویزه شــده است. رئیس جمهوری هم 
در پــی این نامه بــه وزارت امــور خارجه 
دســتور داده که به طور جدی این مسأله 
را پیگیــری و از ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی نیــز درخواســت مشــارکت در 
خاموش کــردن آتــش در بخش عراقی 

تاالب هویزه کرده است.
وی از برگــزاری جلســه شــورای عالــی 

امنیت ملــی در این خصوص خبر داد و 
افزود: در این جلسه مقرر شد که هیأتی 
متشــکل از مســئوالن مربوطــه از جمله 
وزارت امــور خارجــه، محیــط زیســت و 
استانداری، در اسرع وقت به عراق سفر 
کرده و با مســئوالن آن کشور مذاکره یا از 
آنها برای شرکت در جلسه ای در همین 

رابطه در ایران دعوت به عمل آورند.
از تیــر مــاه امســال در پــی حریــق در 

بخش عراقــی تاالب هویزه هوای برخی 
شهرهای خوزســتان دچار آلودگی شده 
است. کشورمان در چند مرحله مختلف 
با مجوز دولت عــراق اقدام به خاموش 
کردن حریق کرده بود. به علت گسترش 
حریــق در چنــد کانــون آتــش خاموش 
نشــده و بــوی دود و آلودگی هــوا مجدداً 
شهرهای مختلف خوزستان را فرا گرفته 

است.

وزارت خارجه، مأمور پیگیری حریق هورالعظیم شد

 »حمیــد رضا آذرپور« 
معاون گردشگری اداره  
کل  میــراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری گیــالن گفت: 
از ابتــدای امســال حدود 24 هزار گردشــگر 

خارجی به این استان سفر کرده اند.
 »سید دانیال محبی«استاندار سیستان و 
بلوچستان دیروز با سفر به شمال این استان، 
مشکالت طوفان و نحوه خدمات رسانی به 
مردم منطقه را بررسی و از بیماران تنفسی 
بستری در بیمارســتان های زابل و هیرمند 

عیادت کرد.
   »اقبال عباســی«، استاندار چهارمحال و 
بختیاری از سرمایه گذارانی که به فکر ایجاد 
اشــتغال و رونــق در مناطق کمتر توســعه 
یافته هستند، خواست در این استان حضور 
یابنــد زیــرا بــا ارائــه تســهیالت ارزانقیمت 
و بستر ســازی بــرای آنــان، شــرایط بــرای 

سرمایه گذاری فراهم خواهد شد.
 »عموزاد خلیلی«، قاضی جوان شهرستان 
کــرد:  ش در شــرق گلســتان حکــم  ـ ـ ک ی ال گ
راننــده بی احتیاطــی کــه موجــب مصــدوم 
شــدن یک فرد شــده بــود، به جــای رفتن به 
زنــدان در بهســازی و مرمــت کالس هــای 
قــه مشــارکت  ط ن ن م ـ ـ ای دارس  ـ ـ  درس م

کند.
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به دستور رئیس جمهوری، همه ظرفیت های استان کرمانشاه برای کمک به زلزله زدگان و جبران خسارات به کار گرفته شده است
حدود یکسال و نیم باید منتظر وقوع پس 
لــرزه در ایــن منطقه باشــیم، افــزود: این 
زلزله 5٫9ریشــتری هم از پــس لرزه های 
زلزله ســال گذشته بود. گفتنی است، این 
زلزلــه در اســتان های ایــالم، کردســتان و 

همدان نیز احساس شد.
   وصــل آب، بــرق، گاز و تلفــن مناطــق 

زلزله زده
همچنین»علیرضــا تخــت شــاهی« 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  ل  ـ ـ م ا ع ر ی د م
شــهری اســتان کرمانشــاه نیز اعالم کرد: 
بــا تالش های صورت گرفتــه اکنون هیچ 
مشــکلی در شــبکه توزیع داخــل مخازن 
نداریم و آب همه مناطق زلزله زده وصل 
شده است. در شهرستان ثالث باباجانی 
و شهر کرند شکستگی لوله آب داشته ایم 
کــه نیروهــای آبفــا به مشــکل رســیدگی 

کردند.
تخت شــاهی اظهار داشــت: مشــکل 
قطــع آب در تــازه آبــاد )کانــون زلزلــه( 
مقطعی بــود و پس از چند ســاعت رفع 
شــد، اما کــدورت آب شــهر کرند هرچند  
برطرف شــده، اما با وقــوع پس لرزه های 
مکرر، دوباره برگشــته اســت کــه در حال 
مهــار آن هســتیم. در صــورت لــزوم از 
تانکرهــای آب ســایر شهرســتان ها برای 
آبرســانی اســتفاده می کنیم که اکنون در 
حال آماده باش هستند. در همین حال، 
شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه نیــز اعالم 
کرد که با بررســی ایســتگاه ها و تأسیسات 
گازرســانی شهرســتان ثــالث باباجانی و 
مناطــق مجاور، چنــد ایراد جزئــی ایجاد 
شده بود که برطرف شد و پس از حصول 
اطمینــان از ایمنــی تأسیســات، جریــان 
پایدار گاز طبیعی در خطوط و شبکه های 

گازرسانی منطقه برقرار شد.
شرکت گاز از مشترکان ساکن مناطق 
زلزله زده خواســته که در صورت مواجهه 
بــا هرگونه مشــکلی در زمینه گازرســانی، 
ضمن خودداری از دســتکاری تجهیزات 
گازرســانی، بــا واحــد امــداد شــرکت گاز 
اســتان به شــماره 194 تمــاس بگیرند. از 
طرفی، بنابر اعالم روابط عمومی شرکت 
مخابرات استان کرمانشاه با وجود زلزله، 
ارتباطــات مخابراتی تلفــن ثابت، تلفن 
همراه و اینترنت در این مناطق مشکلی 

نداشته و اکنون برقرار است.
   تأمین سوخت مورد نیاز

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران نیزاعــالم کرد: هموطنان زلزله زده 
کرمانشــاه نگران تأمین سوخت نباشند. 
ایــن شــرکت در پی زلزلــه اخیر تــازه آباد 
کرمانشــاه تأکید کــرد: ســوخت به میزان 
کافی ذخیره ســازی شــده و هیچ مشکلی 

در تأمین سوخت وجود ندارد.            

9 1 7 5 6 8 2 3 4
6 2 5 4 1 3 9 8 7
4 3 8 2 7 9 1 6 5
2 5 1 3 9 4 8 7 6
7 9 3 8 5 6 4 2 1
8 4 6 1 2 7 5 9 3
1 7 4 9 3 2 6 5 8
5 6 2 7 8 1 3 4 9
3 8 9 6 4 5 7 1 2

5 4 9 2 6 7 3 1 8
7 1 8 3 4 5 9 6 2
6 3 2 8 9 1 4 7 5
8 6 5 4 1 2 7 3 9
3 9 4 7 8 6 2 5 1
1 2 7 9 5 3 8 4 6
4 7 1 6 2 9 5 8 3
9 8 6 5 3 4 1 2 7
2 5 3 1 7 8 6 9 4

49
8497

1324
814
42

526
6521

8943
53

4967
1496
38

8657
42
7846

98
8632

1769

2 6 3 4 5 7 8 9 1
8 4 5 9 1 6 3 7 2
9 7 1 8 3 2 4 6 5
6 3 8 2 9 5 7 1 4
7 1 4 3 6 8 2 5 9
5 2 9 7 4 1 6 3 8
3 9 6 5 2 4 1 8 7
1 8 2 6 7 9 5 4 3
4 5 7 1 8 3 9 2 6

83
624

325
138

751
675

125
149

86

2907

آسان
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متوسط

سخت

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

گروه هــای ارزیاب و بررســی دقیق میزان 
خســارات وارد شــده، بــا بســیج امکانات 
و به کارگیــری همه ظرفیت های اســتان، 
اقدامــات الزم را جهــت کمک بــه زلزله 

زدگان و جبران خسارات انجام دهند. 
   آماده باش کامل و کنترل اوضاع

بازونــد  هوشــنگ  حــال،  همیــن  ر  د
اســتاندار کرمانشــاه نیــز در گفت و گــو بــا 
»ایــران« بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن زمیــن 
لــرزه 2 فوتی و 219 نفر مصدوم داشــت، 
ادارات  مدیــران  کــرد:  رنشــان  ط ا خ
خدمــات رســان و گروه هــای امــدادی در 
منطقــه در آمــاده بــاش کامل هســتند و 
اوضــاع تحت کنتــرل اســت. وی افــزود: 
گزارش ها حاکی اســت در این زمین لرزه 
کــه در جنــوب شــرق تــازه آبــاد رخ داد، 
واحدهــای مســکونی بازســازی شــده از 
 زلزله آبان ماه سال گذشته هیچ خسارتی 

ندیده است.
به گفتــه وی، به دنبال وقوع این زمین 
لرزه هیچ منطقه ای دچار قطع آب نشد. 
برق شهر نیز پس از 20 دقیقه وصل شد، 
امــا بــرق روســتاها تا ظهــر دیــروز به طور 
کامل وصل شــد. بازوند با اشاره به اینکه 
زلزلــه موجــب ریــزش برخــی راه هــای 
روستایی شده بود، تصریح کرد: این راه ها 

در مدت 20 دقیقه بازگشایی شد.
   کمک بالعوض به همه زلزله زدگان

اســتاندار کرمانشــاه گفــت: بــا توجــه 
بــه افزایــش قیمــت آهــن، رایزنی هایی 
بــا دولــت انجــام دادیم کــه قراراســت با 
تصویب هیأت دولت )درجلسه یکشنبه 
بعد ازظهر(عــالوه بر کمــک بالعوض و 
تسهیالتی که قباًل برای ساخت واحدهای 
خسارت دیده از زلزله پرداخت کردیم، به 
همه زلزله زدگان مبلغ جدیدی هم برای 
کمــک بالعــوض و هــم برای تســهیالت 

ساخت پرداخت می کنیم.

   زلزلــه 5.9 ریشــتری از پــس واحدهــای 
بازسازی شده برنیامد

براساس اعالم ســتاد بازسازی استان 
کرمانشــاه، بــا وجــود آنکــه شــدت زلزله 
رخ داده نســبتاً زیــاد بــود، امــا از آنجایــی 
که بیشــتر واحدهای شــهری و روســتایی 
بازســازی و نوســازی شــده بود، خســارت 
زیــادی بــه خانه هــا وارد نشــده اســت. 
»رضا خواجه ای«، رئیس ستاد بازسازی 
مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه در 
ایــن خصــوص در گفت و گــو بــا »ایــران« 
اظهار داشت: با توجه به حضور تیم های 
بازســازی در منطقــه از دقایق اولیه وقوع 
زمین لــرزه، تیم هــای ارزیاب کارشــان را 
آغــاز کرده انــد. بررســی های اولیه نشــان 
می دهد، خســارت زیادی به واحدها وارد 
نشده و تاکنون 4واحد تخریب شده است.

خواجــه ای افــزود: بــا توجه بــه اینکه 
در زلزلــه آبــان ماه ســال گذشــته بیشــتر 
واحدهای تخریب شــده در منطقه ثالث 
باباجانــی بــوده و اغلــب ایــن واحدهــا 
تاکنون بازســازی یا بهسازی شده، میزان 
تخریب ها زیاد نبوده اســت. در اصل این 
4 واحد نیز قدیمی ساز بوده و هیچ کدام 

از واحدهای جدید آسیب ندیده است.
رئیس ســتاد بازســازی مناطــق زلزله 
زده اســتان کرمانشــاه خاطرنشــان کــرد: 
در همان ســاعات اولیه مــدارک مالکان 
خانه های تخریبی به ستاد بحران رسیده 
و در روند بازسازی قرار گرفته اند. تیم های 
ارزیــاب تا بررســی های کامــل در منطقه 
حضــور دارند و آمار نهایــی بزودی اعالم 
خواهد شد، اما ارزیابی اولیه ما این است 
کــه میــزان تخریب ها کم باشــد. هر چند 
وقــوع ایــن زمیــن لرزه هــا ســبب نگرانی 
مردم شــده، امــا این نویــد را می دهد که 
با بازسازی و نوســازی واحدهای فرسوده 
می تــوان تــا حــد زیــادی از آســیب های 

احتمالی در امان ماند.
   آسیب به 500 واحد مسکونی

ـا ایــن حــال، بــه گفتــه »مهــرداد  بـ
ساالری«، معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری کرمانشــاه زلزلــه تــازه آبــاد 
مرکز شهرســتان ثالث باباجانــی 4 واحد 
صددرصــد تخریبی و 500 واحد آســیبی 

نوع 2 بر جای گذاشته است.
ساالری پس از تشکیل دومین جلسه 
مدیریــت بحــران و بازدیــد ازمناطــق 
آســیب دیــده ایــن شهرســتان، بــه ایرنــا 
گفت: بیشــترین خســارت زلزلــه مربوط 
به روســتاهای »چــم زرشــک« و »پاالن« 
بوده است. این 500واحد تخریبی مربوط 
بــه ســاختمان های قدیمــی هســتند که 
آسیب ســازه ای دیده اند و باید تخریب و 
ســپس بازسازی شــوند. وی در خصوص 
وضعیــت واحدهــای ســاخته شــده در 
مناطق زلزله زده، گفت: ســاختمان های 
تازه ســاخته شــده خیلــی خــوب و ایمن 
از  ی  ـ ـ رخ ت ب ـ ـ ی اس ـ ـ ع ی ب ا ط ـ ـ ام ت  ـ ـ اس
ســاختمان هایی که نیمه کاره است فقط 
از ناحیه تیغه آســیب دیده باشد. به گفته 
ســاالری، ســتادهای معین بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی در حال برآورد خسارت 

هستند.
    پس لرزه ها ادامه خواهد داشت و مردم 

نگران نباشند
در همیــن حــال، »فرهــاد فــروزی« 
مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه 
نیز به »ایران« گفــت: از زمان وقوع زلزله 
ـته تــا ســاعت 11 و 15 دقیقــه  روز گذشـ
یکشــنبه، ۷9 پس لرزه در کرمانشاه ثبت 
شــده که بزرگ ترین آن 4٫1 ریشــتر بود و 
در ســاعت 3 و 55 دقیقه صبــح رخ داد. 
وی بــا تأکید بر اینکه بررســی های علمی 
تأییــد می کنــد کــه پــس از وقــوع زلزلــه 
۷٫3ریشــتری ســال گذشــته در ازگلــه تــا 

ظرفیت نصب شــده نیروگاهی در 3 اســتان خراسان رضوی، 
خراســان شــمالی و خراســان جنوبــی 5 هــزار و 231 مگاوات 
اســت کــه از این میــزان 3۸ مــگاوات مربوط بــه نیروگاه های 
انرژی تجدیدپذیــر از جمله توربین های بــادی و نیروگاه های 

خورشیدی است.
»محمدحســن متولــی زاده«، مدیرعامــل شــرکت بــرق 
منطقه ای خراسان به ایرنا گفت: هم اکنون طول خطوط شبکه 
انتقال در استان های سه گانه خراسان 2 هزار و 920 کیلومتر و 
طول شبکه     فوق توزیع در این استان ها 9 هزار و 1۷9 کیلومتر 

است.
وی ادامه داد: ظرفیت پست های انتقال نیروی این منطقه 
در ابتــدای فعالیت دولت یازدهم 4 هزار و ۷۸۸ مگاوات بود 
که این میزان در پایان ســال گذشته به 5 هزار و ۷۸۸ مگاوات 
رســید. همچنین تا پایان ســال 96 تعداد دســتگاه های پست 
فوق توزیع برق در 3 استان خراسان رضوی، خراسان شمالی 

و خراسان جنوبی به 166 دستگاه رسید.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خراســان بــه موضوع 
تلفات برق در شــبکه انتقــال، فوق توزیع و توزیع نیز اشــاره و 
بیــان کــرد: در ابتدای ســال 92 تلفــات برق در شــبکه انتقال، 
فــوق توزیــع و توزیــع این منطقــه 9 درصد بود امــا این میزان 
اواخر ســال گذشــته به ۸٫1۸ درصد رسید که 4 درصد کمتر از 
میانگین کشــوری اســت. ابتدای امســال نیز 10 طرح صنعت 
برق در خراســان رضوی با هزینه یکهــزار و 5۷0 میلیارد ریال 
در شهرستان های مشهد، گناباد، سرخس، تربت جام، درگز و 

سبزوار بهره برداری شد که شامل توسعه پست 400 کیلو ولت 
تربت جام، اجرای خط 400 کیلوولت تربت جام - شــادمهر، 
افزایش ظرفیت پســت 132 کیلوولت شهرستان های گناباد، 

درگز و سرخس بود.
متولی زاده افزود: نیاز استان های خراسان رضوی، خراسان 
جنوبــی و خراســان شــمالی به بــرق روزانه بــه 3 هــزار و 500 
مگاوات می رســد و این آمار نشــان می دهد منطقه خراســان 

مازاد تولید برق دارد و این یک مزیت به شمار می رود.
وی ادامه داد: از اقدام های مهم انجام شــده شــرکت برق 
منطقه ای خراســان در ســال 96 می توان به افزایش ظرفیت 
پســت ها به 910 مگا ولت آمپر و برقداری بیش از 90 کیلومتر 
مــدار خــط انتقال و فــوق توزیع و کســب رتبه برتــر در اجرای 

موفقیت آمیز طرح ذخیره عملیاتی صنایع اشاره کرد.

استفاده از نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر در صنعت برق خراسان

تالش برای کاهش واردات برنج
 گروه ایران زمین /  در راســتای کاهش واردات برنج مذاکرات 
جــدی با دولــت در دســتور کار مســئوالن گیالن قــرار گرفت. 
»مصطفی ســاالری«، استاندار گیالن اظهار داشت: سعی ما 
بر این اســت تا حجم واردات به قدری باشــد که افزایش قیمت محصول داخلی 
را شــاهد باشــیم. وی از حصــول توافــق شــفاهی بــا مســئوالن مربوطه بــرای رفع 
ممنوعیت صادرات چای نیز خبر داد و افزود: در تالش هستیم که هرچه سریعتر 
ایــن مصوبــه اصالح شــود و در نتیجه صادرکننــدگان و چایکاران متضرر نشــوند. 
ساالری یادآورشد: با توجه به شرایط ارز در کشور عماًل واردات از مبادی غیر رسمی 
امکان پذیر نیســت چراکه توجیه اقتصادی ندارد. از این رو دولت برای حمایت از 
وارد کنندگان برنج، ارز رســمی در اختیار آنها می گذارد که این میزان کنترل شــده 
اســت. وی با بیــان اینکه مذاکــرات جدی با دولت بــرای کاهــش واردات برنج در 
دســتور کار قرار دارد، عنوان کرد: ســعی ما بر این اســت تا حجم واردات به قدری 

باشد که افزایش قیمت محصول داخلی را شاهد باشیم.

تابستان گذرانی پرندگان مهاجر در تاالب چغاخور
 گــروه ایــران زمیــن /   حــدود 12 هــزار پرنــده مهاجــر در تــاالب بین المللــی چغاخور 
تابســتان گذرانی می کننــد. »شــهرام احمدی«مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
چهارمحال و بختیاری گفت: این پرندگان از سیبری، ترکیه و استان های شمالی به این 
تــاالب مهاجرت کرده اند و تا بهار در این تاالب بســر می برند. این پرندگان از خانواده 
کشــیم های کوچــک و بــزرگ، لک لــک، اردک هــا، مرغابی هــا، پرســتوهای دریایی و 
کاکاهای نقره ای هســتند. تاالب بین المللی چغاخور افزون بر 2 هزار هکتار مساحت 

دارد؛ این تاالب در نزدیکی شهر بلداجی در 65کیلومتری شهرکرد واقع است.

برداشت شن و ماسه؛ بالی جان سیمره
 گروه ایران زمین /   برداشــت غیرمجاز شــن و ماســه، رودخانه سیمره لرستان را 
تهدید می کند. »حمید طوالبی«،  رئیس اداره حفاظت محیط زیست کوهدشت 
اظهارداشــت: برداشــت منابــع شــن و ماســه از بســتر رودخانــه ســبب بریدگی 
بســتر رودخانه ها می شــود. این کار می تواند باعث کشــیده شــدن رودخانه شود 
از ســوی دیگــر ســبب تخریب یا تضعیــف پل ها و ســازه ها و در ادامه مشــکالت 

زیست محیطی می شود.

کشف الیه های باستانی در شهر ری
گودبرداری اخیر در قطعه زمینی مربوط به اتاق اصناف شهرری درحوالی بزرگراه 
امام علی)ع( منتهی به شــهر ری سبب کشف ســازه های آجری معماری مربوط 
بــه دوره قــرون اولیه اســالمی و ظروف شکســته دوره ســلجوقی در عمق 4 متری 
شد.»قدیرافروند«، مسئول مرکز باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان تهران درگفت و گو با ایرنا با بیان اینکه با پیگیری دستگاه 
قضایــی، عملیــات عمرانی دراین ملک متوقف شــده، یادآورشــد: برنامه کاوش 
اضطراری در این مکان برای صدور مجوز الزم به پژوهشکده باستان شناسی ارسال 
شده و اکنون از این سایت بشدت محافظت می شود. این مسئول باستان شناسی 
با بیان اینکه شــروع کاوش با تأمین منابع مالی از سوی عامالن و با حکم قضایی 
انجام می شــود، افــزود: در کاوش اولیه از این محدوده به مســاحت 90 متر مربع، 
آثار سازه معماری متعلق به قرون اولیه اسالمی)احتماالً دوره آل بویه( و سفالی 
شکسته مربوط به دوره سلجوقی کشف شد. این آثار در محدوده اثر ثبتی مرکز شهر 

سلجوقی و دیالمه )مرکز دارالحکومه ری در دوران اسالمی( کشف شده است.
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اخبـــار 

شتاب در امداد رسانی به زلزله زدگان »باباجانی« کرمانشاه
گروه ایران زمین/  به دنبال وقوع زلزله ای 
بــه بزرگی 5٫9 ریشــتر در ســاعت 5 و 23 
دقیقه و 55 ثانیه بامداد دیروز)یکشنبه( 
در حوالــی »تــازه آبــاد« مرکز شهرســتان 
ثالث باباجانی استان کرمانشاه که منجر 
بــه جــان باختــن دو نفــر، زخمی شــدن 
219 نفر و تخریب انگشــت شماری واحد 
مسکونی و تجاری شده، نیروهای امدادی 
در حــال ارائــه کمــک و اســکان موقــت 
زلزلــه زدگان هســتند. هنوز مردم اســتان 
کرمانشــاه از آالم زمین لرزه ۷٫3 ریشتری 
شــامگاه یکشنبه 21 آبان ماه ســال 9۶ در 
نزدیکــی »ازگله« کرمانشــاه کــه منجر به 
کشته  شدن 620نفر، زخمی شدن 9هزار 
و 3۸۸ نفــر و بی خانمانی حدود ۷0هزار 
نفر شــد، رهایی نیافته اند که زلزله دیروز 
مشکلی به مشــکالت موجود این استان 
افزود و نیاز اســت، مسئوالن نگاه ویژه ای 

به کرمانشاه داشته باشند. 
   دستور رئیس جمهوری برای کمک های 

امدادی فوری به زلزله زدگان
دکتــر حســن روحانی، رئیــس جمهوری 
در تماس تلفنی با وزیر کشــور و استاندار 
کرمانشــاه دســتور داد، همــه امکانــات 
بــرای ارائــه کمک های امــدادی فوری به 
زلزله زدگان در منطقه »تازه آباد« بسیج 

شــود. رئیس جمهوری در پی وقوع زلزله 
منطقــه تازه آبــاد کرمانشــاه در گفت و گو 
بــا »عبدالرضــا رحمانــی فضلــی«، وزیر 
کشــور، پــس از دریافــت گزارشــی از روند 
امدادرســانی به زلزله زدگان و رســیدگی 
بــه وضعیــت منطقــه، دســتور داد کــه 
همــه امکانــات بــرای ارائــه کمک هــای 
امــدادی فــوری بــه زلزلــه زدگان ایــن 
منطقه هماهنگ شوند. همچنین رئیس 
جمهوری در تماس تلفنی با »هوشــنگ 
بازوند«، استاندار کرمانشاه هم دستورات 
ـات  ـه امکانـ ـیج همـ ـرای بسـ الزم را بـ
دســتگاه ها و نهادها جهت امداد رســانی 
به زلزله زدگان و رسیدگی فوری به وضع 

آسیب دیدگان و مصدومان صادر کرد.
   تأکید بر رسیدگی فوری به زلزله زدگان

از طرفی، »اســحاق جهانگیری« معاون 
اول رئیس جمهــوری نیز بالفاصله پس 
از اطالع از حادثه اخیر زلزله کرمانشاه، در 
تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه، ضمن 
ابراز همدردی با زلزله زدگان، بر ضرورت 
اقدامــات فــوری و اســتقرار نیروهــای 
امدادی در جهــت کمک به مجروحان و 

افراد آسیب دیده تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین از 
استاندار کرمانشاه خواست، ضمن اعزام 

گــروه ایران زمیــن /  رئیــس جمهوری با 
دســتور ویــژه ای وزارت امــور خارجــه را 
مأمــور پیگیــری موضــوع حریــق بخش 

عراقی تاالب هورالعظیم )هویزه( کرد.
»احمدرضــا الهیجــان زاده« مدیــر کل 
حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور در نامــه ای بــه رئیــس جمهوری 
خواستار رسیدگی و کمک به حل مشکل 

آتش ســوزی در بخــش عراقــی تــاالب 
هویزه شــده است. رئیس جمهوری هم 
در پــی این نامه بــه وزارت امــور خارجه 
دســتور داده که به طور جدی این مسأله 
را پیگیــری و از ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی نیــز درخواســت مشــارکت در 
خاموش کــردن آتــش در بخش عراقی 

تاالب هویزه کرده است.
وی از برگــزاری جلســه شــورای عالــی 

امنیت ملــی در این خصوص خبر داد و 
افزود: در این جلسه مقرر شد که هیأتی 
متشــکل از مســئوالن مربوطــه از جمله 
وزارت امــور خارجــه، محیــط زیســت و 
استانداری، در اسرع وقت به عراق سفر 
کرده و با مســئوالن آن کشور مذاکره یا از 
آنها برای شرکت در جلسه ای در همین 

رابطه در ایران دعوت به عمل آورند.
از تیــر مــاه امســال در پــی حریــق در 

بخش عراقــی تاالب هویزه هوای برخی 
شهرهای خوزســتان دچار آلودگی شده 
است. کشورمان در چند مرحله مختلف 
با مجوز دولت عــراق اقدام به خاموش 
کردن حریق کرده بود. به علت گسترش 
حریــق در چنــد کانــون آتــش خاموش 
نشــده و بــوی دود و آلودگی هــوا مجدداً 
شهرهای مختلف خوزستان را فرا گرفته 

است.

وزارت خارجه، مأمور پیگیری حریق هورالعظیم شد

 »حمیــد رضا آذرپور« 
معاون گردشگری اداره  
کل  میــراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری گیــالن گفت: 
از ابتــدای امســال حدود 24 هزار گردشــگر 

خارجی به این استان سفر کرده اند.
 »سید دانیال محبی«استاندار سیستان و 
بلوچستان دیروز با سفر به شمال این استان، 
مشکالت طوفان و نحوه خدمات رسانی به 
مردم منطقه را بررسی و از بیماران تنفسی 
بستری در بیمارســتان های زابل و هیرمند 

عیادت کرد.
   »اقبال عباســی«، استاندار چهارمحال و 
بختیاری از سرمایه گذارانی که به فکر ایجاد 
اشــتغال و رونــق در مناطق کمتر توســعه 
یافته هستند، خواست در این استان حضور 
یابنــد زیــرا بــا ارائــه تســهیالت ارزانقیمت 
و بستر ســازی بــرای آنــان، شــرایط بــرای 

سرمایه گذاری فراهم خواهد شد.
 »عموزاد خلیلی«، قاضی جوان شهرستان 
کــرد:  ش در شــرق گلســتان حکــم  ـ ـ ک ی ال گ
راننــده بی احتیاطــی کــه موجــب مصــدوم 
شــدن یک فرد شــده بــود، به جــای رفتن به 
زنــدان در بهســازی و مرمــت کالس هــای 
قــه مشــارکت  ط ن ن م ـ ـ ای دارس  ـ ـ  درس م

کند.

دو خــط 
خـــــبر
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به دستور رئیس جمهوری، همه ظرفیت های استان کرمانشاه برای کمک به زلزله زدگان و جبران خسارات به کار گرفته شده است
حدود یکسال و نیم باید منتظر وقوع پس 
لــرزه در ایــن منطقه باشــیم، افــزود: این 
زلزله 5٫9ریشــتری هم از پــس لرزه های 
زلزله ســال گذشته بود. گفتنی است، این 
زلزلــه در اســتان های ایــالم، کردســتان و 

همدان نیز احساس شد.
   وصــل آب، بــرق، گاز و تلفــن مناطــق 

زلزله زده
همچنین»علیرضــا تخــت شــاهی« 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  ل  ـ ـ م ا ع ر ی د م
شــهری اســتان کرمانشــاه نیز اعالم کرد: 
بــا تالش های صورت گرفتــه اکنون هیچ 
مشــکلی در شــبکه توزیع داخــل مخازن 
نداریم و آب همه مناطق زلزله زده وصل 
شده است. در شهرستان ثالث باباجانی 
و شهر کرند شکستگی لوله آب داشته ایم 
کــه نیروهــای آبفــا به مشــکل رســیدگی 

کردند.
تخت شــاهی اظهار داشــت: مشــکل 
قطــع آب در تــازه آبــاد )کانــون زلزلــه( 
مقطعی بــود و پس از چند ســاعت رفع 
شــد، اما کــدورت آب شــهر کرند هرچند  
برطرف شــده، اما با وقــوع پس لرزه های 
مکرر، دوباره برگشــته اســت کــه در حال 
مهــار آن هســتیم. در صــورت لــزوم از 
تانکرهــای آب ســایر شهرســتان ها برای 
آبرســانی اســتفاده می کنیم که اکنون در 
حال آماده باش هستند. در همین حال، 
شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه نیــز اعالم 
کرد که با بررســی ایســتگاه ها و تأسیسات 
گازرســانی شهرســتان ثــالث باباجانی و 
مناطــق مجاور، چنــد ایراد جزئــی ایجاد 
شده بود که برطرف شد و پس از حصول 
اطمینــان از ایمنــی تأسیســات، جریــان 
پایدار گاز طبیعی در خطوط و شبکه های 

گازرسانی منطقه برقرار شد.
شرکت گاز از مشترکان ساکن مناطق 
زلزله زده خواســته که در صورت مواجهه 
بــا هرگونه مشــکلی در زمینه گازرســانی، 
ضمن خودداری از دســتکاری تجهیزات 
گازرســانی، بــا واحــد امــداد شــرکت گاز 
اســتان به شــماره 194 تمــاس بگیرند. از 
طرفی، بنابر اعالم روابط عمومی شرکت 
مخابرات استان کرمانشاه با وجود زلزله، 
ارتباطــات مخابراتی تلفــن ثابت، تلفن 
همراه و اینترنت در این مناطق مشکلی 

نداشته و اکنون برقرار است.
   تأمین سوخت مورد نیاز

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران نیزاعــالم کرد: هموطنان زلزله زده 
کرمانشــاه نگران تأمین سوخت نباشند. 
ایــن شــرکت در پی زلزلــه اخیر تــازه آباد 
کرمانشــاه تأکید کــرد: ســوخت به میزان 
کافی ذخیره ســازی شــده و هیچ مشکلی 

در تأمین سوخت وجود ندارد.            
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

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

گروه هــای ارزیاب و بررســی دقیق میزان 
خســارات وارد شــده، بــا بســیج امکانات 
و به کارگیــری همه ظرفیت های اســتان، 
اقدامــات الزم را جهــت کمک بــه زلزله 

زدگان و جبران خسارات انجام دهند. 
   آماده باش کامل و کنترل اوضاع

بازونــد  هوشــنگ  حــال،  همیــن  ر  د
اســتاندار کرمانشــاه نیــز در گفت و گــو بــا 
»ایــران« بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن زمیــن 
لــرزه 2 فوتی و 219 نفر مصدوم داشــت، 
ادارات  مدیــران  کــرد:  رنشــان  ط ا خ
خدمــات رســان و گروه هــای امــدادی در 
منطقــه در آمــاده بــاش کامل هســتند و 
اوضــاع تحت کنتــرل اســت. وی افــزود: 
گزارش ها حاکی اســت در این زمین لرزه 
کــه در جنــوب شــرق تــازه آبــاد رخ داد، 
واحدهــای مســکونی بازســازی شــده از 
 زلزله آبان ماه سال گذشته هیچ خسارتی 

ندیده است.
به گفتــه وی، به دنبال وقوع این زمین 
لرزه هیچ منطقه ای دچار قطع آب نشد. 
برق شهر نیز پس از 20 دقیقه وصل شد، 
امــا بــرق روســتاها تا ظهــر دیــروز به طور 
کامل وصل شــد. بازوند با اشاره به اینکه 
زلزلــه موجــب ریــزش برخــی راه هــای 
روستایی شده بود، تصریح کرد: این راه ها 

در مدت 20 دقیقه بازگشایی شد.
   کمک بالعوض به همه زلزله زدگان

اســتاندار کرمانشــاه گفــت: بــا توجــه 
بــه افزایــش قیمــت آهــن، رایزنی هایی 
بــا دولــت انجــام دادیم کــه قراراســت با 
تصویب هیأت دولت )درجلسه یکشنبه 
بعد ازظهر(عــالوه بر کمــک بالعوض و 
تسهیالتی که قباًل برای ساخت واحدهای 
خسارت دیده از زلزله پرداخت کردیم، به 
همه زلزله زدگان مبلغ جدیدی هم برای 
کمــک بالعــوض و هــم برای تســهیالت 

ساخت پرداخت می کنیم.

   زلزلــه 5.9 ریشــتری از پــس واحدهــای 
بازسازی شده برنیامد

براساس اعالم ســتاد بازسازی استان 
کرمانشــاه، بــا وجــود آنکــه شــدت زلزله 
رخ داده نســبتاً زیــاد بــود، امــا از آنجایــی 
که بیشــتر واحدهای شــهری و روســتایی 
بازســازی و نوســازی شــده بود، خســارت 
زیــادی بــه خانه هــا وارد نشــده اســت. 
»رضا خواجه ای«، رئیس ستاد بازسازی 
مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه در 
ایــن خصــوص در گفت و گــو بــا »ایــران« 
اظهار داشت: با توجه به حضور تیم های 
بازســازی در منطقــه از دقایق اولیه وقوع 
زمین لــرزه، تیم هــای ارزیاب کارشــان را 
آغــاز کرده انــد. بررســی های اولیه نشــان 
می دهد، خســارت زیادی به واحدها وارد 
نشده و تاکنون 4واحد تخریب شده است.

خواجــه ای افــزود: بــا توجه بــه اینکه 
در زلزلــه آبــان ماه ســال گذشــته بیشــتر 
واحدهای تخریب شــده در منطقه ثالث 
باباجانــی بــوده و اغلــب ایــن واحدهــا 
تاکنون بازســازی یا بهسازی شده، میزان 
تخریب ها زیاد نبوده اســت. در اصل این 
4 واحد نیز قدیمی ساز بوده و هیچ کدام 

از واحدهای جدید آسیب ندیده است.
رئیس ســتاد بازســازی مناطــق زلزله 
زده اســتان کرمانشــاه خاطرنشــان کــرد: 
در همان ســاعات اولیه مــدارک مالکان 
خانه های تخریبی به ستاد بحران رسیده 
و در روند بازسازی قرار گرفته اند. تیم های 
ارزیــاب تا بررســی های کامــل در منطقه 
حضــور دارند و آمار نهایــی بزودی اعالم 
خواهد شد، اما ارزیابی اولیه ما این است 
کــه میــزان تخریب ها کم باشــد. هر چند 
وقــوع ایــن زمیــن لرزه هــا ســبب نگرانی 
مردم شــده، امــا این نویــد را می دهد که 
با بازسازی و نوســازی واحدهای فرسوده 
می تــوان تــا حــد زیــادی از آســیب های 

احتمالی در امان ماند.
   آسیب به 500 واحد مسکونی

ـا ایــن حــال، بــه گفتــه »مهــرداد  بـ
ساالری«، معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری کرمانشــاه زلزلــه تــازه آبــاد 
مرکز شهرســتان ثالث باباجانــی 4 واحد 
صددرصــد تخریبی و 500 واحد آســیبی 

نوع 2 بر جای گذاشته است.
ساالری پس از تشکیل دومین جلسه 
مدیریــت بحــران و بازدیــد ازمناطــق 
آســیب دیــده ایــن شهرســتان، بــه ایرنــا 
گفت: بیشــترین خســارت زلزلــه مربوط 
به روســتاهای »چــم زرشــک« و »پاالن« 
بوده است. این 500واحد تخریبی مربوط 
بــه ســاختمان های قدیمــی هســتند که 
آسیب ســازه ای دیده اند و باید تخریب و 
ســپس بازسازی شــوند. وی در خصوص 
وضعیــت واحدهــای ســاخته شــده در 
مناطق زلزله زده، گفت: ســاختمان های 
تازه ســاخته شــده خیلــی خــوب و ایمن 
از  ی  ـ ـ رخ ت ب ـ ـ ی اس ـ ـ ع ی ب ا ط ـ ـ ام ت  ـ ـ اس
ســاختمان هایی که نیمه کاره است فقط 
از ناحیه تیغه آســیب دیده باشد. به گفته 
ســاالری، ســتادهای معین بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی در حال برآورد خسارت 

هستند.
    پس لرزه ها ادامه خواهد داشت و مردم 

نگران نباشند
در همیــن حــال، »فرهــاد فــروزی« 
مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه 
نیز به »ایران« گفــت: از زمان وقوع زلزله 
ـته تــا ســاعت 11 و 15 دقیقــه  روز گذشـ
یکشــنبه، ۷9 پس لرزه در کرمانشاه ثبت 
شــده که بزرگ ترین آن 4٫1 ریشــتر بود و 
در ســاعت 3 و 55 دقیقه صبــح رخ داد. 
وی بــا تأکید بر اینکه بررســی های علمی 
تأییــد می کنــد کــه پــس از وقــوع زلزلــه 
۷٫3ریشــتری ســال گذشــته در ازگلــه تــا 

ظرفیت نصب شــده نیروگاهی در 3 اســتان خراسان رضوی، 
خراســان شــمالی و خراســان جنوبــی 5 هــزار و 231 مگاوات 
اســت کــه از این میــزان 3۸ مــگاوات مربوط بــه نیروگاه های 
انرژی تجدیدپذیــر از جمله توربین های بــادی و نیروگاه های 

خورشیدی است.
»محمدحســن متولــی زاده«، مدیرعامــل شــرکت بــرق 
منطقه ای خراسان به ایرنا گفت: هم اکنون طول خطوط شبکه 
انتقال در استان های سه گانه خراسان 2 هزار و 920 کیلومتر و 
طول شبکه     فوق توزیع در این استان ها 9 هزار و 1۷9 کیلومتر 

است.
وی ادامه داد: ظرفیت پست های انتقال نیروی این منطقه 
در ابتــدای فعالیت دولت یازدهم 4 هزار و ۷۸۸ مگاوات بود 
که این میزان در پایان ســال گذشته به 5 هزار و ۷۸۸ مگاوات 
رســید. همچنین تا پایان ســال 96 تعداد دســتگاه های پست 
فوق توزیع برق در 3 استان خراسان رضوی، خراسان شمالی 

و خراسان جنوبی به 166 دستگاه رسید.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خراســان بــه موضوع 
تلفات برق در شــبکه انتقــال، فوق توزیع و توزیع نیز اشــاره و 
بیــان کــرد: در ابتدای ســال 92 تلفــات برق در شــبکه انتقال، 
فــوق توزیــع و توزیــع این منطقــه 9 درصد بود امــا این میزان 
اواخر ســال گذشــته به ۸٫1۸ درصد رسید که 4 درصد کمتر از 
میانگین کشــوری اســت. ابتدای امســال نیز 10 طرح صنعت 
برق در خراســان رضوی با هزینه یکهــزار و 5۷0 میلیارد ریال 
در شهرستان های مشهد، گناباد، سرخس، تربت جام، درگز و 

سبزوار بهره برداری شد که شامل توسعه پست 400 کیلو ولت 
تربت جام، اجرای خط 400 کیلوولت تربت جام - شــادمهر، 
افزایش ظرفیت پســت 132 کیلوولت شهرستان های گناباد، 

درگز و سرخس بود.
متولی زاده افزود: نیاز استان های خراسان رضوی، خراسان 
جنوبــی و خراســان شــمالی به بــرق روزانه بــه 3 هــزار و 500 
مگاوات می رســد و این آمار نشــان می دهد منطقه خراســان 

مازاد تولید برق دارد و این یک مزیت به شمار می رود.
وی ادامه داد: از اقدام های مهم انجام شــده شــرکت برق 
منطقه ای خراســان در ســال 96 می توان به افزایش ظرفیت 
پســت ها به 910 مگا ولت آمپر و برقداری بیش از 90 کیلومتر 
مــدار خــط انتقال و فــوق توزیع و کســب رتبه برتــر در اجرای 

موفقیت آمیز طرح ذخیره عملیاتی صنایع اشاره کرد.

استفاده از نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر در صنعت برق خراسان

تالش برای کاهش واردات برنج
 گروه ایران زمین /  در راســتای کاهش واردات برنج مذاکرات 
جــدی با دولــت در دســتور کار مســئوالن گیالن قــرار گرفت. 
»مصطفی ســاالری«، استاندار گیالن اظهار داشت: سعی ما 
بر این اســت تا حجم واردات به قدری باشــد که افزایش قیمت محصول داخلی 
را شــاهد باشــیم. وی از حصــول توافــق شــفاهی بــا مســئوالن مربوطه بــرای رفع 
ممنوعیت صادرات چای نیز خبر داد و افزود: در تالش هستیم که هرچه سریعتر 
ایــن مصوبــه اصالح شــود و در نتیجه صادرکننــدگان و چایکاران متضرر نشــوند. 
ساالری یادآورشد: با توجه به شرایط ارز در کشور عماًل واردات از مبادی غیر رسمی 
امکان پذیر نیســت چراکه توجیه اقتصادی ندارد. از این رو دولت برای حمایت از 
وارد کنندگان برنج، ارز رســمی در اختیار آنها می گذارد که این میزان کنترل شــده 
اســت. وی با بیــان اینکه مذاکــرات جدی با دولت بــرای کاهــش واردات برنج در 
دســتور کار قرار دارد، عنوان کرد: ســعی ما بر این اســت تا حجم واردات به قدری 

باشد که افزایش قیمت محصول داخلی را شاهد باشیم.

تابستان گذرانی پرندگان مهاجر در تاالب چغاخور
 گــروه ایــران زمیــن /   حــدود 12 هــزار پرنــده مهاجــر در تــاالب بین المللــی چغاخور 
تابســتان گذرانی می کننــد. »شــهرام احمدی«مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
چهارمحال و بختیاری گفت: این پرندگان از سیبری، ترکیه و استان های شمالی به این 
تــاالب مهاجرت کرده اند و تا بهار در این تاالب بســر می برند. این پرندگان از خانواده 
کشــیم های کوچــک و بــزرگ، لک لــک، اردک هــا، مرغابی هــا، پرســتوهای دریایی و 
کاکاهای نقره ای هســتند. تاالب بین المللی چغاخور افزون بر 2 هزار هکتار مساحت 

دارد؛ این تاالب در نزدیکی شهر بلداجی در 65کیلومتری شهرکرد واقع است.

برداشت شن و ماسه؛ بالی جان سیمره
 گروه ایران زمین /   برداشــت غیرمجاز شــن و ماســه، رودخانه سیمره لرستان را 
تهدید می کند. »حمید طوالبی«،  رئیس اداره حفاظت محیط زیست کوهدشت 
اظهارداشــت: برداشــت منابــع شــن و ماســه از بســتر رودخانــه ســبب بریدگی 
بســتر رودخانه ها می شــود. این کار می تواند باعث کشــیده شــدن رودخانه شود 
از ســوی دیگــر ســبب تخریب یا تضعیــف پل ها و ســازه ها و در ادامه مشــکالت 

زیست محیطی می شود.

کشف الیه های باستانی در شهر ری
گودبرداری اخیر در قطعه زمینی مربوط به اتاق اصناف شهرری درحوالی بزرگراه 
امام علی)ع( منتهی به شــهر ری سبب کشف ســازه های آجری معماری مربوط 
بــه دوره قــرون اولیه اســالمی و ظروف شکســته دوره ســلجوقی در عمق 4 متری 
شد.»قدیرافروند«، مسئول مرکز باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان تهران درگفت و گو با ایرنا با بیان اینکه با پیگیری دستگاه 
قضایــی، عملیــات عمرانی دراین ملک متوقف شــده، یادآورشــد: برنامه کاوش 
اضطراری در این مکان برای صدور مجوز الزم به پژوهشکده باستان شناسی ارسال 
شده و اکنون از این سایت بشدت محافظت می شود. این مسئول باستان شناسی 
با بیان اینکه شــروع کاوش با تأمین منابع مالی از سوی عامالن و با حکم قضایی 
انجام می شــود، افــزود: در کاوش اولیه از این محدوده به مســاحت 90 متر مربع، 
آثار سازه معماری متعلق به قرون اولیه اسالمی)احتماالً دوره آل بویه( و سفالی 
شکسته مربوط به دوره سلجوقی کشف شد. این آثار در محدوده اثر ثبتی مرکز شهر 

سلجوقی و دیالمه )مرکز دارالحکومه ری در دوران اسالمی( کشف شده است.
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اخبـــار 

شتاب در امداد رسانی به زلزله زدگان »باباجانی« کرمانشاه
گروه ایران زمین/  به دنبال وقوع زلزله ای 
بــه بزرگی 5٫9 ریشــتر در ســاعت 5 و 23 
دقیقه و 55 ثانیه بامداد دیروز)یکشنبه( 
در حوالــی »تــازه آبــاد« مرکز شهرســتان 
ثالث باباجانی استان کرمانشاه که منجر 
بــه جــان باختــن دو نفــر، زخمی شــدن 
219 نفر و تخریب انگشــت شماری واحد 
مسکونی و تجاری شده، نیروهای امدادی 
در حــال ارائــه کمــک و اســکان موقــت 
زلزلــه زدگان هســتند. هنوز مردم اســتان 
کرمانشــاه از آالم زمین لرزه ۷٫3 ریشتری 
شــامگاه یکشنبه 21 آبان ماه ســال 9۶ در 
نزدیکــی »ازگله« کرمانشــاه کــه منجر به 
کشته  شدن 620نفر، زخمی شدن 9هزار 
و 3۸۸ نفــر و بی خانمانی حدود ۷0هزار 
نفر شــد، رهایی نیافته اند که زلزله دیروز 
مشکلی به مشــکالت موجود این استان 
افزود و نیاز اســت، مسئوالن نگاه ویژه ای 

به کرمانشاه داشته باشند. 
   دستور رئیس جمهوری برای کمک های 

امدادی فوری به زلزله زدگان
دکتــر حســن روحانی، رئیــس جمهوری 
در تماس تلفنی با وزیر کشــور و استاندار 
کرمانشــاه دســتور داد، همــه امکانــات 
بــرای ارائــه کمک های امــدادی فوری به 
زلزله زدگان در منطقه »تازه آباد« بسیج 

شــود. رئیس جمهوری در پی وقوع زلزله 
منطقــه تازه آبــاد کرمانشــاه در گفت و گو 
بــا »عبدالرضــا رحمانــی فضلــی«، وزیر 
کشــور، پــس از دریافــت گزارشــی از روند 
امدادرســانی به زلزله زدگان و رســیدگی 
بــه وضعیــت منطقــه، دســتور داد کــه 
همــه امکانــات بــرای ارائــه کمک هــای 
امــدادی فــوری بــه زلزلــه زدگان ایــن 
منطقه هماهنگ شوند. همچنین رئیس 
جمهوری در تماس تلفنی با »هوشــنگ 
بازوند«، استاندار کرمانشاه هم دستورات 
ـات  ـه امکانـ ـیج همـ ـرای بسـ الزم را بـ
دســتگاه ها و نهادها جهت امداد رســانی 
به زلزله زدگان و رسیدگی فوری به وضع 

آسیب دیدگان و مصدومان صادر کرد.
   تأکید بر رسیدگی فوری به زلزله زدگان

از طرفی، »اســحاق جهانگیری« معاون 
اول رئیس جمهــوری نیز بالفاصله پس 
از اطالع از حادثه اخیر زلزله کرمانشاه، در 
تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه، ضمن 
ابراز همدردی با زلزله زدگان، بر ضرورت 
اقدامــات فــوری و اســتقرار نیروهــای 
امدادی در جهــت کمک به مجروحان و 

افراد آسیب دیده تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین از 
استاندار کرمانشاه خواست، ضمن اعزام 

گــروه ایران زمیــن /  رئیــس جمهوری با 
دســتور ویــژه ای وزارت امــور خارجــه را 
مأمــور پیگیــری موضــوع حریــق بخش 

عراقی تاالب هورالعظیم )هویزه( کرد.
»احمدرضــا الهیجــان زاده« مدیــر کل 
حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور در نامــه ای بــه رئیــس جمهوری 
خواستار رسیدگی و کمک به حل مشکل 

آتش ســوزی در بخــش عراقــی تــاالب 
هویزه شــده است. رئیس جمهوری هم 
در پــی این نامه بــه وزارت امــور خارجه 
دســتور داده که به طور جدی این مسأله 
را پیگیــری و از ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی نیــز درخواســت مشــارکت در 
خاموش کــردن آتــش در بخش عراقی 

تاالب هویزه کرده است.
وی از برگــزاری جلســه شــورای عالــی 

امنیت ملــی در این خصوص خبر داد و 
افزود: در این جلسه مقرر شد که هیأتی 
متشــکل از مســئوالن مربوطــه از جمله 
وزارت امــور خارجــه، محیــط زیســت و 
استانداری، در اسرع وقت به عراق سفر 
کرده و با مســئوالن آن کشور مذاکره یا از 
آنها برای شرکت در جلسه ای در همین 

رابطه در ایران دعوت به عمل آورند.
از تیــر مــاه امســال در پــی حریــق در 

بخش عراقــی تاالب هویزه هوای برخی 
شهرهای خوزســتان دچار آلودگی شده 
است. کشورمان در چند مرحله مختلف 
با مجوز دولت عــراق اقدام به خاموش 
کردن حریق کرده بود. به علت گسترش 
حریــق در چنــد کانــون آتــش خاموش 
نشــده و بــوی دود و آلودگی هــوا مجدداً 
شهرهای مختلف خوزستان را فرا گرفته 

است.

وزارت خارجه، مأمور پیگیری حریق هورالعظیم شد

 »حمیــد رضا آذرپور« 
معاون گردشگری اداره  
کل  میــراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری گیــالن گفت: 
از ابتــدای امســال حدود 24 هزار گردشــگر 

خارجی به این استان سفر کرده اند.
 »سید دانیال محبی«استاندار سیستان و 
بلوچستان دیروز با سفر به شمال این استان، 
مشکالت طوفان و نحوه خدمات رسانی به 
مردم منطقه را بررسی و از بیماران تنفسی 
بستری در بیمارســتان های زابل و هیرمند 

عیادت کرد.
   »اقبال عباســی«، استاندار چهارمحال و 
بختیاری از سرمایه گذارانی که به فکر ایجاد 
اشــتغال و رونــق در مناطق کمتر توســعه 
یافته هستند، خواست در این استان حضور 
یابنــد زیــرا بــا ارائــه تســهیالت ارزانقیمت 
و بستر ســازی بــرای آنــان، شــرایط بــرای 

سرمایه گذاری فراهم خواهد شد.
 »عموزاد خلیلی«، قاضی جوان شهرستان 
کــرد:  ش در شــرق گلســتان حکــم  ـ ـ ک ی ال گ
راننــده بی احتیاطــی کــه موجــب مصــدوم 
شــدن یک فرد شــده بــود، به جــای رفتن به 
زنــدان در بهســازی و مرمــت کالس هــای 
قــه مشــارکت  ط ن ن م ـ ـ ای دارس  ـ ـ  درس م

کند.
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به دستور رئیس جمهوری، همه ظرفیت های استان کرمانشاه برای کمک به زلزله زدگان و جبران خسارات به کار گرفته شده است
حدود یکسال و نیم باید منتظر وقوع پس 
لــرزه در ایــن منطقه باشــیم، افــزود: این 
زلزله 5٫9ریشــتری هم از پــس لرزه های 
زلزله ســال گذشته بود. گفتنی است، این 
زلزلــه در اســتان های ایــالم، کردســتان و 

همدان نیز احساس شد.
   وصــل آب، بــرق، گاز و تلفــن مناطــق 

زلزله زده
همچنین»علیرضــا تخــت شــاهی« 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  ل  ـ ـ م ا ع ر ی د م
شــهری اســتان کرمانشــاه نیز اعالم کرد: 
بــا تالش های صورت گرفتــه اکنون هیچ 
مشــکلی در شــبکه توزیع داخــل مخازن 
نداریم و آب همه مناطق زلزله زده وصل 
شده است. در شهرستان ثالث باباجانی 
و شهر کرند شکستگی لوله آب داشته ایم 
کــه نیروهــای آبفــا به مشــکل رســیدگی 

کردند.
تخت شــاهی اظهار داشــت: مشــکل 
قطــع آب در تــازه آبــاد )کانــون زلزلــه( 
مقطعی بــود و پس از چند ســاعت رفع 
شــد، اما کــدورت آب شــهر کرند هرچند  
برطرف شــده، اما با وقــوع پس لرزه های 
مکرر، دوباره برگشــته اســت کــه در حال 
مهــار آن هســتیم. در صــورت لــزوم از 
تانکرهــای آب ســایر شهرســتان ها برای 
آبرســانی اســتفاده می کنیم که اکنون در 
حال آماده باش هستند. در همین حال، 
شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه نیــز اعالم 
کرد که با بررســی ایســتگاه ها و تأسیسات 
گازرســانی شهرســتان ثــالث باباجانی و 
مناطــق مجاور، چنــد ایراد جزئــی ایجاد 
شده بود که برطرف شد و پس از حصول 
اطمینــان از ایمنــی تأسیســات، جریــان 
پایدار گاز طبیعی در خطوط و شبکه های 

گازرسانی منطقه برقرار شد.
شرکت گاز از مشترکان ساکن مناطق 
زلزله زده خواســته که در صورت مواجهه 
بــا هرگونه مشــکلی در زمینه گازرســانی، 
ضمن خودداری از دســتکاری تجهیزات 
گازرســانی، بــا واحــد امــداد شــرکت گاز 
اســتان به شــماره 194 تمــاس بگیرند. از 
طرفی، بنابر اعالم روابط عمومی شرکت 
مخابرات استان کرمانشاه با وجود زلزله، 
ارتباطــات مخابراتی تلفــن ثابت، تلفن 
همراه و اینترنت در این مناطق مشکلی 

نداشته و اکنون برقرار است.
   تأمین سوخت مورد نیاز

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران نیزاعــالم کرد: هموطنان زلزله زده 
کرمانشــاه نگران تأمین سوخت نباشند. 
ایــن شــرکت در پی زلزلــه اخیر تــازه آباد 
کرمانشــاه تأکید کــرد: ســوخت به میزان 
کافی ذخیره ســازی شــده و هیچ مشکلی 

در تأمین سوخت وجود ندارد.            

9 1 7 5 6 8 2 3 4
6 2 5 4 1 3 9 8 7
4 3 8 2 7 9 1 6 5
2 5 1 3 9 4 8 7 6
7 9 3 8 5 6 4 2 1
8 4 6 1 2 7 5 9 3
1 7 4 9 3 2 6 5 8
5 6 2 7 8 1 3 4 9
3 8 9 6 4 5 7 1 2

5 4 9 2 6 7 3 1 8
7 1 8 3 4 5 9 6 2
6 3 2 8 9 1 4 7 5
8 6 5 4 1 2 7 3 9
3 9 4 7 8 6 2 5 1
1 2 7 9 5 3 8 4 6
4 7 1 6 2 9 5 8 3
9 8 6 5 3 4 1 2 7
2 5 3 1 7 8 6 9 4

49
8497

1324
814
42

526
6521

8943
53

4967
1496
38

8657
42
7846

98
8632

1769

2 6 3 4 5 7 8 9 1
8 4 5 9 1 6 3 7 2
9 7 1 8 3 2 4 6 5
6 3 8 2 9 5 7 1 4
7 1 4 3 6 8 2 5 9
5 2 9 7 4 1 6 3 8
3 9 6 5 2 4 1 8 7
1 8 2 6 7 9 5 4 3
4 5 7 1 8 3 9 2 6

83
624

325
138

751
675

125
149

86

2907

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

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

گروه هــای ارزیاب و بررســی دقیق میزان 
خســارات وارد شــده، بــا بســیج امکانات 
و به کارگیــری همه ظرفیت های اســتان، 
اقدامــات الزم را جهــت کمک بــه زلزله 

زدگان و جبران خسارات انجام دهند. 
   آماده باش کامل و کنترل اوضاع

بازونــد  هوشــنگ  حــال،  همیــن  ر  د
اســتاندار کرمانشــاه نیــز در گفت و گــو بــا 
»ایــران« بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن زمیــن 
لــرزه 2 فوتی و 219 نفر مصدوم داشــت، 
ادارات  مدیــران  کــرد:  رنشــان  ط ا خ
خدمــات رســان و گروه هــای امــدادی در 
منطقــه در آمــاده بــاش کامل هســتند و 
اوضــاع تحت کنتــرل اســت. وی افــزود: 
گزارش ها حاکی اســت در این زمین لرزه 
کــه در جنــوب شــرق تــازه آبــاد رخ داد، 
واحدهــای مســکونی بازســازی شــده از 
 زلزله آبان ماه سال گذشته هیچ خسارتی 

ندیده است.
به گفتــه وی، به دنبال وقوع این زمین 
لرزه هیچ منطقه ای دچار قطع آب نشد. 
برق شهر نیز پس از 20 دقیقه وصل شد، 
امــا بــرق روســتاها تا ظهــر دیــروز به طور 
کامل وصل شــد. بازوند با اشاره به اینکه 
زلزلــه موجــب ریــزش برخــی راه هــای 
روستایی شده بود، تصریح کرد: این راه ها 

در مدت 20 دقیقه بازگشایی شد.
   کمک بالعوض به همه زلزله زدگان

اســتاندار کرمانشــاه گفــت: بــا توجــه 
بــه افزایــش قیمــت آهــن، رایزنی هایی 
بــا دولــت انجــام دادیم کــه قراراســت با 
تصویب هیأت دولت )درجلسه یکشنبه 
بعد ازظهر(عــالوه بر کمــک بالعوض و 
تسهیالتی که قباًل برای ساخت واحدهای 
خسارت دیده از زلزله پرداخت کردیم، به 
همه زلزله زدگان مبلغ جدیدی هم برای 
کمــک بالعــوض و هــم برای تســهیالت 

ساخت پرداخت می کنیم.

   زلزلــه 5.9 ریشــتری از پــس واحدهــای 
بازسازی شده برنیامد

براساس اعالم ســتاد بازسازی استان 
کرمانشــاه، بــا وجــود آنکــه شــدت زلزله 
رخ داده نســبتاً زیــاد بــود، امــا از آنجایــی 
که بیشــتر واحدهای شــهری و روســتایی 
بازســازی و نوســازی شــده بود، خســارت 
زیــادی بــه خانه هــا وارد نشــده اســت. 
»رضا خواجه ای«، رئیس ستاد بازسازی 
مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه در 
ایــن خصــوص در گفت و گــو بــا »ایــران« 
اظهار داشت: با توجه به حضور تیم های 
بازســازی در منطقــه از دقایق اولیه وقوع 
زمین لــرزه، تیم هــای ارزیاب کارشــان را 
آغــاز کرده انــد. بررســی های اولیه نشــان 
می دهد، خســارت زیادی به واحدها وارد 
نشده و تاکنون 4واحد تخریب شده است.

خواجــه ای افــزود: بــا توجه بــه اینکه 
در زلزلــه آبــان ماه ســال گذشــته بیشــتر 
واحدهای تخریب شــده در منطقه ثالث 
باباجانــی بــوده و اغلــب ایــن واحدهــا 
تاکنون بازســازی یا بهسازی شده، میزان 
تخریب ها زیاد نبوده اســت. در اصل این 
4 واحد نیز قدیمی ساز بوده و هیچ کدام 

از واحدهای جدید آسیب ندیده است.
رئیس ســتاد بازســازی مناطــق زلزله 
زده اســتان کرمانشــاه خاطرنشــان کــرد: 
در همان ســاعات اولیه مــدارک مالکان 
خانه های تخریبی به ستاد بحران رسیده 
و در روند بازسازی قرار گرفته اند. تیم های 
ارزیــاب تا بررســی های کامــل در منطقه 
حضــور دارند و آمار نهایــی بزودی اعالم 
خواهد شد، اما ارزیابی اولیه ما این است 
کــه میــزان تخریب ها کم باشــد. هر چند 
وقــوع ایــن زمیــن لرزه هــا ســبب نگرانی 
مردم شــده، امــا این نویــد را می دهد که 
با بازسازی و نوســازی واحدهای فرسوده 
می تــوان تــا حــد زیــادی از آســیب های 

احتمالی در امان ماند.
   آسیب به 500 واحد مسکونی

ـا ایــن حــال، بــه گفتــه »مهــرداد  بـ
ساالری«، معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری کرمانشــاه زلزلــه تــازه آبــاد 
مرکز شهرســتان ثالث باباجانــی 4 واحد 
صددرصــد تخریبی و 500 واحد آســیبی 

نوع 2 بر جای گذاشته است.
ساالری پس از تشکیل دومین جلسه 
مدیریــت بحــران و بازدیــد ازمناطــق 
آســیب دیــده ایــن شهرســتان، بــه ایرنــا 
گفت: بیشــترین خســارت زلزلــه مربوط 
به روســتاهای »چــم زرشــک« و »پاالن« 
بوده است. این 500واحد تخریبی مربوط 
بــه ســاختمان های قدیمــی هســتند که 
آسیب ســازه ای دیده اند و باید تخریب و 
ســپس بازسازی شــوند. وی در خصوص 
وضعیــت واحدهــای ســاخته شــده در 
مناطق زلزله زده، گفت: ســاختمان های 
تازه ســاخته شــده خیلــی خــوب و ایمن 
از  ی  ـ ـ رخ ت ب ـ ـ ی اس ـ ـ ع ی ب ا ط ـ ـ ام ت  ـ ـ اس
ســاختمان هایی که نیمه کاره است فقط 
از ناحیه تیغه آســیب دیده باشد. به گفته 
ســاالری، ســتادهای معین بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی در حال برآورد خسارت 

هستند.
    پس لرزه ها ادامه خواهد داشت و مردم 

نگران نباشند
در همیــن حــال، »فرهــاد فــروزی« 
مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه 
نیز به »ایران« گفــت: از زمان وقوع زلزله 
ـته تــا ســاعت 11 و 15 دقیقــه  روز گذشـ
یکشــنبه، ۷9 پس لرزه در کرمانشاه ثبت 
شــده که بزرگ ترین آن 4٫1 ریشــتر بود و 
در ســاعت 3 و 55 دقیقه صبــح رخ داد. 
وی بــا تأکید بر اینکه بررســی های علمی 
تأییــد می کنــد کــه پــس از وقــوع زلزلــه 
۷٫3ریشــتری ســال گذشــته در ازگلــه تــا 

ظرفیت نصب شــده نیروگاهی در 3 اســتان خراسان رضوی، 
خراســان شــمالی و خراســان جنوبــی 5 هــزار و 231 مگاوات 
اســت کــه از این میــزان 3۸ مــگاوات مربوط بــه نیروگاه های 
انرژی تجدیدپذیــر از جمله توربین های بــادی و نیروگاه های 

خورشیدی است.
»محمدحســن متولــی زاده«، مدیرعامــل شــرکت بــرق 
منطقه ای خراسان به ایرنا گفت: هم اکنون طول خطوط شبکه 
انتقال در استان های سه گانه خراسان 2 هزار و 920 کیلومتر و 
طول شبکه     فوق توزیع در این استان ها 9 هزار و 1۷9 کیلومتر 

است.
وی ادامه داد: ظرفیت پست های انتقال نیروی این منطقه 
در ابتــدای فعالیت دولت یازدهم 4 هزار و ۷۸۸ مگاوات بود 
که این میزان در پایان ســال گذشته به 5 هزار و ۷۸۸ مگاوات 
رســید. همچنین تا پایان ســال 96 تعداد دســتگاه های پست 
فوق توزیع برق در 3 استان خراسان رضوی، خراسان شمالی 

و خراسان جنوبی به 166 دستگاه رسید.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خراســان بــه موضوع 
تلفات برق در شــبکه انتقــال، فوق توزیع و توزیع نیز اشــاره و 
بیــان کــرد: در ابتدای ســال 92 تلفــات برق در شــبکه انتقال، 
فــوق توزیــع و توزیــع این منطقــه 9 درصد بود امــا این میزان 
اواخر ســال گذشــته به ۸٫1۸ درصد رسید که 4 درصد کمتر از 
میانگین کشــوری اســت. ابتدای امســال نیز 10 طرح صنعت 
برق در خراســان رضوی با هزینه یکهــزار و 5۷0 میلیارد ریال 
در شهرستان های مشهد، گناباد، سرخس، تربت جام، درگز و 

سبزوار بهره برداری شد که شامل توسعه پست 400 کیلو ولت 
تربت جام، اجرای خط 400 کیلوولت تربت جام - شــادمهر، 
افزایش ظرفیت پســت 132 کیلوولت شهرستان های گناباد، 

درگز و سرخس بود.
متولی زاده افزود: نیاز استان های خراسان رضوی، خراسان 
جنوبــی و خراســان شــمالی به بــرق روزانه بــه 3 هــزار و 500 
مگاوات می رســد و این آمار نشــان می دهد منطقه خراســان 

مازاد تولید برق دارد و این یک مزیت به شمار می رود.
وی ادامه داد: از اقدام های مهم انجام شــده شــرکت برق 
منطقه ای خراســان در ســال 96 می توان به افزایش ظرفیت 
پســت ها به 910 مگا ولت آمپر و برقداری بیش از 90 کیلومتر 
مــدار خــط انتقال و فــوق توزیع و کســب رتبه برتــر در اجرای 

موفقیت آمیز طرح ذخیره عملیاتی صنایع اشاره کرد.

استفاده از نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر در صنعت برق خراسان

جبهه ملي امشب اعالميه مي دهد
در ادامه گفتگو با رهبران گروههاي مخالف 
دولت كه ديروز در چاپ دوم اطالعات و فوق العاده 
دوم، به چاپ رســـيده بود امروز نيز تني چند از 
اين مخالفان، به همراه رهبران احزابي كه پيش از 
بوجود آمدن حزب «رستاخيز» در فضاي سياسي 
كشـــور فعاليت مي كردند، در باره مسائل جاري 
كشور به خبرنگار سياسي اطالعات نظرياتشان را 
اظهار كردند.دكتر فضل اهللا صدر، رهبر حزب ايرانيان 
گفت: هنوز براي اظهار نظر زوداست ولي بديهي 
است افراد مومن به حزب ايرانيان به فكر تجديد 
حيات حزب هستند. دكتر نصرت اله كاسمي كه از 
فعاالن حزب مليون دكتر اقبال بشمار ميرفت ديروز 
در گفتگويي بطور خصوصي اظهار داشت بدنبال 
اطالعيه دولت آقاي شريف امامي در مورد فعاليت 
گروه هاي سياسي، گروهي از مومنان به آرمان هاي 
حزب مليون، از او خواســـته اند تا تجديد حيات 

حزب مليون را اعالم كند.
داريوش فروهـــر مي گويد: من عضو جبهه 
ملي هستم و جبهه ملي هم درباره تغييرات كابينه 
درحال مطالعه و بررسي است، بنابراين تازماني كه 
جبهه ملي نتايج مطالعات و بررســـي هاي خويش 
را اعـــالم نكرده من نمي توانم درباره دولت جديد 
نظر منطقي بدهم.جبهه ملي ايران امشب با حضور 
32 تن از رهبران اين جبهه كه نماينده گروههاي 
مختلف ناسيوناليستي هستند كه در چارچوب اين 
جبهه فعاليت مي كنند، جلسه اي تشكيل خواهد داد. 
در اين جلسه اعضاي اصلي دكتر سنجابي، داريوش 
فروهر، مهندس زيرك زاده حضور خواهند داشت. و 
براساس تحوالت اخير كشور و اعالميه نخست وزير 

جديد بيانيه اي منتشر خواهند كرد.
حزب رستاخيز سرنوشت نامعلومي پيدا كرد

تغييـــر دولت و بخصوص آزادي احزاب در 
كشور موجب تحول بنياني در فعاليت هاي سياسي 
و بخصوص احزاب شده است.حزب رستاخيز كه 
تنها حزب كشور بود با استعفاي نخست وزير وقت 
كه دبيركل حزب هم محسوب مي شد، و همچنين 
استعفاي تنها قائم مقام آن در حقيقت بدون مسئول و 
سرپرست شده است هيچكس نمي داند كه چه بايد 
بكند و يا پيش بيني كند كه وضع حزب چه خواهد 
شد!قطعاً اين حزب ديگر حزب واحد نخواهد بود 
و حتـــي در اين مورد كه جناح هاي آن تبديل به 

حزب شوند نيز ترديدهايي وجود دارد!
وليان كنار رفت

عبدالعظيم وليان نيابت توليت عظماي آستان 
قدس رضوي و اســـتاندار خراسان با كسب اجازه 
قبلي از پيشگاه شاهنشاه آريامهر از سمت هاي خود 
اســـتعفا كرد و اين استعفا مورد تصويب شاهنشاه 

قرار گرفت.
نام و سمت اعضاي كابينه جديد

حسن شالچيان وزير راه 
ويشكايي وزير بازرگاني 
باهري وزير دادگستري 
نهاوندي وزير علوم 

امير افشار قاسملو وزير امور خارجه 
محمديگانه وزير امور اقتصادي 

ارتشبد عظيمي وزير جنگ 
يزدان پناه وزير امور پارلماني 

آزمون وزير مشاور و امور اجرايي 
معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن

گنجي وزير آموزش و پرورش
 پروفسور امين وزير صنايع و معادن

مقتدر مژدهي وزير بهداري و بهزيستي
ارتشبد قره باغيـ  وزير كشور و 

علينقي كني وزير مشاور و سرپرست اوقاف
حســـنعلي مهران وزير و سرپرست سازمان 

برنامه و امير پرويز وزير كشاورزي 
محسن فروغي وزير فرهنگ و هنر

كاظم وديعي وزير كار
جهانگير مهدمينا وزير نيرو

پرويز آويني وزير مسكن و شهرسازي
عاملي تهراني وزير اطالعات و جهانگردي

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 6 شهريورماه 1357 
(برابر با 23 رمضان 1398، 28 اوت 1978) نقل شده است

  

سه شنبه 6 شهريور 1397ـ   سال نود وسومـ   شماره 27085
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...

داشتن قدرت تعرض به ديگران را توجيه نمى كند
 28 آگوســـت 378 ميـــالدي شـــاپور دوم 
(ذواالكتاف) شـــاه وقت ايران از دودمان ساساني در 
كاخ تيسفون در جمع مقامات كشور به پيشنهاد تني 
چنـــد از ژنرال هاي ايران كه قبال به او اطالع داده 
بودند كه «والنس» امپراتور روم در جنگ با ويزيگوت 
ها در منطقه ادريانوپل كشته شده است و خواسته 
 بودنـــد كه از فرصت اســـتفاده كند و تا رومي ها 
كمر راســـت نكرده اند آنان را به آن سوي دانوب 
عقب زند، پاسخ داد و گفت كه اين پيشنهاد به اين 
 جهت پذيرفتني نيست كه دليلي براي جنگ وجود

 ندارد.
شاپور در آن جلسه تاكيد كرده بود كه داشتن 
قدرت و به دست آوردن فرصت نمي تواند تعرض 

به ديگران را توجيه كند.
زادروز «گوته» معرف شاعران ايرانى به اروپاييان

گوته (يوهان يولف گنگ فون گوته) نويسنده 
و انديشـــمند بزرگ آلمانـــي در قرون هجدهم و 
 نوزدهم 28 آگوست ســـال 1749 در فرانكفورت 

به دنيا آمد.
وى را يك پولى ماتيك(فردى كه بر همه علوم و 
ادبيات عصر خود مسلط است نظير ابوعلى سينا، خيام، 
رازى و ...) خوانده اند. گوته بود كه ادبيات جهان را 
تنظيم كرد كه ضمن آن نويسندگان و شاعران ايران 
را به اروپاييان شناسانيد. گوته كه 82 سال عمر كرد 
كتب متعدد از داستان، طنز و نمايشنامه نوشت، اشعار 
بسيار گفت، نظرات فلسفى ابراز داشت. هنر«گوته» 
در اين بود كه افكار فلسفي خود را در قالب داستان 
و يا نمايشنامه بيان مي كرد كه در ذهن مردم عادي 
نقش مي بست و به زندگي آنان شكل مي داد. وي 
از مبـــارزان تامين عدالت اجتماعي، آزادي و نيز بر 
ضد فســـاد و تباهي و از دوستان و همفكران شيلر 
بود. مورخان «گونه» را در رديف فالســـفه صاحب 
نظر در مسائل اجتماعي قرارداده و او را بزرگترين 
اديب آلمان و از انديشـــمندان و روشنگران بزرگ 

اروپا خوانده اند.
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قاب امروز

خاك درت را فلك بوسه نيارست زد
ز آنكه دو عالم به نقد از پى تاوان نداشت

طيره از آنى كه دل پاى سرير تو را
هديه به جز سر نيافت، تحفه به جز جان نداشت

آنچه ز سوداى تو در دل خاقانى است
نيست به عالم سرى كو پى تو آن نداشت
خاقانى 

روى تو دارد ز حسن آنچه پرى آن نداشت
حسن تو دارد ملك آنكه سليمان نداشت

شو بده انصاف خويش كز همه روحانيان
حجره روح القدس به ز تو مهمان نداشت

در همه روى زمين به ز تو دارنده اى
بزم خليفه نديد لشكر سلطان نداشت

 سرايه
برداشت  برنج از شاليزارها ى شمال /عكس از: مجتبى محمدى

جدول سودوکو

فروردین : شما فکر می کنید که هیچ کار اشتباهی انجام نمی دهید، اما همین 
اعتماد بیش از اندازه شما خود دلیلی در رد این موضوع است!! اصالً نیازی نیست 
روی نقاط ضعف خود سرپوش بگذارید؛ داشتن اجرا و عملکردی خیره کننده 
خیلی عالی است، اما فکر نکنید که یک اجرای عالی می تواند جانشین واقعیت 

محض بشود. 
 

اردیبهشت : باوجود اینکه شما االن که روزهای سخت تان را پشت سر گذاشته 
اید و دیگر احساس آسیب پذیری نمی کنید، اما هنوز برای تان سخت است که 
کارتان را شروع کرده و به مرحله بعد بروید. دادن یک ساختار جدیدبهتر از این 
است که کامال دیدگاه خود را عوض کنید. شما قبال اولین قدمتان را برداشته اید، 

حاال فقط باید مسیر بعدی خود را پیدا کنید.

خرداد : زمان رسیدن به آرزوهایتان نزدیک شده است؛ شما باید بین نیازهای 
افراد دیگر و خواسته های خودتان تعادل برقرار کنید. این بدین معنی نیست که 
شما باید در برابر ابراز کردن احساسات خود مقاومت کنید، بروز ندادن احساسات 
کاری منطقی نیست. در عوض ســعی کنید حساسیت بیش از اندازه نداشته 

باشید.

تیر: ممکن است نیاز باشد که به عقب باز گردید و کاری را که فکر می کردید به 
اتمام رسانده اید مورد بازبینی قرار دهید، آن وقت است که درمی یابید آن نیاز 
به کار بیشــتری دارد. االن زمان این است که کاری را که شروع کرده بودید را 
بسازید و تمام کنید و هر کاری می توانید برای اطمینان انجام دهید که تالش 

های شما بی ارزش نبوده است.
 

مرداد : برای شــما سخت است که نظم و ترتیب همیشگی تان را حفظ کنید، 
برای اینکه تغییرات غیر منتظره ای در برنامه های شما به وقوع پیوسته است که 
کارکردن بر اســاس برنامه های اصلی تان را غیرممکن ساخته است. اما به جای 
اینکه سعی کنید روی موضوعاتی که نمی توانید تغییرشان دهید کار کنید، یک 

روش جدید برگزینید. 

شهریور :  شما بایــد انتخابی را انجام دهید اما در این انتخاب مردد هستید و 
نمی دانید که کدام انتخاب از ســایر انتخاب ها متمایز است، کمی صبر داشته 
باشید راه حل و انتخاب درست به زودی نمایان خواهد شد . هیجانات و روحیات 
فعال شــما به تازگی فروکش کرده است، اما به این قسمت از احساسات و فکر 

خود بیش تر اهمیت بدهید.

مهر : معموالً شــما ترجیح می دهید به جای برنامه ریزی کردن و طبق برنامه 
مشخص کار کردن، به طور غریزی کاری را انجام دهید. شما زمانی که ذهنتان 
را با برنامه ریزی ها و روابط محدود می کنید، احساس می کنید که تحت فشار قرار 
گرفته اید.به جای مخالفت کردن با اصول و قوانین، آنها را سرمشق خود قرار داده 

تا بازدهی بیشتری داشته باشید.

آبان :شما این روزها از پرداختن به مسائل جزئی دوری می کنید، با وجود این 
اکنون به سختی می توانید بین مفاهیم و حقایق جنبی توازن ایجاد کنید. انتظار 
نداشته باشــید که زود به این تعادل برسید؛ فط باید ذهن بازی داشته باشید، 
بنابراین شــما قادر خواهید بود بین دو دیدگاه، دیدگاهی را که مهم تر است را 

ترجیح دهید.

آذر : وقت این رسیده که از انزوا بیرون بیایید. شما به راحتی می توانید خودتان 
را ســرگرم کنید، چراکه احساس می کنید از نظر احساسی تامین هستید. اگر 
شما جرات و شهامت تغییر کردن را داشته باشید، ابراز کردن نظریات تان شما را 
در مسیر غیر قابل پیش بینی ای قرار می دهد. ارتباط برقرار کردن کلیدی است 

که درهای زیادی را به رویتان می گشاید.

دی : متوقف کردن برنامه های پرمشغله تان هم اکنون ایده ای مناسب است، برای 
اینکه شــاید شما نتوانید به همه آنها برسید. تا موقعی که برنامه های زیادی در 
دست داشته باشید فقط اعصاب خود را خراب تر خواهید کرد. پس زمانی را در 
آرامش و سکوت مطلق سپری کنید، اکنون بهتر است به جای هدر دادن انرژی 

خود آن را ذخیره کنید.

بهمن :اکنون نیازی نیســت که به سمت کارهای خود هجوم ببرید و بخواهید 
با عجله کارها را انجام دهید، به خاطراینکه زمان کافی برای انجام آنها خواهید 
داشت، اگرچه شما چیزهای مفیدی برای یادگیری دارید، وسوسه کننده است 
که آســان ترین راه را انتخاب کنید. درباره تصمیماتی که باید بگیرید به مقدار 

کافی فکر کنید.

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

وجود بیاید.
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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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3755 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3744
  1ـ هاجر علیجانیـ  مسجد سلیمان

2ـ ناصر کریم زادهـ  بجنورد
3ـ عاطفه محسنیـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي
ــتمديدهـ  ناسپاسـ  فيل ماقبل  1ـ  س
ــورهـ  ازت3ـ  از  ــت ك ــخ2ـ  نف تاري
ــمان  ــاـ  بار ديگرـ  چراغ آس ويتامينه
ــتان  ــلـ  عدد فوتبالي4ـ  شهرس ـ عق
ــذر نابجا ــريانيـ  ع ــم س ــاه هفت  ـ م
 5ـ  دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد

6ـ  گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  
ــي7ـ  فلز سرخـ  خراسان  عدد ورزش
ــيـ  پايتخت  ــي هندس ــمـ  حجم قدي
ــيانـ  يادداشت ــتاني هخامنش  زمس

ــراوتـ  غربالـ  صورت فلكي  8ـ  باط
ــله  ــگيـ  سلس ماه مهر9ـ  بيماري س
ــر  ــگ10ـ  ام ــانـ  بافرهن مقدوني
ــته  ــطرنجـ  انباش ضروريـ  بازنده ش
ــی دمـ  بی خبر از  ــتر ب ــدن11ـ  ش ش
گرسنهـ  ميوه اي استواييـ  براي آشتي 
ــندـ  عدد منفي12ـ  از مصالح  مي كش
ــوند مانند ــمـ  رنگي گياهيـ  پس  ـ س

ــاه خارجـ   ــمـ  م 13ـ  بلدرچين، وش
ــرا  ــگـ  ويرگول14ـ  سرس ــار كلن ي
ــوان مبارك ــدرـ  حي ــي، قلن  ـ صوف

ــز  ــديـ  فل ــوانـ  گل نومي 15ـ  پهل
ــي، تظاهرـ  رده،  ــرفـ  دوروي پرمص
ــوروش كبيرـ   ــادر ك ــف16ـ  م ردي
ــه17ـ  اتحاديه اي  شهري در فرانس
ــه، داراي سابقه  مركب از چند موسس

ـ توكل كردن

عمودي:
1ـ  مورد شكـ  حيرانـ  ورزشي گروهي2ـ  كربن 
ــانه  ــي در رياضي3ـ  قلق كارـ  نش ــاـ  مبحث گرانبه
ــودال عميقـ   ــدنـ  گ ــريك قايل ش ـ براي خدا ش
ــيريني پزيـ  نااميدـ  آستان ــما4ـ  عطر ش  من و ش
ــهري ــش ش ــدهـ  بارك ــجـ  لغزن ــريـ  رن  5ـ  برت
ــتيـ  آزادـ   ــهـ  گياهي خورش 6ـ  طنين مگس و پش
ــيقيـ   ــيقیـ  مقامي در موس آب بند7ـ  الفبای موس
قايق، كرجيـ  ساز جاريـ  مادر8ـ  شهر بين راهيـ  
قرضـ  دستگاه مبدل الكتريسيته9ـ  آشناـ  ماشين 
زراعتـ  بخشنده10ـ  جهان، دنياـ  مربوط به ملت 
ــتينـ  رود مشهور مصري  ـ نيزه كوچك11ـ  پوس
ــدنـ  بهانه جويي ــيله گزي ــينماييـ  وس ــع س  ـ قط

12ـ  مهره اي شطرنجيـ  محاسنـ  طبيعيـ  نشان 
مفعولي13ـ  كج، خميدهـ  كوير مشهور ايرانـ  خو 

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 
شماره3744

گرفتنـ  اليه بيروني دندان14ـ  ماري افسانه اي كه 
از دهانش آتش بيرون مي جهدـ  انبازيـ  تيزهوشي، 
زيركي15ـ  ضمير وزنيـ  نوعي زندانـ  همسر حوا 
ـ اوالد ارشد نوح)ع(ـ  طاليه دار اعداد16ـ  كشور 
هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 

چهارپاـ  كتاب مقدس مسيحيان
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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
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3744

گرفتنـ  اليه بيروني دندان14ـ  ماري افسانه اي كه 
از دهانش آتش بيرون مي جهدـ  انبازيـ  تيزهوشي، 
زيركي15ـ  ضمير وزنيـ  نوعي زندانـ  همسر حوا 
ـ اوالد ارشد نوح)ع(ـ  طاليه دار اعداد16ـ  كشور 
هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 

چهارپاـ  كتاب مقدس مسيحيان
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3755 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3744
  1ـ هاجر علیجانیـ  مسجد سلیمان

2ـ ناصر کریم زادهـ  بجنورد
3ـ عاطفه محسنیـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي
ــتمديدهـ  ناسپاسـ  فيل ماقبل  1ـ  س
ــورهـ  ازت3ـ  از  ــت ك ــخ2ـ  نف تاري
ــمان  ــاـ  بار ديگرـ  چراغ آس ويتامينه
ــتان  ــلـ  عدد فوتبالي4ـ  شهرس ـ عق
ــذر نابجا ــريانيـ  ع ــم س ــاه هفت  ـ م
 5ـ  دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد
6ـ  گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  
ــي7ـ  فلز سرخـ  خراسان  عدد ورزش
ــيـ  پايتخت  ــي هندس ــمـ  حجم قدي
ــيانـ  يادداشت ــتاني هخامنش  زمس
ــراوتـ  غربالـ  صورت فلكي  8ـ  باط
ــله  ــگيـ  سلس ماه مهر9ـ  بيماري س
ــر  ــگ10ـ  ام ــانـ  بافرهن مقدوني
ــته  ــطرنجـ  انباش ضروريـ  بازنده ش
ــی دمـ  بی خبر از  ــتر ب ــدن11ـ  ش ش
گرسنهـ  ميوه اي استواييـ  براي آشتي 
ــندـ  عدد منفي12ـ  از مصالح  مي كش
ــوند مانند ــمـ  رنگي گياهيـ  پس  ـ س
ــاه خارجـ   ــمـ  م 13ـ  بلدرچين، وش
ــرا  ــگـ  ويرگول14ـ  سرس ــار كلن ي
ــوان مبارك ــدرـ  حي ــي، قلن  ـ صوف
ــز  ــديـ  فل ــوانـ  گل نومي 15ـ  پهل
ــي، تظاهرـ  رده،  ــرفـ  دوروي پرمص
ــوروش كبيرـ   ــادر ك ــف16ـ  م ردي
ــه17ـ  اتحاديه اي  شهري در فرانس
ــه، داراي سابقه  مركب از چند موسس

ـ توكل كردن

عمودي:
1ـ  مورد شكـ  حيرانـ  ورزشي گروهي2ـ  كربن 
ــانه  ــي در رياضي3ـ  قلق كارـ  نش ــاـ  مبحث گرانبه
ــودال عميقـ   ــدنـ  گ ــريك قايل ش ـ براي خدا ش
ــيريني پزيـ  نااميدـ  آستان ــما4ـ  عطر ش  من و ش
ــهري ــش ش ــدهـ  بارك ــجـ  لغزن ــريـ  رن  5ـ  برت
ــتيـ  آزادـ   ــهـ  گياهي خورش 6ـ  طنين مگس و پش
ــيقيـ   ــيقیـ  مقامي در موس آب بند7ـ  الفبای موس
قايق، كرجيـ  ساز جاريـ  مادر8ـ  شهر بين راهيـ  
قرضـ  دستگاه مبدل الكتريسيته9ـ  آشناـ  ماشين 
زراعتـ  بخشنده10ـ  جهان، دنياـ  مربوط به ملت 
ــتينـ  رود مشهور مصري  ـ نيزه كوچك11ـ  پوس
ــدنـ  بهانه جويي ــيله گزي ــينماييـ  وس ــع س  ـ قط
12ـ  مهره اي شطرنجيـ  محاسنـ  طبيعيـ  نشان 
مفعولي13ـ  كج، خميدهـ  كوير مشهور ايرانـ  خو 

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 
شماره3744

گرفتنـ  اليه بيروني دندان14ـ  ماري افسانه اي كه 
از دهانش آتش بيرون مي جهدـ  انبازيـ  تيزهوشي، 
زيركي15ـ  ضمير وزنيـ  نوعي زندانـ  همسر حوا 
ـ اوالد ارشد نوح)ع(ـ  طاليه دار اعداد16ـ  كشور 
هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 

چهارپاـ  كتاب مقدس مسيحيان
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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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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
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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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3755 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3744
  1ـ هاجر علیجانیـ  مسجد سلیمان

2ـ ناصر کریم زادهـ  بجنورد
3ـ عاطفه محسنیـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي
ــتمديدهـ  ناسپاسـ  فيل ماقبل  1ـ  س
ــورهـ  ازت3ـ  از  ــت ك ــخ2ـ  نف تاري
ــمان  ــاـ  بار ديگرـ  چراغ آس ويتامينه
ــتان  ــلـ  عدد فوتبالي4ـ  شهرس ـ عق
ــذر نابجا ــريانيـ  ع ــم س ــاه هفت  ـ م
 5ـ  دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد

6ـ  گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  
ــي7ـ  فلز سرخـ  خراسان  عدد ورزش
ــيـ  پايتخت  ــي هندس ــمـ  حجم قدي
ــيانـ  يادداشت ــتاني هخامنش  زمس

ــراوتـ  غربالـ  صورت فلكي  8ـ  باط
ــله  ــگيـ  سلس ماه مهر9ـ  بيماري س
ــر  ــگ10ـ  ام ــانـ  بافرهن مقدوني
ــته  ــطرنجـ  انباش ضروريـ  بازنده ش
ــی دمـ  بی خبر از  ــتر ب ــدن11ـ  ش ش
گرسنهـ  ميوه اي استواييـ  براي آشتي 
ــندـ  عدد منفي12ـ  از مصالح  مي كش
ــوند مانند ــمـ  رنگي گياهيـ  پس  ـ س

ــاه خارجـ   ــمـ  م 13ـ  بلدرچين، وش
ــرا  ــگـ  ويرگول14ـ  سرس ــار كلن ي
ــوان مبارك ــدرـ  حي ــي، قلن  ـ صوف

ــز  ــديـ  فل ــوانـ  گل نومي 15ـ  پهل
ــي، تظاهرـ  رده،  ــرفـ  دوروي پرمص
ــوروش كبيرـ   ــادر ك ــف16ـ  م ردي
ــه17ـ  اتحاديه اي  شهري در فرانس
ــه، داراي سابقه  مركب از چند موسس

ـ توكل كردن

عمودي:
1ـ  مورد شكـ  حيرانـ  ورزشي گروهي2ـ  كربن 
ــانه  ــي در رياضي3ـ  قلق كارـ  نش ــاـ  مبحث گرانبه
ــودال عميقـ   ــدنـ  گ ــريك قايل ش ـ براي خدا ش
ــيريني پزيـ  نااميدـ  آستان ــما4ـ  عطر ش  من و ش
ــهري ــش ش ــدهـ  بارك ــجـ  لغزن ــريـ  رن  5ـ  برت
ــتيـ  آزادـ   ــهـ  گياهي خورش 6ـ  طنين مگس و پش
ــيقيـ   ــيقیـ  مقامي در موس آب بند7ـ  الفبای موس
قايق، كرجيـ  ساز جاريـ  مادر8ـ  شهر بين راهيـ  
قرضـ  دستگاه مبدل الكتريسيته9ـ  آشناـ  ماشين 
زراعتـ  بخشنده10ـ  جهان، دنياـ  مربوط به ملت 
ــتينـ  رود مشهور مصري  ـ نيزه كوچك11ـ  پوس
ــدنـ  بهانه جويي ــيله گزي ــينماييـ  وس ــع س  ـ قط

12ـ  مهره اي شطرنجيـ  محاسنـ  طبيعيـ  نشان 
مفعولي13ـ  كج، خميدهـ  كوير مشهور ايرانـ  خو 

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 
شماره3744

گرفتنـ  اليه بيروني دندان14ـ  ماري افسانه اي كه 
از دهانش آتش بيرون مي جهدـ  انبازيـ  تيزهوشي، 
زيركي15ـ  ضمير وزنيـ  نوعي زندانـ  همسر حوا 
ـ اوالد ارشد نوح)ع(ـ  طاليه دار اعداد16ـ  كشور 
هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 

چهارپاـ  كتاب مقدس مسيحيان
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3755 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3744
  1ـ هاجر علیجانیـ  مسجد سلیمان

2ـ ناصر کریم زادهـ  بجنورد
3ـ عاطفه محسنیـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي
ــتمديدهـ  ناسپاسـ  فيل ماقبل  1ـ  س
ــورهـ  ازت3ـ  از  ــت ك ــخ2ـ  نف تاري
ــمان  ــاـ  بار ديگرـ  چراغ آس ويتامينه
ــتان  ــلـ  عدد فوتبالي4ـ  شهرس ـ عق
ــذر نابجا ــريانيـ  ع ــم س ــاه هفت  ـ م
 5ـ  دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد
6ـ  گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  
ــي7ـ  فلز سرخـ  خراسان  عدد ورزش
ــيـ  پايتخت  ــي هندس ــمـ  حجم قدي
ــيانـ  يادداشت ــتاني هخامنش  زمس

ــراوتـ  غربالـ  صورت فلكي  8ـ  باط
ــله  ــگيـ  سلس ماه مهر9ـ  بيماري س
ــر  ــگ10ـ  ام ــانـ  بافرهن مقدوني
ــته  ــطرنجـ  انباش ضروريـ  بازنده ش
ــی دمـ  بی خبر از  ــتر ب ــدن11ـ  ش ش
گرسنهـ  ميوه اي استواييـ  براي آشتي 
ــندـ  عدد منفي12ـ  از مصالح  مي كش
ــوند مانند ــمـ  رنگي گياهيـ  پس  ـ س
ــاه خارجـ   ــمـ  م 13ـ  بلدرچين، وش
ــرا  ــگـ  ويرگول14ـ  سرس ــار كلن ي
ــوان مبارك ــدرـ  حي ــي، قلن  ـ صوف

ــز  ــديـ  فل ــوانـ  گل نومي 15ـ  پهل
ــي، تظاهرـ  رده،  ــرفـ  دوروي پرمص
ــوروش كبيرـ   ــادر ك ــف16ـ  م ردي
ــه17ـ  اتحاديه اي  شهري در فرانس
ــه، داراي سابقه  مركب از چند موسس

ـ توكل كردن

عمودي:
1ـ  مورد شكـ  حيرانـ  ورزشي گروهي2ـ  كربن 
ــانه  ــي در رياضي3ـ  قلق كارـ  نش ــاـ  مبحث گرانبه
ــودال عميقـ   ــدنـ  گ ــريك قايل ش ـ براي خدا ش
ــيريني پزيـ  نااميدـ  آستان ــما4ـ  عطر ش  من و ش
ــهري ــش ش ــدهـ  بارك ــجـ  لغزن ــريـ  رن  5ـ  برت

ــتيـ  آزادـ   ــهـ  گياهي خورش 6ـ  طنين مگس و پش
ــيقيـ   ــيقیـ  مقامي در موس آب بند7ـ  الفبای موس
قايق، كرجيـ  ساز جاريـ  مادر8ـ  شهر بين راهيـ  
قرضـ  دستگاه مبدل الكتريسيته9ـ  آشناـ  ماشين 
زراعتـ  بخشنده10ـ  جهان، دنياـ  مربوط به ملت 
ــتينـ  رود مشهور مصري  ـ نيزه كوچك11ـ  پوس
ــدنـ  بهانه جويي ــيله گزي ــينماييـ  وس ــع س  ـ قط
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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.
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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 
شماره3744

گرفتنـ  اليه بيروني دندان14ـ  ماري افسانه اي كه 
از دهانش آتش بيرون مي جهدـ  انبازيـ  تيزهوشي، 
زيركي15ـ  ضمير وزنيـ  نوعي زندانـ  همسر حوا 
ـ اوالد ارشد نوح)ع(ـ  طاليه دار اعداد16ـ  كشور 
هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 

چهارپاـ  كتاب مقدس مسيحيان
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

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

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

wwwSaatchiandsaatchi.ca 
Info@saatchiandsaatchi.ca

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

جواهری ساعتچی

نام ما پشتوانه ماستنام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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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

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

اجارهاجاره
کوکیتالم، وست وود پالتو

سوئیت دوخوابه بزرگ در طبقه همکف،
۱4۰۰ اسکورفیت، با الندری مجزا و 
ماشین ظرفشویی، نزدیک به ایستگاه 

اتوبوس و مدرسه آماده اجاره
ماهیانه ۱4۰۰ دالر+ یک سوم یوتیلیتی 

۱488 ۶۰4-727-7874
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-26۱-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5۱23

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-470۱

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-۹۹0-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-78۱-۹746
پیروز الکتریک        604-765-332۹
رهام الکتریک         778-38۹-76۱5
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-۹84-77۱5
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-35۱3

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-۹800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-88۹-5854
فریبرز خشا             604-۹22-4600
سعید حدیدی          604-7۱6-7066
ملک جاه                  604-۹25-04۹0
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
میراندا قرشی          604-7۱5-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-۹۹0-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-۹۹0-720۹

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-00۹6     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-7۱۹-4۹25
سعید                           604-346-8۹25

تفریحات

شدو دی جی            604-۹87-۹855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-55۱-8883
فریبرز                     604-83۹-0۹0۹
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-۹88-۱070
سلوکی                   778-38۹-76۱5
حافظ                      604-۹84-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-76۱-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-۹۹۹-۱562
آریا                         778-882-0۹36

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-705۹

امین                       604-78۱-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4۹43

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-۹80-7474
توران ایزدی یار       604-734-2۱۱4

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-70۹-۹۱۹۱

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-85۹-0۹85
مرکز خانواده نورت شور      604-۹88-528۱
سازمان موزائیک      604-254-۹626
نورت شور مالتی کالچرال    604-۹88-2۹3۱
واحد بهداشت نورت شور    604-۹83-6700
  604-5۹0-402۱             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8۹86
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-۱650
بنیاد ایران و کانادا    604-6۹6-۱۱2۱
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-۱22۱
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-00۹۹
فرنس و شومینه      604-562-2530
۹۱۱ فرنس، بویلر   604-۹۹6-2727
778-3۱7-۹566          Advantage
مجید                      604-۹6۱-3840
فرزین                    604-5۱2-3783
604-723-0۱7۱     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-83۱2
لوله کشی )نوید(     604-56۱-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-5۱2-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-۹25-6800
تله ویدئو                 604-۹80-6874
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-۹83-۹۱78
پوری فقط خانم ها           604-۹88-2۹۱3

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-66۹-6766
پارس                     604-۹88-35۱5
رز مارکت                604-472-004۹
افرا                        604-۹87-7454

کپیالنو مارکت          604-۹7۱-5۹۹۹

قنادی
رکس                      604-۹73-0۱۱۹
گلستان                   604-۹۹0-7767

گل فروشی
گلباران                    604-۹87-۱4۱3

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-8۹3-2275
مهرناز کاووسی      604-77۹-4۱46
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-60۹7
آکادین )ناصر وحیدی(  604-۹80-20۱5

حسابداری صبا        604-46۱-۱66۱
بیژن جمشیدی       604-۹۹0-82۹2
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-35۱-477۱  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-۹8۹-5280

موکت شویی

شاهین                    604-۹45-753۹
رنگین کمان            604-6۱7-7۱64
ونکوور کلینینگ       604-763-34۱5

نشریات
پیوند ونکوور            604-۹2۱-4726
شهروند بی سی       778-300-44۱4
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-27۹-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-۹600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-۱3۱2
الهام معظمی         604-773-02۹8

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-3۱8-50۹0
هاکز )فوتبال(          604-۹36-6464
604-۹۹0-82۹2  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-۹86-5554
داود قوامی              604-56۹-2080
فرشته رحیمی         778-8۹3-2275
سارا دادخواه           778-237-۱44۱
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-۹۹0-720۹

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-۹562
هما یحیوی            604-620-۹5۹8 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیری          604-۹86-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-۹3۱4
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-۹22-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-83۹-0244
مهندس ابریشمی    604-724-45۹2
امتیازی  604-7۱0-۹602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-8۹5-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-۹4۹-020۱ رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-۹04-888۱
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-88۱0 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-877۱ علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-8۱6-8360 )کلیه   Elite
604-727-5۹60 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2۱23 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-8۱7-۹۹33
محمدامین مقدسیان    604-2۱۹-۹744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-۹70-2233
هرکول                   604-3۱8-۱3۹0
پانوراما                  604-200-۱282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-۹2۹-2725
  604-25۹-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-۹0۹۹

   

شیشه اتومبیل
604-460-04۹0    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-5۱8-0078
سعید فاضلی پور     604-5۱2-۱682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-۹88-5556
فریبرز خشا             604-۹22-4600
نیلپر هنرور              604-230-۹767
حسین کاموسی       604-۹86-5005
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
فراستی )گواهی امضا(   604-83۹-۹۹38

کامپیوتر
حمید                       604-506-83۱۹
 778-۹۱8-28۱5  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-۱4۱8  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-7۱5-77۱2
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-۹562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-80۱2        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-۹88-۱0۱5

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

تدریس خصوصی
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با 20 سال تجربه آموزشی 

در کانادا

  604-700-۵61۵ 
604-۹4۹-0201   

به تعدادی خانم و آقا
Waiter & Waitress

برای کار پذیرایی نیازمندیم.
۱487 ۶۰4-44۶-۶۰5۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 ۶۰4-۹۰2-2۰57
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حراج فرش
 نگین مشهد

در نقش گل ابریشم تبریز
در اندازه 2 در ۳ 

شش متری
77۸-۸40-1919
604-94۵-4۳24

بنیاد کانادا وایران با نهایت افتخار تقدیم میکند
 دلشدگان،برنامه ای شامل شعر خواني، داستان گویي، معرفي 

هنرمندان شهرمان شالله ریسماني، طاهر کوه کویي، پارسا ابریشمکار.
7  اگوست از ساعت 8-۶ بعد از ظهر 

این برنامه ان الین و در اپلیکیشن زوم برگزار خواهد شد.
براي شرکت و یا اجراي برنامه با شماره ۶۰4-8۰۰-۱۹77 

و یا admin@shaw.ca تماس حاصل فرمایید 
تا لینک برنامه برایتان ارسال گردد.



شماره ۱487 جمعه ۱0 مرداد ۱۳۹۹ 2424 Issue 1487 Friday July 31, 2020PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1487

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقی  هما یحیوی

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوی خانوادگی )طالق(
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشی

»به صورت شبانه روزی«

بسته بندی وسایل به صورت تخصصی
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 »افشین«

خدمات مربوط به فضای سبزخدمات مربوط به فضای سبز
و محوطه سازیو محوطه سازی

طراحی، اجرا، نگهداری فضای سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنی، اصالح خاك، 

پیاده رو سازی، محوطه سازی

منازل مسکونی، مراکز تجاری و اداری

با 20 سال سابقه

604-842-2326 »رامین«

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
برای لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

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


