
سال 25 شماره ۱488جمعه 17 مرداد ۱۳۹۹

The Gateway to the Iranian Community Since 1993

Issue No. 

1488

دندانپزشک خانواده 
در مرکز شهر کوکیتالم

دکتر رضا حصیری دکتر رضا حصیری 
Tel: 604.552.8884

604-227-6000
 www.bijan.law

 معامالت و نوسازی امالك
 امورشرکتی و معامالت تجاری

دعاوی خانوادگی
وصیت نامه

مهاجرت

وکالی رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

مـهرناز کاوســی مـهرناز کاوســی 
   604-779-4146

mehrnaz@mehrnazkavoosi.com

مشاور شما در امور امالك

www.mehrnazkavoosi.com

Each office owned and operated independently

صـرافی حافظصـرافی حافظ
سرویس برتر

Tel: 604-984-4445
Fax: 604-984-4448
www.hafezfx.com
info@hafezfx.com
1446 Lonsdale Ave., North Vancouver

پرداخت آنالین
از طریق کلیه کارت های 

عضو شبکه شتاب

Vol. 25 Issue1488 Friday August 7, 2020

778-558-8272

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933604-817-9933

فروزان یزدان

www.88westrealty.com

Licensed Property Manager

2579 Lougheed Hwy., Port Coquitlam, BC V3B 4P4

778-680-6560 www.armanmusic.ca

Please call us to book an appointment 2 PM - 8 PM

Are You Readinag This?

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

این مکان  برای آگهی شما رزرو شده است!

به گزارش سی.بی.ســی، دولت فدرال 
بــرای تأمین میلیون ها دوز واکســن 
احتمالی کووید ۱۹ دو توافق نامه امضا 

کرده است. 
آنیتا آناند ، وزیر خدمــات و تدارکات 
عمومی خبر از عقد قرارداد بین دولت 
 Pfizer و دو شــرکت بزرگ داروسازی
و شــرکت بیوتکنولوژی مدرنــا  داد.  
وی روز چهارشــنبه در یک کنفرانس 
خبری مشــترک با وزیر نوآوری، علم 
صنعت و توســعه اقتصادی اعالم کرد: 
این کاندیداهای واکســن کرونا بسیار 
امیدوارکننــده هســتند. وی در ادامه 
از تصمیم دولت بــرای عقد قرارداد با 
چندین شــرکت مختلف دیگر داده و 

افزود: این توافق نامه ها نشان دهنده عزم 
راسخ ما برای دسترسی به واکسن کرونا 
است و مطمئن باشید که کانادایی ها در 
صف اول دریافت این واکسن در جهان 

خواهند بود.
در این کنفرانس اطالعات دقیق تری در 
مورد نحوه خریداری و بودجه تخصیص 

داده شده برای این قرارداد، ارائه نشد.
گفتنی اســت طی ماه گذشته، وزارت 
خدمات عمومــی و تــدارکات کانادا 
دستورات الزم برای تأمین ۷5 میلیون 
سرنگ و سایر تجهیزات مرتبط با تزریق 
واکســن را صادر کرد که تا پایان ماه 
اکتبر تحویل داده می شود. هدف دولت، 
تهیه منابع کافی برای واکسیناسیون 

تمامی مردم کانادا است. البته باید در 
نظر داشت همه این واکسن های بالقوه 
نیازمند دریافــت تأییدیه و تصویب بر 
اســاس مقررات مراکز بهداشت کانادا 
هســتند و انتظار می رود واکسن های 
شرکت های یادشده در صورت تائید، در 

سال 2۰2۱ ارائه شوند.
همچنین ســی بی ســی گزارش داد 
بعضی متخصصان و اپیدمولوژیست های 
کانادا معتقدند مــوج دوم کووید-۱۹ 
در راه اســت. خبر خوش این است که 
بسیاری از آنها فکر می کنند موج دوم 
از نظر شدت بیماری و طول دوره قابل 
کنترل اســت.بر اساس مطالعه ای که 
کار گروه ایمنــی در برابر کووید-۱۹ 

انجام داد، در موج  اول بیماری در کانادا 
کمتر از یک درصد مــردم به ویروس 
آلوده شدند. در حال حاضر نشانه هایی 

از موج دوم در کبک دیده می شود. 
اقداماتی که کارشناســان  مهم ترین 
حوزه ســالمت برای کنترل شــدت 
بیمــاری و کاهــش تلفــات ضروری 
می داننــد، در وهله اول اجباری کردن 
اســتفاده از ماســک و در وهلــه دوم 
محافظت از گروه های آسیب پذیر به 
ویژه ســاکنان خانه های سالمندان و 
آسایشــگاه ها است. آنها می گویند در 
صورت تاخیر در انجام اقدامات مناسب، 
ممکن است موج دوم به اندازه موج اول 

شدت پیدا کند.

آیا کانادا با  موج دوم کووید-۱۹ روبرو خواهد شد؟

غول های داروسازی
 برای کانادا واکسن کرونا می سازند
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هر جمعه منتشر می شود

احمد رافت

بیروت، عروس شهرهای خاورمیانه در آتش سوخت. آتشی 
که تا زمان تنظیم این گزارش ۱۳5 نفر را کشته و بیش از 
5۰۰۰ تن را راهی بیمارستان کرده است. از چند صد نفر 
هم خبری در دســت نیست که یا هنوز زیر آوار هستند و 
یا در پیامد انفجار به دریا پرتاب شده اند. بیش از ۳۰۰ هزار 
تن از ساکنان این شهر نیز بی خانمان شده و بیست درصد 
بیروت هم به کلی ویران شده است. خسارات وارد شده را 
شــهردار بیروت بین ۳ تا 5 میلیارد دالر ارزیابی می کند. 
در این انفجار سیلوی اصلی گندم این شهر نیز ویران شد. 
بیروت تنها برای 25 روز آینده آرد دارد. بیروتی که بسیاری 
از اهالی اش، در پیامد بحران سخت اقتصادی و سقوط آزاد 
ارزش لیر لبنانی در مقابل ارزهای خارجی تنها می توانستند 
نانی را سر سفره خود بگذارند، ار آن نیز محروم خواهند شد.

بندری که با انفجاری مهیب به هــوا رفت، گذرگاه اصلی 
واردات لبنان اســت. سالیانه بیش از ۳۰۰۰ کشتی در این 
بنــدر پهلو می گرفتند. بیش از ۷۰ درصد از کاالهای مورد 
نیاز لبنانی ها از این بندر وارد خاک این کشــور می شــود. 
بخشــی از سیستم حمل و نقل داخلی لبنان نیز از طریق 
همیــن بندر انجــام می گیرد. می توان گفت که شــریان 
اقتصادی لبنان با دو انفجار سه شنبه، 5 ژوییه 2۰2۰، اگر 
کامال قطع نشده باشد، فلج شده است. ارتباط تجاری لبنان 
با جهان بدون این بندر قابل تصور نیست. بندری که با توجه 
به وضعیت  فاجعه بار اقتصادی این کشور مشخص نیست 
کی و با کدام پول بازســازی خواهد شد. لبنان قبل از این 
انفجارها برای ادامه حیات احتیاج به ۱۰۰ میلیارد دالر وام 
و سرمایه گذاری بین المللی داشت. سرمایه  ای که با حضور 
پر رنگ و پر نفوذ حزب اهلل در دولت مشخص نبود چگونه 
تأمین خواهد شد، زیرا شرط اول سرمایه گذاران احتمالی 
)آمریکا، اروپا و کشــورهای عربی خلیج فارس( خروج این 

گروه از دولت و حکومت است.
این انفجار و آتش سوزی که هنوز منشأ و علت آن مشخص 
نشده و ساعت به ســاعت بر گمانه زنی ها افزوده می شود، 
تا کنون یک دســتاورد مهم برای حزب اهلل داشــته است: 
نتیجه ی دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری، نخست وزیر 
لبنان که ۱4 فوریه 2۰۰5 در یک بمب گذاری همراه با 2۱ 
تن دیگر  در بیروت کشــته شــد، قرار بود امروز جمعه، ۶ 
ژوییه، پس از ۶ سال تحقیق و بررسی اعالم شود؛ ولی حاال 
با این انفجار به تأخیر افتاد! تنها متهمان این دادگاه عناصر 
وابســته به حزب اهلل هستند که غیابی محاکمه شدند. اگر 
سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان، سوریه را آمر ترور 
پدرش می داند، ولی بهاالدین برادر بزرگترش که نقشی در 
سیاست ندارد، مطمئن است که دستور این بمب گذاری در 
تهران صادر شده و حزب اهلل آن را در مرکز شهر بیروت اجرا 

کرده است.
در این میان، روایت های رسمی مقامات لبنانی از دو انفجار 
روز سه شــنبه متناقض هستند. مقامات لبنانی صحبت از 
انفجار 2۷5۰ تن نیترات آمونیوم می کنند که از ســال ها 
پیش در ســکوی شــماره ۱2 این بندر نگهداری می شد. 
درباره اینکه چگونه و چرا این ماده قابل احتراق در این بندر 

انبار شده بود، روایت ها متناقض است.
بــه روایتی این 2۷5۰ تن نیترات در ســال 2۰۱۱ با یک 
کشــتی روســی که با پرچم مولداوی از گرجستان راهی 
موزامبیک بود بــه بندر بیروت رســید و اختالفاتی بین 
صادرکننده و شرکت کشتیرانی دلیل این توقف بین راهی و 

در نهایت تخلیه کشتی شد.
روایت دیگری می گوید که این مقدار نیترات از سال 2۰۱4 
در سوله ای در این بندر نگهداری می شود. برخی هم تاریخ 

انبار شدن نیترات  را سال 2۰۱۶ اعالم می کنند.
البته برای شبکه تلویزیونی المنار، وابسته به حزب اهلل، اصال 
نیتراتی در کار نبوده و این انفجار در انباری صورت گرفته 
که در آن ترقه و فشفشه برای آتش بازی نگهداری می شده 

است!

هیچکدام از این روایت ها اشــاره بــه دالیل انفجار دوم که 
بسیار قویتر از اولی بوده است نمی کنند.

در بیروت کم نیستند کسانی که ادعا می کنند بعد از انفجار 
اول و قبل از انفجار دوم هواپیمایی را در آن منطقه مشاهده 
کرده اند.  برخی دیگر پرواز یک هواپیما را منکر می شــوند 
ولی ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در 
آن شیئی پرنده قبل از انفجار دوم دیده می شود. دانیلو کوپه 
مهم ترین کارشناس مواد منفجره ایتالیا در گفتگو با روزنامه 
کوریره دال سرا می گوید »2۷5۰ تن نیترات فضایی برابر با 
یک استخر مسابقات المپیک را پر می کند و در یک کانتینر، 
چنانکه لبنانی ها ادعا می کنند جا نمی گیرد.« دانیلو کوپه 
در ادامه می افزاید »رنگ دودی که بلند شد نیز متمایل به  
نارنجی و قهوه ای بود در حالی که دود ناشی از انفجار نیترات 
باید کامال زرد باشد.« این کارشناس ایتالیایی می افزاید »بر 
پایه ویدئوهای منتشــر شــده و اطالعات جمع اوری شده 
می توان نتیجه گرفت که یک انبار اسلحه و تسلیحاتی مانند 

راکت و موشک منفجر شده  است.«
ریما مکتبی مدیر دفتر شــبکه العربیــه در بیروت نیز در 
یک تماس کوتاه تلفنی از خانه اش که در پیامد این انفجار 
نیمه ویران شده به کیهان لندن می گوید »ما سال هاست که 
زیر ســایه جنگ داخلی و خارجی، بمب و وحشت زندگی 
می کنیم ولی هربار توانستیم زندگی خودمان را از نو بسازیم. 
اینبار ولی فکر نمی کنم با این دولتمردان که کشــور را به 
ورشکستگی سیاسی و اقتصادی کشانده اند بتوانیم باز به 
آینده امیدوار باشیم. لبنان قبل از این انفجار منفجر شده 

بود.«
ریما مکتبی، سعد کیوان، حسن مخلوف و بسیاری دیگر از 
روزنامه نگاران لبنانی که با آنها در ساعات گذشته صحبت 
کردیم، انگشــت اتهام را به سمت حزب اهلل نشانه می روند. 
سعد کیوان به کیهان لندن می گوید »شاید حزب اهلل در این 
انفجار دست نداشته باشد، این انبار نیترات  نیز به این گروه 
تعلق نداشــته باشد و در بندر هم اسلحه و موشک هایی را 
که از ایران دریافت می کند انبار نکرده باشد، ولی با اینهمه 
ناکارآیــی دولت در حفظ امنیت مــردم نتیجه ی حضور 

حزب اهلل در حکومت و دولت است«.
در این میان، نام نیتــرات آمونیوم به نوعی با نام حزب اهلل 
گره خورده است. تا کنون در چندین کشور در بازرسی ها از 

مخفیگاه های حزب اهلل این ماده کشف شده است.
در سال 2۰۱2 نیروهای امنیتی تایلند توانستند یک حمله 
انتحاری به سفارت اسرائیل در بانکوک را خنثی کنند. دو 
تروریست وابسته به حزب اهلل در صدد بودند با کامیونی با 
بیش از دوهزار کیلو نیترات به ساختمان سفارت اسرائیل 

حمله کنند.
در سال 2۰۱5 مامورین امنیتی کویت در منزل چند تن از 
اعضای حزب اهلل ۱۹هزار کیلو از همین ماده را کشف کردند. 
در همان ســال پلیس قبرس نیز 42۰ صندوق نیترات در 

خانه یک شهروند لبنانی وابسته به حزب اهلل کشف کرد.
در ســال 2۰۱5 نهاد امنیت داخلی بریتانیا )ام آی 5( در 
حمله به 4 پایگاه حزب اهلل در این کشور موفق به کشف ۳ 

تن نیترات شد.
در ابتدای ســال جاری میالدی نیز در یورش به خانه های 
افراد وابسته به حزب اهلل در جنوب آلمان، نیروهای امنیتی 
این کشور اروپایی چندصد کیلو نیترات کشف کردند، که 
منجر به قرار دادن شاخه سیاسی این سازمان در فهرست 
گروه های تروریســتی از سوی  این کشور شد. البته شاخه 
نظامی حزب اهلل سال هاســت که در تمام کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا یک ســازمان تروریســت شناخته می شود. 
چهار سال پیش حســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل در یک 
برنامه تلویزیونی اسرائیل را تهدید به نابودی شهر حیفا با 
حمله موشکی به یک انبار نیترات آمونیوم کرده بود. همان 
حمله ای کــه حاال بندر بیروت پایتخــت لبنان و عروس 

خاورمیانه را را ویرانه کرده است!

 با این دولت،
 لبنان قبل از این انفجار 

منفجر شده بود!

چهار سال پیش حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل در یک برنامه تلویزیونی اسرائیل را تهدید به نابودی شهر 
حیفا با حمله موشکی به یک انبار نیترات آمونیوم کرده بود. همان حمله ای که حاال بندر بیروت پایتخت لبنان 

و عروس خاورمیانه را را ویرانه کرده است!

انفجار بیروت
از زباله و ویرانی تا خشم مردم از سیاستمداران فاسد

در بیروت فاجعه زده، مردم و امدادگران 
همچنــان به امید یافتــن زنده های 
احتمالِی انفجارهــای هولناک عصر 
سه شــنبه، چهاردهم مرداد، آوارهای 
را  سنگین ساختمان های ویران شده 
می شــکافند. در این وضعیت، خشم 
مردم لبنان بیش از هر زمان دیگری 
متوجه مسئوالن سیاسی کشور شده 

است.
لبنانی ها دولتمردان کنونی و پیشین 
را به یک چوب می رانند و همه آن ها را 
ناکارآمد، بی لیاقت و »مشتی فاسد که 
کوچک ترین ارزشی برای جان ملت 

خود قائل نیستند«، لقب می دهند.
به نوشــته خبرگزاری ها و رسانه های 
بین المللی، خشــم و نارضایتی مردم 
لبنان در حالی تشدید شده که آن ها 
در اعتراض هــای دو ســال اخیر نیز 
مسئوالن و سیاستمداران را به فساد 
متهم می کردنــد و آنان را عامل بروز 
بحران وخیم اقتصادی کشور معرفی 

می کردند.
لینــدا داوود، زن 45ســاله ســاکن 
بیروت، به خبرگزاری فرانســه گفته 
اســت: »دشــمنان کشــور همین 
سیاستمداران اند. آن ها آرزوها و حتی 
آینده ما را بر باد دادند. لبنان بهشت 
بود، اما آن ها این سرزمین را به جهنم 

روی زمین برای ما مبدل کرده اند«.
ولید عاصی، ســاکن بیروت و کارگر 
یک پیتزافروشی، به خبرگزاری رویترز 
گفته اســت: »بهت اولیه بعد از این 
فاجعــه حاال جای خود را به خشــم 
عمیق داده اســت. چرا مردم بی گناه 
و بی دفــاع باید تــاوان این حاکمان 
بی لیاقت را بدهنــد. جان ما این قدر 

بی ارزش است؟«
رونی ابوسعد، صاحب یک ساندویچی 
در محله الجمیزه، نیز گفته اســت: 
»مســئوالن چــه کاری کرده اند جز 
آن که تنها مرگ ما را نزدیک کرده اند؟ 
کارشان نتیجه ای غیر از این نداشته 
که بگوییم انگار تنها خواهان مرگ و 

نیستی ما هستند«.
محله الجمیزه، تا پیش از این مصیبت 
و بــا وجود بالهای اقتصــادی بعد از 
کرونا، هنوز یکی از مراکز تفریح شبانه 

بیروت بود.
رونی ابوســعد به رویترز گفته است: 
»حاال کشــور دقیقاً مانند حاکمانش 
شــده؛ زباله و ویرانــی در خیابان ها 

تصویر حقیقی آن هاست«.
رونی افزوده هر کسی که بتواند، دیگر 
از این خاک بــالزده می رود، آخرین 
امیدهای ما بر باد رفت، این مملکت 

شاید دیگر درست شدنی نباشد.
کامل ترابی، مفســر سیاسی لبنانی، 
نیز به رویترز گفته اســت تصاویری 
که در کوی و برزن بیروت می بینید، 
شبیه جنگ داخلی سال های ۱۹۷5 
تا ۱۹۹۰ است. چنین حجم ویرانی و 
فالکت در خیابان ها از آن زمان دیده 

نشده بود.

حبیب مدور، صاحب ساختمانی در 
الجمیزه که دو تن از مســتاجرانش 
در آن کشته شده اند، بر یک صندلی 
پالستیکی زردرنگ نشسته و چشم به 
دریای مدیترانه دوخته است در حالی 
که ویرانی و مرگ و بوی ســوختگی، 

بیش از گرمای روز آزاردهنده است.
او می گوید حتی نمی خواهد تکانی به 
خود بدهد و خرده شیشــه ها را جمع 

کند.
پی یر مراد، رئیــس مرکز درمانی در 
الجمیزه، اشــک می ریزد و می گوید 
این مرکز به کل ویران شده، دو تن از 
پرستارها جان دادند، همه مریض ها 
را به اماکن دیگر منتقل کردیم، باید 
همه چیز را از نو بســازیم. دیگر چه 

چیزی برای گفتن باقی مانده است؟
پروفســور فیصــل ایتانــی نیز در 
نیویورک تایمز نوشته است: »اهمال، 
فساد و فرار از مسئولیت در بروکراسی 
لبنانی به فرهنگ ریشه دار در حکومت 

این کشور مبدل شده است«.
به نوشته این مدرس خاورمیانه در در 
مردم  واشینگتن،  دانشگاه جرج  تاون 
لبنان حق دارند که سیاســتمداران 
را به درســتی فاقد توانایی و کسانی 
بنامند که جان و مال و منافع ملت را 
بی ارزش می دانند. آن ها همواره اهمال 
کرده، از مسئولیت گریخته و فرافکنی 

کرده اند.
فیصل ایتانی افزوده است تابستان های 
خود او در دوران نوجوانی در دهه نود 
میــالدی با کار در این بندر ســپری 
می شــد، اما آن زمــان هنوز امیدی 
وجود داشــت که بعد از جنگ های 
داخلــی طوالنی، وضع بهتر شــود و 

کشور قد علم کند.
به نوشته این استاد دانشگاه، کشوری 
که حتی سرمایه دارانش آن را »وامانده 
و ویرانــه« می نامنــد، دیگــر یارای 
مدیریــت این ابعاد از فاجعه جدید را 
ندارد... حاال لبنانی ها بیش از آن که به 
پیشرفت فکر کنند، درگیر تقال برای 

بقا هستند.
مانند  هشــتگ هایی  نیویورک تایمز 
»آن ها )مسئولین( را اعدام کنید« یا 
»می دانیم تو باعث ویرانی هستی« را 
که در روزهای گذشته در میان مردم 
لبنان ترند شــده است، نشان خشم 
عمیق مردم از حاکمان لبنان می داند.

زینا کرم، گزارشــگر آسوشیتدپرس، 
اقتصــادی،  تزلزل  اســت  نوشــته 
مؤسســاتی که یکی پس از دیگری 
بسته می شوند، ابرتورم، فقر فزاینده 
همراه با کرونا، لبنــان را با گام های 
شتابان به سوی نقطه غیرقابل بازگشت 

می کشاند.
تنها یک روز پیــش از انفجار مهیب 
بیروت، ناصیف ِحّتــی، وزیر خارجه 
لبنان، دلیل استعفایش را نبود اراده 
واقعی برای اصالحات و مبدل شدن 
لبنان به »کشــور شکســت خورده« 

اعالم کرده بود.

به نوشته آسوشــیتدپرس، تا قبل از 
این مصیبت نیز هر روز نشــانه های 
تاریک تری از آینده لبنان دیده می شد 
که در بحران های گذشــته به چنین 
حدی ســقوط نکرده بود: اخراج های 
دسته جمعی، تهدید بیمارستان ها به 
بسته شدن، مغازه ها و رستوران هایی 
که یکی پس از دیگری درهای خود را 
قفل می کردند، افزایش جرم و جنایت 
ناشی از نومیدی و نداری، نظامی که 
حتی دیگر نمی تواند خوراک سربازان 
را تأمیــن کند و مصــادره انبارهایی 
که مرغ های تاریخ مصرف گذشته را 

می فروختند.
به نوشته زینا کرم، ملتی که نمادی 
از تنوع و مقاومت در جهان عرب بود، 
در هم شکســته است و دمل هرج و 
مرج سر گشوده است. فالکت جاری 
و نبود امید نه تنهــا به روحیه کار و 
کارآفرینی لطمه می زند بلکه ممکن 

است به تغییر هویت آن بینجامد.
فالکت اقتصادی لبنان به ویژه در یک  
سال اخیر وخیم تر شد، با بحران کرونا 
در هم آمیخــت و نیمی از لبنانی ها 
را به زیر خط فقر کشــاند؛ لیر تا 8۰ 
درصد ارزش خود را از دســت داد و 
تورم چنان افزایش یافت که اقشــار 
متوسط نیز دیگر توان خرید کاالهای 

اساسی را ندارند.
خرید نان در ماه هــای اخیر یکی از 
مصائــب روزانه برای مردم بود و حاال 
فروپاشی ســیلوی عظیم در لنگرگاه 
بیروت که تمامی گندم های سه ماه 
اخیر لبنان در آن ذخیره شــده بود، 

وضع را فالکت بارتر می کند.
خسارات عظیم بر پیکره بیروت تا ۱5 
میلیارد دالر و حتــی بیش تر برآورد 

شده است.
مسئوالن گفته اند حتی اگر کشورشان 
شرایط عادی داشت و سرشار از منابع 
مالــی بود، جبران خســارات مالی و 
ســاخت بندر و تأسیســات جدید 

حداقل چهار سال طول می کشید.
یک مقام لبنانی تأیید کرده است که 
انبار شماره ۱2 در لنگرگاه بیروت که 
2۷5۰ تن نیترات آمونیوم در شش تا 
هفت سال گذشــته در آن نگهداری 
می شد، زنگ زده و دیواره هایش پر از 
سوراخ و شــکاف ناشی از زنگ زدگی 

بود.
ایــن مقــام لبنانــی در گفت وگو با 
خبرگزاری فرانسه فاش کرده که سال 
گذشته، در پی نشت بوی شدید از این 
انبار، مسئله مورد تحقیق قرار گرفت 
اما کسی به نتیجه بررسی ها در مورد 
لزوم توجه به مخاطرات این وضعیت و 

انتقال مواد، توجهی نکرد.
ترکیــب نیتــرات آمونیوم بــا مواد 
سوختی و گرمای شــدید فعالً تنها 
مظنون وقوع انفجار مهیبی است که 
نیمی از پایتخت لبنان را به شــدت 
ویران و به تلی از آوار و آهن پاره مبدل 

کرده است.

فاجعه بیروت که صحنه هایی آخرالزمانی را به تصویر کشید،
 به عنوان سومین انفجار مهیب یک قرن اخیر، 

بعد از انفجارهای اتمی هیروشیما و ناگازاکی، ثبت شد.
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Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 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 August 1 to 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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(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 August 1 to 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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Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 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 August 1 to 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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Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

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

آیا ترودو آماده پذیرش عواقب عملکرد دولت خود است؟
ایــران جــوان- به گزارش نشــنال 
پست، کاندیدای اصلی رهبری حزب 
محافظه کار، ارین اوتول و پیتر مک 
کی، در حال حاضر آســان ترین کار 
دنیا را دارند. ماه آینده باالخره یکی از 
آنها به رهبری حزب انتخاب می شود 
و یکی از طوالنی ترین و کسل کننده 
ترین رقابت ها در تاریخ جهان خاتمه 
می یابــد. از طرف دیگر، رهبر حزب 
رقیب، به هر دســتاویزی برای حفظ 
خود و دولت اقلیتش چنگ می زند 
اما نتیجه ای جز بدتر شــدن اوضاع 

نمی گیرد.
شاید در حال حاضر نبود یک حزب 
مخالف منسجم تنها نقطه امید لیبرال 
ها در روزهای تاریــک و طوفان زده 
شان باشد. همچنین توافق لیبرال ها 
با جاگمیت سینگ رهبر نئودمکرات، 
مبنی بر حمایت ۳ ماهــه از دولت،  
دولت را از پرس و جوهای نمایندگان 
خالص کرد تا آزادانه ســرگرم بذل و 
بخشــش میلیاردها دالر تحت این 

برنامه و آن برنامه باشد.
 WE امــا در عوض به لطــف خیریه
و رابطه بســیار دوستانه لیبرال ها با 
برادران کیلبرگر، مالکان موسسه ای 
که بیشتر به یک امپراتوری امالک و 
مستغالت شباهت دارد تا یک خیریه، 
آنچه نصیب حزب حاکم شــد فقط 

تحقیــق و تفحص بود و زیر ذره بین 
قرار گرفتن.

اندرو شیر از حزب محافظه کار اخیرا 
به لیبرال ها پیشــنهاد کرده اســت 

نخست وزیر را از مقام خود خلع کرده 
و شخص کم اشتباه تری را به جای او 
منصوب کنند. و حاال این سوال پیش 
می آید چه کسی برای محافظه کاران 
بهتر از ترودو اســت که تا این حد در 
جهت پیشــبرد اهداف حزب مخالف 

خطا کند؟
محافظــه کاران و بالک کبکوا هر دو 
مترصد فرصتی برای جانشینی ترودو 
هســتند. حتی ایو فرانسوا بالنشت 
تاکنــون دو بــار از ترودو خواســته 
استعفا بدهد. تنها چیزی که آنها برای 
شکست لیبرال ها نیاز دارند همکاری 
نیودموکرات ها است که احتماال قصد 
ندارند تا ابد از لیبرال ها حمایت کنند. 
محافظــه کاران نیز به محض تعیین 
جانشین اندرو شیر به طور جدی وارد 
گود رقابت می شوند و کمپین خود را 

پر قدرت به راه می اندازند.
ســینگ نیز اخیرا در ماجرای خیریه 
WE حمالت تندی به جاستین ترودو 
کرده و گفــت برنامه دولت فدرال نه 
با هدف کمک به دانشــجویان که از 
ابتدا برای کمک به دوستان ثروتمند 
نخست وزیر طراحی شده بود. چارلی 
انگس، منتقد اصــول اخالقی حزب 
نئودمکرات نیز در جلسه ای که بیل 
مورنو در برابر کمیته مجلس در حال 
پاسخگویی بود، با طرح این پرسش 
که آیا وزیر اقتصاد اصال تاکنون قانون 
تعارض اخالقی را مطالعه کرده است 

یا خیر، مورنو را به سکوت واداشت.
حاال لیبرال ها چه دفاعی از خود برای 

به دســت آوردن دوبــاره آراء دارند؟ 
وعده هــای انتخاباتی آنها بالتکلیف 
باقــی مانده و جامعه بومیــان کانادا 

همچون همیشه ناراضی است.
اقتصــاد حتی پیــش از پاندمی نیز 
وضعیت رضایت بخشی نداشت و بیل 
مورنو موفق به دســتیابی به اهدافی 
که برای خود تعیین کرده بود نشــد. 
ما هنوز به عربستان سعودی اسلحه 
می فروشیم، و شورای امنیت سازمان 
ملل نیز توضیحات دولــت ترودو را 

نپذیرفت.
در واقع آقای ترودو نه تنها نتوانست 
دولتی پاســخگو و شفاف ایجاد کند، 
بلکه کاری کرد که نخست وزیر سابق، 
استفان هارپر، در پذیرش مسئولیت 
عملکرد دولتش یک فرشــته به نظر 
برســد. ترودو هنوز به هیچ ســوالی 
پاســخی نداده که بیشــتر از عالئم 
رانندگــی به زبان ســومری به مردم 
اطالعات شــفاف بدهد. محبوبیت او 
نیز با رســوایی های پی در پی رو به 

افول است.
در حال حاضر محبوبیت نخست وزیر 
به برنامه های حمایتی دوران پاندمی 
گره خورده و توانسته است مردم را با 
تقسیم کردن پول باد آورده راضی نگه 
دارد. اما بذل و بخشش پول کشور و 
فرستادن پیام های همدردی و اتحاد 
کار سختی نبوده و نیست و بسیاری 
از نخســت وزیــران در طول چنین 

بحران هایی محبوب شده اند.
اما سپتامبر نزدیک می شود، و والدین 
نگران از وضعیت ســالمت فرزندان 
شــان در روزهای مدرســه، کسب و 
کارها در تالشــی مضاعف برای سرپا 
ماندن، خطوط هوایی پروازها در تقال 
برای بقا، مردم ســردرگم درباره باز 
شــدن یا بسته ماندن مرزها، و موعد 

بازپرداخت وام ها و قبض ها نزدیک!
اکنون آیا تــرودو و مورنو توان دفاع 
از سخاوتمندی دولت خود را دارند؟ 
همــان دولتــی که پرداخــت 44۹ 
میلیون دالر برای مرخصی با حقوق 
کارمندان دولت را در شرایطی تصویب 
کرد که میلیون ها کانادایی شغل خود 

را از دست داده اند؟
حاال ســوال اینجاست که چه کسی 
تمایل دارد وارث این اوضاع آشــفته 
باشد؟ و اگر لیبرال ها شکست بخورند 
آیا ترودو همچنان عالقه ای به رهبری 
حزبی که اکنون روزهای سختش فرا 
رسیده خواهد داشت؟ او عاشق اجرا 
روی صحنه اســت و اکنون بیش از 
4 ســال است که صحنه را در اختیار 
داشته است. آیا وقت آن نرسیده که 
صحنه را از او بگیریم؟ هرچند که او 

خودش دارد آن را تقدیم می کند.

مرز آمریکا و کانادا 
تا سال آینده بسته خواهد ماند

پرژن میرور- بر اساس پیش بینی های 
به عمــل آمده توســط برخــی از 
کارشناســان، مرز آمریکا و کانادا به 
احتمال زیاد تا تابســتان سال آینده 

بسته خواهد ماند.
مرز بین دو کشور اولین بار در روز 2۱ 
مارس سال جاری هنگامی که تعداد 
افراد مبتال به ویروس کرونا در هر دو 

کشور در حال افزایش بود بسته شد.
در حالی که بر اساس محدود یت های 
جاری مرز بین آمریکا و کانادا تا روز 2۱ 
اوت بسته است، برخی از کارشناسان 
اظهار داشته اند که بازگشایی این مرز 

باز هم باید به تعویق بیافتد.
موشه لندر، استاد دانشگاه کنکوردیا 
در شــهر مونترال در گفتگو با شبکه 
خبری سی بی سی در همین زمینه 
گفته اســت: » وقتی مــردم کانادا 
احســاس امنیت نمی کنند چرا باید 
برای بازگشایی این مرز فشار بیاوریم 
در حالی کــه هیچ دلیــل منطقی 
سیاسی نیز برای این کار وجود ندارد.«

موشه لندر پیش بینی کرده است که 
مرز بین دو کشــور تا اواسط یا پایان 
سال 2۰2۱ بسته خواهد ماند و اصرار 
دارد کــه تصمیم به بازگشــایی این 
مرز در حال حاضر برای دولت کانادا 
به مانند یک » خودکشــی سیاسی« 

خواهد بود.
این اظهارات در حالی بیان می شــود 
که به باور عموم مردم کانادا، مرز بین 
این کشور و آمریکا تا زمانی که آمریکا 
آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ در این 
کشــور را به شدت کاهش ندهد باید 

بسته باقی بماند.
در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از 
مردم آمریکا با استفاده از نقطه ضعف 
موجــود در قانون که بــه آنها اجازه 
می دهد در صورت اظهار بر این که در 
حال حرکت به سمت آالسکا هستند، 
از مرزهای جنوبی وارد کانادا می شوند 
اما پس از آنکه مشخص می شود هدف 
آنها فقط ورود به خــاک کانادا بوده 
توسط مقامات مرزی کانادا دستگیر 

شده اند.
در هفته های اخیر و با شدت گرفتن 
این موضوع، مقامات کانادایی با اعالم 
برخی از محدودیت  ها در حال غلبه بر 

این معضل هستند. از تاریخ ۳۱ ژوئیه 
2۰2۰، آژانــس خدمات مرزی کانادا 
دستور داده است تا تمام افراد خارجی 
که قصد عبور ترانزیت از خاک کانادا را 
دارند باید از پنج گذرگاه مرزی معین 
وارد کانادا بشــوند. این گذرگاه های 

مرزی عبارتند از:
ابوتسفورد- هانتینگدون در بریتیش 

کلمبیا
کاوتس در آلبرتا

کینگز گیت در بریتیش کلمبیا
نورث پورتال در ساسکاچوان
اوسویوس در بریتیش کلمبیا

بــر اســاس دســتورالعمل جدید، 
شــهروندان آمریــکا از ورود به تمام 
پارک های ملــی، مناطق تفریحی و 
توریستی مابین دو کشور منع شده اند 
و پیــش از ترک کانادا باید خود را به 

ماموران مرزی کانادا معرفی کنند.

برخی نمایندگان پارلمان خواستار کناره گیری ترودو شدند
ایرانیان کانــادا- نمایندگان پارلمان 
کانــادا بــا منزجر کننــده خواندن 
توجیه های جاســتین ترودو نخست 
وزیر این کشــور درباره رسوایی اخیر 
مالی وی، کناره گیری نخست وزیر را 

از مقامش خواستار شدند. 
اندرو شییر، رهبر حزب محافظه کار 
در پارلمان کانــادا تاکید کرد اینکه 
نخســت وزیر تالش می کند از همه 
گیری کووید ۱۹ برای توجیه فســاد 
خود استفاده کند بسیار منزجر کننده 

است.
این اظهــارات در جلســه ای مطرح 
شد که جاستین ترودو، نخست وزیر 
کانادا برای پاســخ برخی سوال های 
نمایندگان در خصوص افشای رسوایی 
مالی وی در خصــوص یک صندوق 

خیریه در آن حضور یافت.
نخست وزیر کانادا در این نشست نیز 
توضیح جدید در خصوص اتهام های 
ایراد شــده به وی در خصوص سوء  
اســتفاده مالی ارائه نکرد و بار دیگر 
به دلیل کوتاهی هایی که کرده است 
عذرخواهی کرد و این در حالی است 
کــه احزاب مخالف,  چیــزی فراتر از 

عذرخواهی ساده را خواستارند.
شــییر با به تمسخر گرفتن اظهارات 
ترودو گفت: آقــای رئیس )پارلمان( 
مساله اینجاســت که در اینجا چیز 
تازه ای مطرح نشده است، بلکه نباید 
سوال ســخت بپرســیم، ولی سوال 
سختی که داریم روابط خانواده وی با 
اعضای یک سازمان است که به آن ها 

پول )رشوه( داده است.
از ســوی دیگر تــرودو نیــز در این 
نشســت مدعی شــد که توافقی که 

اعضای پارلمان به آن اشاره دارند به 
تصویب فراحزبی رســیده است و در 
کنار عذرخواهی که باید انجام بدهد، 
باید این را نیز تاکید کند که این قرار 
داد مورد تایید خدمات عمومی قرار 

گرفته بود.
جاگمیت سینگ، رهبر حزب ان دی 
پی نیز گفت: وقتی که نخســت وزیر 
مدام اقدام به قانون شــکنی می کند، 
دیگــر عذرخواهی مــداوم وی اصال 

معنی ندارد.
حزب ســینگ همچنیــن از ترودو 
خواست به سود معاون خود از مقامش 

کناره گیری کند.
همچنیــن باالترین مقــام خدمات 
عمومی و عضو کابینه ترودو در برابر 
کمیتــه مالی پارلمــان در خصوص 
این رسوایی توضیح داد؛   وی در این 
نشست هر چند که ایمیل های مرتبط 
با ترودو و شــرکت خیریه یاد شــده 
ارائه نشــد، ولی منکر هرگونه ارتباط 
بین نخســت وزیر و این شرکت شد 
که نشــان بدهد رابطه ای بین ترودو 
و خیریه در برنامه های مربوط داشته 

باشد.
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مدارک جدید دولت کانادا 
در خصوص دروغگویی مدیر هوآوی 

درباره ارتباطات مالی او با ایران

مداد- به گزارش سی.بی.سی، اسناد 
جدید ارائه شــده توسط دولت فدرال 
نشــان می دهد، منگ وانــژو مدیر 
ارشد شــرکت هواوی به دادگاه دروغ 
گفته و به این ترتیب اســترداد وی به 
ایاالت متحده ازنظر قانونی منعی ندارد.
ایــن مدارک که روز جمعه منتشــر 
شدند توسط دولت در جلسه دادرسی 
جنجالی این مدیر ارشد چینی که قرار 
است در ماه آوریل آینده برگزار شود، 
مورداستفاده قرار خواهد گرفت. اسناد 
مرتبط با وکالی دادستان کل کانادا 
بیانگر این موضوع است که منگ وانژو 
مدیر اجرایی هــواوی در مورد رابطه 
این شــرکت بــا Skycom در ایران 
به بانک HSBC دروغ گفته اســت. 
بر این اســاس مشخص می شود که 
شرکت هواوی در مورد ادعای تسلط 
بر شــرکت Skycom دروغ گفته و 
اظهارات منــگ در این رابطه خالف 

واقع هستند.
ســال گذشــته منگ وانــژو بنا به 
درخواست ایاالت متحده و در ارتباط با 
نقض تحریم های این کشور علیه ایران 
توسط شخص وی و شرکت هواوی در 
فرودگاه ونکوور دستگیر شد. وی هر 
دو اتهام را رد کرده و آن ها را بی اساس 
خوانده است. از آن زمان تاکنون خانم 
منگ در کانادا تحت محاکمه قرار دارد 
تا در صورت اثبات گناهکاری وی، به 
تقاضای آمریکا برای استرداد او به آن 

کشور تصمیم گیری شود.
موضوع دســتگیری خانم منگ وانژو 
مرتبــط بــا دریافت وام یــک و نیم 
از مجموعه  میلیارد دالری هــواوی 
 HSBC بانک های بین المللی و بانک
به عنوان وام دهنده اصلی اســت که 
چند روز بعــد از اعطــای آن، افراد 
ناشناســی به مدیران ارشد این بانک 
ایمیلی ارســال کرده و اطالعاتی در 
رابطه با نقض قوانین تحریم توســط 
هــواوی در اختیار آن هــا قراردادند. 
شــرکت هواوی در پاسخ با اطمینان 
اظهار داشت که کلیه اقدامات آن ها با 

تمام قوانین و تحریم ها مطابقت دارد.
این موضوع در حالی است که اسناد 
نشان می دهد هواوی در سال 2۰۰۹ 
ســهام خود در Skycom را واگذار 
کرده و منگ نیز در همین ســال از 
سمت خود در Skycom استعفا داده 
بود. به اعتقاد حقوق دانان، این شواهد 
تقلب منگ وانژو را اثبات کرده و برای 
اســترداد وی به ایاالت متحده کافی 

است.
گفتنی است دستگیری منگ باعث 
افزایش تنش سیاســی بین کانادا و 
چین شده اســت و چندی بعدازاین 
رویداد، دولت چیــن دو کانادایی به 
 Michael( نام های مایــکل کووریگ
 Michael( و مایکل اسپور )Kovrig
Spavor( را بــه جــرم جاسوســی 
دســتگیر کرده و از این طریق دولت 
کانادا را برای آزادی مدیر ارشد هواوی 
تحت فشــار قرارداد. این افراد بیش از 
یک سال نیم است که در زندان های 

دولت چین به سر می برند.
از ســوی دیگر وکالی منــگ وانژو، 
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را 
به اعمال قدرت غیرقانونی در پرونده 
اســترداد وی متهم کرده و آن را در 
راستای فشار به چین در قالب جنگ 
تجاری دو کشــور می دانند. این وکال 
ادعا می کنند که منگ، 48 ساله، در 
شــرایط خاص و بحرانی قرارگرفته و 
هرگونه تالش وی برای دفاع از خود 
ممکن اســت یا بر اقتصــاد چین یا 
زندگی دو کانادایی متهم به جاسوسی 
در چین تأثیر بگذارد. نکته قابل تأمل 
دیگر پرونده پیچیده فوق، این است 
که ترامــپ نیز مصرانــه پیگیر این 
پرونده بوده و رسماً اعالم کرده است 

در این موضوع دخالت خواهد کرد.
دادگاه بعدی این مدیر ارشــد هواوی 
که در حال حاضر با وثیقه ۱۰ میلیون 
دالری در بازداشت خانگی در کشور 
کانادا است، در ماه آوریل سال 2۰2۱ 

برگزار خواهد شد.

یادداشت فرماندار کل به کارمندانش: متحد باقی بمانیم
مــداد- به گزارش سی.بی.ســی، در 
پی فاش شــدن اطالعاتی مبنی بر 
بدرفتاری ژولی پی یت، فرماندار کل 
کانــادا با کارکنان دفتر کار خود، وی 
به کارمندانش  یادداشتی خطاب  در 
از آن ها خواســت در کنــار یکدیگر 
متحد باقی مانده و با مشکالت مبارزه 
کنند. این نخستین اظهارنظر رسمی 
فرماندار کل کانادا نسبت به موضوع 
بدرفتــاری وی در محیط کار پس از 
رسانه ای شــدن این ماجرا محسوب 

می شود.
وی در این یادداشــت نوشته است: 
هفته گذشته آزمونی جدی برای همه 
ما بود و من کامالً تحت تأثیر آنچه در 
این مدت شنیده ام، قرار دارم. ضروری 
اســت که وقتی با مشــکالت روبرو 
می شویم، متحد بمانیم و برای یافتن 
راه حل ها بــا یکدیگر همکاری کنیم. 
من به سخنان شما گوش می کنم و 
کامالً متعهد به همکارانم و مأموریتی 

که بر عهده داریم، هستم.
گفتنی است دفتر شورای خصوصی 
ملکــه )Privy Council( در حــال 
انجــام تحقیق و تفحص مســتقل و 
بی طرفانه در این رابطه بوده که طی 
آن بــا کارمندان ســابق و فعلی این 

مجموعه Rideau Hall مصاحبه های 
انجام داده شده است.

این بررسی به دنبال گزارش سی.بی.
ســی نیوز در سه شنبه گذشته انجام 
می شــود که با استناد به ده ها منبع 
ناشناس می گوید پی یت با ایجاد یک 
محیط کار ســمی و القای ترس در 
دفتر خود، کار را به جایی رسانده که 
بسیاری از کارکنان با گریه این شغل 

را ترک کرده اند.
پی یت در این یادداشــت به کارکنان 
خود گفت: مطمئن باشــید که من 
موضوع آزار و اذیــت در محیط کار 
را بســیار جدی می گیرم و کامالً از 
بررسی شــیوه های درســت و ادامه 
اقدامات مشــخص برای اطمینان از 

فراهم کردن یک محیط کار ســالم 
و ایمن برای همه، همیشــه و در هر 

شرایطی پشتیبانی می کنم.
این موضوع در حالی است که شانزده 
منبع مختلف نسبت به این موضوع 
شــهادت داده اند کــه پی یت به طور 
مکرر کارمندان خود را در محیط کار 
تحقیر و آن ها را به بی کفایتی متهم 
کرده بود. از سوی دیگر دوست دیرینه 
و معاون ارشد وی آسونتا دی لورنزو 
)Assunta Di Lorenzo(، نیز متهم 
به زورگویی به کارمندان و فریاد زدن 
بر سر آن ها بوده و به گفته کارمندان، 
بارها آن ها را تنبل و بی کفایت خوانده 

است.
به گفته منابع دولتــی، در یک دوره 
چهارماهــه در طول مأموریت پی یت 
، تقریبــاً ده ها گــزارش از رفتارهای 
نامناســب وی و دی لورنزو ثبت شده 
است. البته هنوز هیچ شکایت رسمی 
و مکتوبی در این رابطه ثبت نشــده 
و فرمانــدار کل نیــز در یادداشــت 
اخیر خود تأکید کــرده به همکاری 
با کارمنــدان خود افتخــار کرده و 
ضمن تشــکر، از آن ها خواسته است 
با خالقیت و تــالش مضاعف به این 

همکاری ادامه دهند.

کاهش میزان محبوبیت جاستین ترودو در پی رسوایی خیریه
ایران جوان- علیرغم رضایت عمومی 
از نحوه مدیریت بحران کروناویروس 
توسط جاســتین ترودو، طبق نتایج 
به دســت آمده از نظرســنجی اخیر 
Angus Reid، وجهه شخصی او در 
پی رســوایی خیریه WE خدشه دار 

شده است.
نظرسنجی نشان می دهد که میزان 
تایید ترودو که  در ماه می 55 درصد 
بود، تــا 2۳ جوالی بــه 44 درصد 
کاهش یافت. نیمی از پاسخ دهندگان 
گفتند که نظرشــان درباره ترودو در 

یک ماه گذشته بدتر شده است.
شاچی کرل، مدیر اجرایی انستیتوی 
Angus Reid گفت پس از رسوایی 
ها  کانادایی  الوالیــن،  اس.ان.ســی 
علیرغم انتخــاب مجدد تــرودو به 
سمت نخست وزیری، هنوز نظر کامل 
مساعدی به ترودو نداشتند. اما پاندمی 
کروناویروس همه چیز را تغییر داد و 
میزان رضایت از تــرودو در ماه مارچ 

یکباره افزایش یافت. 
در واقع بدترین بحران ســالمتی در 
کشور رخ داد تا ترودو از چاله ای که 
به دست خود کنده بود، خارج شود. 
کانادایی ها از نحوه مدیریت پاندمی 
در مراحل اولیه و ماه های بعد از آن 

راضی بودند. تا اینکه رسوایی خیریه 
WE از راه رسید. 

کرل افزود: کانادایی به دنبال شنیدن 
خبر و داســتانی غیر از کروناویروس 
بودند. به همین دلیل ماجرای خیریه 
WE  شــنوندگان مشــتاقی داشت. 
این که این ســومین تحقیق کمیته 
اخالقیات طی 5 سال گذشته درمورد 
نخست وزیر می باشــد، نیز کمکی 
به ترودو نکرده اســت. میزان رضایت 
از جاســتین ترودو بار دیگر در حال 

کاهش است. 
5۹ درصد از پاســخ دهنــدگان به 
نظرســنجی موضوع خیریه WE را 
جدی و مهم ارزیابی کردند. این میزان 

دو برابر بیشتر از افرادی بود که معتقد 
بودند در مهم جلوه دادن مســاله از 
سوی رسانه ها و احزاب مخالف دولت، 

اغراق شده است. 
همانطور که طی چند هفته گذشته 
به اطالع رسید، کمیسیون اخالقیات 
و تضــاد منافع در حــال تحقیق در 
مورد ترودو و بیل مورنو )وزیر دارایی( 
و نقش آنهــا در اعطای قرارداد ۹۰۰ 
 WE میلیون دالری دولتی به خیریه

می باشد. 
مورنو نیز هفته گذشته اعتراف کرد که 
او و خانواده اش هزاران دالر به خیریه 
WE کمک مالی کــرده اند و اخیرا 
نیــز 4۱ هزار دالر هزینه ســفرهای 

خانوادگی به حســاب WE را به آن 
سازمان بازگردانده اند. 

اســتفانی پالنــت، از مرکز مطالعات 
امنیتی، اطالعاتی و دفاعی دانشــگاه 
کارلتون معتقد است که مساله خیریه 
WE ممکن است از نظر کانادایی ها 
مهم باشد، ولی دولت ترودو در بیرون 
آمدن از چنین مخمصه هایی سابقه 
دارد. پالنت گفت: آنها در عذرخواهی 
کردن عالی هستند. ترودو و وزرایش 
می داننــد که عذرخواهی کارســاز 

خواهد بود. 
در اینجا به برخی از نتایج به دســت 

آمده از نظرسنجی می پردازیم: 
5۶ درصــد از شــرکت کنندگان در 
 WE نظرسنجی ادعا کردند رسوایی
تاثیر منفی اندکی بــر وجهه دولت 
لیبرال خواهد داشــت. با اینکه این 
موضوع ســبب شرمســاری نخست 
وزیر خواهد شد، اما لیبرال ها از این 
رسوایی جان سالم به در خواهند برد. 
در مقابل ۳2 درصد از پاسخ دهندگان 
موضوع را مهم و برای ســاقط شدن 
دولت لیبرال کافی ارزیابی کردند. ۱2 
 WE درصد نیز ادعا کردند که ماجرای
طی چند هفته دیگر فراموش خواهد 

شد. 
بد نیســت بدانیــد نقطــه نظرات 
پاســخ دهندگان به نظرســنجی در 
استان های مختلف با یکدیگر متفاوت 

بود. 
برای مثال 4۳ درصد از ساکنان کبک 
و ۳۹ درصد از ســاکنان ساسکاتون، 
معتقد بودند این رســوایی می تواند 
سبب ساقط شدن دولت ترودو شود. 

از ســوی دیگر، ۱5 درصد از ساکنان 
استان های آتالنتیک و ۱4 درصد از 
آلبرتایی ها معتقد بودند که رسوایی 
هیچ تاثیری بر دولت لیبرال نخواهد 

داشت. 
پاسخ دهندگانی که خود را محافظه 
کار معرفی کردند )54 درصد( معتقد 
بودند که رسوایی سبب ساقط شدن 
دولت ترودو خواهد شد. سه چهارم از 
محافظه کاران نقش دولت ترودو در 
ماجرای WE را مجرمانه و مستحق 
پیگرد قانونی از سوی پلیس دانستند. 
۱۹ درصــد از نیودموکــرات ها و ۶ 
درصد از رای دهندگان لیبرال با نظر 

محافظه کاران موافق بودند. 
علیرغم اهمیت ماجــرای WE برای 
بســیاری از کانادایی ها، اکثر مردم 
کووید-۱۹ را مهم ترین مساله ارزیابی 
کردنــد. پاندمی بــرای 4۳ درصد، 
سیســتم درمانی برای ۳۱ درصد و 
تغییرات اقلیمی بــرای 2۷ درصد از 
شــرکت کنندگان در نظرسنجی در 

اولویت نخست قرار داشتند.
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قوانین جدید وزارت دارایی کانادا 
کدام بخش از کامیونیتی ایرانی را برای انتقال پول به دردسر می اندازد؟

ایرونیــا- وزارت دارایــی کانادا هفته 
گذشته با وضع قوانینی سخت گیری 
های جدیدی را در مورد نقل و انتقال 

پول با ایران وضع کرد. 
بر اســاس این قوانین که از دوشنبه 
گذشــته الزم االجرا شد ، صرافی ها 
باید تمامی تراکنشهای انجام شده با 
ایران را بدون توجه به مبلغ آن ثبت 
کرده و برای آن رســید صادر کنند و 
رسیدهای صادر شده را به نهاد ناظر 
مالی کانادا ) مرکز تحلیل گزارشــها 
وتراکنش های مالی کانادا( ارســال 
کنند. در عین حال تمامی تراکنشهای 
انجام شده با ایران طبق این قانون با 
ریسک باال محسوب شده و در نتیجه 
مشــتری صرافی و یا سایر موسسات 
مالی که تراکنشــی با ایــران انجام 
داده اند ، در رده مشــتریان با ریسک 
باال قرار می گیرند که ممکن اســت 
رابطــه آنها با بانک را تحت تاثیر قرار 

دهد. 
ابالغ این قوانین نگرانی های جدیدی 
را برای کامیونیتــی ایرانی به همراه 
داشــت و حتی برخی تصور کردند 
ارسال و یا دریافت پول از ایران با این 

قانون متوقف شده است !!
 امــا تحلیــل جزییات ایــن قوانین 
مشــخص می کند که برای اکثریت 
افرادی کــه ارتباط مالی محدودی با 
ایران برای گذران امــور زندگی و یا 

کمک به خانــواده و فامیل در ایران 
داشتند ، شرایط تغییر زیادی نکرده 
و تنها ممکن است بابت تراکنش های 
خود کارمزد بیشــتری به صرافی ها 
پرداخت کنند و روند ارسال و دریافت 
پول برای آنها همچون گذشته خواهد 

بود. 
در مورد واریز شدن مبالغ دریافتی به 
بانک ها و پر ریسک شدن مشتری در 
صورت اطالع بانک از منبع پول هم 
باید گفت شــرایط چندان با گذشته 
تفاوتی نکرده و بانکها مدتهاست که 
ایران را به عنوان کشــوری با ریسک 
باالی مالی می شناســند و مشتریان 
بانک که با این کشــور ارتباط دارند ، 
مشتریانی باریسک باال محسوب می 
شوند و بسیار بعید است که بانکهای 
کانادا در اقدامی هماهنگ قصد بستن 
حساب هزاران ایرانی را داشته باشند 
که گروه قابــل توجهی از آنها تنها با 
درآمد از ایران در کانادا زندگی خود را 
می گذرانند و اقساط وام مسکن خود 

را پرداخت می کنند . 
بسته شدن حســاب های بانکی این 
گروه در واقع مــرگ مالی آنها را در 
کانادا رقم می زنــد و البته بانکها را 
برای دریافت اقساط وام مسکنی که 
سالها قبل به این گروه اعطا کرده اند 
را با مشکل روبرو می کند ولی وقوع 
چنین ســناریویی با توجه به شمار 

باالی ایرانیانی کــه در کانادا با ایران 
ارتباط مالی دارند ، متصور نیست . 

حســاب آقازاده ها و از ما بهتران که 
کمتــر از چند میلیــون دالر در هر 
تراکنش به حسابهای خود در بانکهای 
کانادا منتقل می کنند هم از این ماجرا 
جداست و سخت گیری های وزارت 
دارایی کانادا خدشه ای به روند انتقال 
پــول ایجاد نخواهد کــرد. این گروه 
انگشت شمار از کامیونیتی عمدتا با 

استفاده از شبکه های فعال پولشویی 
و از طریق شرکتهای تجاری اروپایی 
پولهای خود را تحت عنوان ســرمایه 
بیزینس به حســابهای تجاری فعال 
در کانادا منتقل مــی کنند و امکان 
ردیابی منبع پولهای آنها برای بانکهای 
کانادایی مشکل است مگر در شرایطی 
که خود شخص در رسانه ها به عنوان 
فردی اختالس گر معرفی شده باشد! 
بنابراین اجرای این قوانین برای این 

گروه هم تفاوتی ایجاد نخواهد کرد !
اما گروه کوچکی از کامیونینی ایرانی 
قطعــا از این قوانیــن جدید ناراضی 
هســتند و آن را بســیار دردسرساز 
می دانند. قطعا برخی از شما عده ای 
از افــراد را کــه در دو ســال اخیر با 
ویزای توریســتی به کانــادا آمده و 
بالفاصله اعــالم پناهندگی کرده اند 
، می شناســید. برخی از این افراد در 
کنار دریافت کمــک مالی دولت به 

پناهندگان، بدون اعالم منابع مالی و 
حســابهای بانکی در ایران ، اقدام به  
انتقال  و دریافت ماهانه پول از طریق 
صرافی به صورت نقــد می کردند و 
البته مراقب بودند کــه این کار را با 
صرافی هایی انجام دهند که اقدام به 

صدور رسید نمی کنند !! 
در کنار آنها ، گروه دیگری از مهاجران 
قدیمــی تر بودند که برای ســالها با  
بیکار گشــتن و دریافت کمک های 
نقدی دولت و حتی اقامت در منازل 
ویــژه دولت برای افراد کــم درآمد ، 
مبالغی را هر ماهــه از ایران به کانادا 
منتقــل و به صورت نقــد از صرافی 
ها دریافت می کردند و یا بخشــی از 
درآمدهایی را که در کانادا به صورت 
نقد و بدون ثبت برای پرداخت مالیات 
داشــتند ، به ایران می فرستادند و با 
عدم صدور رسید در صرافی ، آن را از 

چشم دولت کانادا پنهان می کردند!
اجباری شــدن صدور رسید و ارسال 
آن بــرای مرکــز تحلیل گزارشــها 
وتراکنش های مالی کانادا که می تواند 
دسترسی ســازمان مالیات کانادا به 
رســیدها را امکان پذیر کند ، عرصه 
را برای این گروه از کامیونیتی ایرانی 
تنگ خواهد کــرد و ارتباطات مالی 
آنهــا با ایران از این پس ثبت شــده 
و می توانــد در دریافــت کمک های 
ماهیانه نقدی  دولت تاثیر گذار باشد!!

قوانین جدید تراکنش مالی در کانادا و تاثیر آن بر کامیونیتی از زبان صرافان ایرانی در مونترال
مداد- در بخشــنامه جدیــد مرکز 
تجزیه وتحلیل معامالت و گزارش های 
مالی کانــادا )FINTRACF( به طور 
خاص بانک ها مورد تأکید قرار دارند 
امــا این قانون شــامل تمامی مراکز 
اعتبــاری، تعاونی های خدمات مالی، 
بانک های  اعتبــاری،  اتحادیه هــای 
خارجی مجاز و صرافی ها نیز می شود.

مجتبــی طباطبایی، مدیــر صرافی 
پرسپولیس در کانال تلگرامی صرافی 
پرپســپولیس با اشــاره بــه این که 
بخشنامه جدید شرایط نقل و انتقال 
را تا حــدی 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 
اعــالم کنند، به بخش هایــی از این 

دستورالعمل پرداخته و نوشته:
* از این پس تمامی تراکنش های مالی 
به / از ایران بدون در نظر گرفتن مبلغ 
 high( آن، یک تراکنش با ریسک باال
risk( محسوب شده و از این رو باید 
انتظار داشت که در صورت احساس 
نیاز توسط نهادهای مالی یا ارگان های 
دولتــی کانادا، تمامــی جزییات آن 
بررسی شــود و عاملیت )صرافی( و 
استفاده کننده )شخص انتقال دهنده 
یا پذیرنده ارز( باید اطالعات الزم در 
مورد تراکنش مذکــور را در اختیار 
نهــاد مذکور قرار دهنــد. تا پیش از 
این تنها تراکنش هایی از نظر بانک و 
یا نهادهای مالی با ریســک باال تلقی 
می شــد که برای مثال نحوه انتقال 
و یا منبــع واریز کننده پول به بانک 
مشکوک به نظر می رسید ولی با قانون 
جدید حتی ارسال صد دالر برای یک 
دوســت در ایران و یــا دریافت 5۰۰ 
دالر از خانواده در  ایران برای پرداخت 
قسط عقب افتاده اتوموبیلی در کانادا 
هم برای نهادهای ناظر مالی در کانادا، 
تراکنشی با ریسک باال محسوب شود 
و ممکن اســت ســواالتی را در پی 

داشته باشد و شخص انجام دهنده و 
صرافی مذکور هر دو باید آمادگی ارائه 

توضیحات را داشته باشند.
* هویت هر فــردی که به نحوی در 
تراکنــش مالی بــه / از ایران – با هر 
مبلغی -درگیر اســت باید بر اساس 
قوانین FINTRAC کامال مشــخص 
باشــد و 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 
امکان مشــخصات تمامی طرف های 

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 گزارش ها قبال شامل مبالع باالی 
ده هزار دالر می شــد ولی حاال حتی 
نقل وانتقال 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 )high risk( اســت که 

عمال تمامی مشتریان بانک ها که به 
نوعی منبع مالی آنها ایران اســت را 
به مشتریان پرخطر برای بانک بدل 
می کند و این مســئله شاید در بلند 
مدت دســت بانک ها را برای بستن 
از مشتریان  این گروه  حســاب های 

کامال باز نگه دارد .
عدم رعایت این قوانین، تخلف بسیار 
جدی محسوب شــده و می تواند تا 
5۰۰ هزار دالر جریمه در پی داشته 

باشد.

تراکنش های مالی کامیونیتی ایرانی 
در خطر نیست

علی ســلیمانی، مدیر صرافی نت در 

شهر مونترال درباره نقل و انتقال پول 
توسط دانشجو یا تازه واردین و حتی 
افراد عادی می گوید: » مطمئنا هیچ 
ایرانی بــرای انتقال یا دریافت پول با 
مشکل روبه رو نخواهد شد فقط شرایط 
هویتی افراد مد نظر گرفته شده است. 
دولت کانادا انتقال یا دریافت پول به 
ایران را ممنوع نکرده فقط خواســته 
تا هویت گیرنده و فرســتنده کامال 
مشخص باشد تا در صورت نیاز از آن 
استفاده کند. به همین خاطر صراف ها 
باید تمام مــدارک مربوط به هویت 
افــراد را بایگانی کنند تــا بتوانند در 
صورت نیاز به دولت ارائه دهند. دولت 
کانادا در واقع با وضع این بخشــنامه 
افرادی را  می خواهد، هویت اصلــی 
که معامله می کنند را شــفاف داشته 

باشد.«
او در پاسخ به این شایعه که با اجرایی 
شــدن این بخشنامه، صرافی ها اقدام 
بــه افزایش کارمــزد کرده اند، گفت: 
»صرافی نت این کار را نکرده هر چند 
که بین صرافی هــای ایرانی موضوع 
افزایش کارمزد مطرح است.« او ادامه 
داد: »ما می دانیم که دانشــجویان و 
افــراد عادی با شــرایط بد اقتصادی 
در ایران به ســختی پول وارد کانادا 
می کنند، بنابراین صرافی نت از روزی 
که ایــن بحث پیش آمــده مخالف 

افزایش کارمزد بوده است.«
مدیر صرافی نت با توصیه به شهروندان 
مبنی بر اینکه قوانین در کانادا بسیار 
جدی اســت گفت:» تنها توصیه من 
بــه هموطنانم این اســت که نگران 
نباشید که مشخصات فردی خود را 
مجبور هستید به صرافی بدهید. این 
را بدانید که رعایت قانون در کشوری 
مثل کانادا بسیار مهم است و هیچ فرد 
و قانونی نمی تواند جلوی نقل و انتقال 
پول برای خانواده و عزیزانتان را بگیرد. 
همانطور که نفس اجرایی شدن این 
بخشنامه برای کســانی که قانون را 

رعایت می کنند این چنین نیست.«
صبــا حلوایــی؛ کارمنــد صرافــی 
پرسپولیس با اشــاره به ارائه مدارک 
دقیق تر به صرافی ها گفت: »شرایط 
برای دانشجویان و تازه واردین و تمام 
کســانی که قصد انتقال و یا دریافت 
پول را از ایران دارند هیچ فرقی نکرده 
و تنها مدارک مورد نیاز کمی بیشتر 
شده است. کانادا می خواهد بداند که 
منبع پول های جابه جا شده کجاست 
و همیــن نکته ســاده کمــی برای 
هموطنان باعث پریشانی شده است.«

او درباره مــدارک مورد نیاز برای هر 
نقل و انتقالــی گفت:»ما مانند قبل 
کارهای مربوط به نقل و انتقال پول را 
برای افراد انجام میدهیم و تنها از آنها 
مدارک بیشتری میخواهیم. مدارکی 
که برای فرد در کانادا شــامل: کارت 
شناسایی ترجیحا گواهینامه، آدرس 
و تلفن، شغل و تاریخ تولد و در ایران 
شامل: عکس پاسپورت ایرانی یا کارت 
ملی، آدرس به همراه کدپستی و تلفن 

و شماره شبا و اسم بانک است.«
ظاهــرا افراد عــادی، دانشــجویان 
و تازه مهاجــران در اثــر اعمال این 
دستورالعمل جدید با مشکل خاصی 
روبه رو نخواهند شــد اما ســوال این 
جاست که آیا حساب اختالس گرانی 
که در هر تراکنش میلیون ها دالر به 
حساب های خود در بانک های کانادا 
پول منتقل می کنند هم از این ماجرا 
وزارت  ســختگیری های  و  جداست 
دارایی کانادا مانعی به روند انتقال پول 

آنها هم ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
 و آیا گروهی که عمدتا با استفاده از 
شبکه های فعال پولشویی و از طریق 
شرکت های تجاری اروپایی پول های 
خود را تحت عنوان سرمایه کسب وکار 
بــه حســاب های تجاری فعــال در 
کانادا منتقل می کنند نیز شامل این 

بخشنامه خواهند شد؟
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

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

14 درصد کسب و کارهای
 کوچک کانادایی در معرض خطر 

تعطیلی دائم هستند
ایرونیــا- باوجود این که اســتان ها  
برنامه های شــروع به کار دوباره را با 
جدیــت پیش می برنــد، ۱4 درصد 
از کســب و کارهای کوچک کانادایی 
در معرض خطر بســته شدن دائمی 
هستند. حدود یک مورد از هر هفت 
کســب و کار کوچک و متوسط که در 
نظرسنجی فدراسیون کسب و کارهای 
مســتقل کانادا در ماه ژوئن شرکت 
کرده بودند، اعالم کــرده که دارد به 
اعالم ورشکســتگی یا کاهش میزان 
فعالیتش به خاطر پاندمی کووید-۱۹ 
فکر می کند. این یعنی عالوه بر تمام 
کســب و کارهایی که تا به حال بسته 
شده اند، حدود ۱58 هزار واحد تجاری 

دیگر در خطر بسته شدن قرار دارند.
شاخص های اخیر نشان می دهد کانادا 
در حال بهبود است،  اما اقتصاددان ها 
هشدار می دهند  کشور هنوز باید یک 

پروسه طوالنی را طی کند.
فدراسیون کسب و کارها گفته با توجه 

به اینکه اعضایش معموال جاافتاده و 
مقاوم تر هستند، ممکن است نتایجی 
که اعالم کرده »محافظه کارانه« باشد.

این گروه صنعتی گفته بر حسب اینکه 
برنامه بهبــود اقتصادی چطور پیش 
برود، میزان بسته شدن کسب و کارها 
می تواند بین 55 هــزار تا 2۱8 هزار 

واحد باشد.
نظر جغرافیایی، کســب و کارهای  از 
موجود در آلبرتا با ۱۹ درصد باالترین 
ریسک بسته شدن را دارند. استان به 
خاطر پاندمی و کاهش قیمت نفت با 

یک ضربه دوگانه مواجه شده است.
بخش های هنرها و تفریحات و اقامت 
ممکن است شــاهد چشمگیرترین 
کاهش باشــند و به ترتیب با ریسک 
۳۰ درصد و 2۷ درصد مواجه هستند 
چون این صنایع برای بازه ای طوالنی 
بســته مانده اند و به خاطر طبیعت 
کارشان با محدودیت های سختی هم 
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جایگزین شدن کمک مالی 2000 دالری دولت با بیمه بیکاری
 ادامه زندگی را برخی کانادایی ها دشوار می کند

ایرونیا- بــه زودی مزایای پرداخت 2 
هــزار دالر پول در ماه در قالب برنامه 
کمک اضطراری دولت )CERB( به 
پایان می رســد. چیزی که قرار است 
جایگزین آن شــود فرمــی از برنامه 
قبلی در قالب بیمه اســتخدام است. 
دستیابی به این برنامه  راحت تر است 

و مردم بیشتری را پوشش می دهد.
اینجاســت که پاســخ به پاندمی از 
تدبیری موقتی بــرای حمایت چند 
ماهــه بحرانی مــردم تبدیل به یک 
برنامه اجتماعی می شود که احتماال 
مدتــی کنارمان باقــی خواهد ماند. 
بیانیه هــای رســمی دولت نشــان 
می دهند که CERB خواهد مرد. قرار 
اســت این برنامه مزیتی بیست و نهم 
آگوست به پایان برسد. لیبرال ها هم 
گفته اند این یک برنامه اورژانسی است 

که نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد.
ارقام مالی که بیل مورنو وزیر فایننس 
چندی پیش منتشــر کــرد- همان 
گزارشــی که نشــان داد امسال یک 
کســری بودجه ۳4۳ میلیارد دالری 

خواهیم داشــت ـ رقم جدید زیادی 
بــرای CERB در نظــر نگرفت. در 
عوض این گزارش نشان داد که دولت 
پول را به سمت یارانه دستمزد هدایت 
می کند که تا دســامبر تمدید شده 

است.
ایــن نشــان می دهد کــه لیبرال ها 
وسیله  دســتمزد  یارانه  می خواهند 
انتقــال باشــد. نشــان می دهد که 
دریافت کنندگان CERB که کار پیدا 
نمی کنند مجبور هستند درخواست 

بیمه اشتغال بدهند.
اما تحت سیستم موجود فعلی بیمه 
اشــتغال ، نیمــی از آن ها صالحیت 
دریافت آن را ندارنــد. اگر این اتفاق 
بیفتد صدها هزار یا شاید چند میلیون 
نفر بیکار یا بدون مزیت بمانند و این 
جاستین  برای  سیاســی  خودکشی 
ترودو خواهــد بود. بنابراین لیبرال ها 
می خواهند CERB را تبدیل به یک 

بیمه اشتغال جدید بکنند.
این هم از نظر سیاســت گذاری و هم 
از نظر سیاســی یک چالش اســت. 
لیبرال ها تا حدود زیادی برای حمایت 

با حزب دموکرات نو مذاکره کرده اند. 
این حزب می خواهد درجه مزیت های 
CERB  ادامه پیدا کند. پیتر جولین 
رهبــر نماینــدگان ان دی پی گفت 
حزبش حاضر است تاریخ مزیت ها را 
فراتر از بیســت و نهم آگوست تمدید 
کند اما هنوز این حزب فکر می کند 
یک درآمد پایه فراگیــر بهترین راه 

است. 
اما ترودو قبال این پیشنهاد را رد کرده 
و انتظار نمی رود حاال به آن رو بیاورد. 
جولین گفته ان دی پی حاضر اســت 
یک احتمال دیگر را در نظر بگیرد و 
بیمه اشتغال را تا وقتی که به معنای 

کاهش مزیت ها نباشد، تمدید کند. 
 ترکیب کردن این دو برنامه اما آسان 
نخواهد بود. جنیفر رابســون استاد 
مدیریت سیاسی دانشــگاه کارلتون 
که درباره سیاســت گذاری اجتماعی 
تحقیق می کند، گفت: »فکر نمی کنم 
این کار عملی باشد«. او گفت در یک 
سال نرمال، بیمه اشتغال به کمتر از 
4۰ درصد از افراد بیکار مزایا پرداخت 

می کند.

بعضی ها به اندازه کافی ساعات کاری 
ندارنــد و خیلی هــا صالحیت پیدا 
نمی کنند چون حق بیمه نمی دهند و 
دلیلش این است که احتماال خودشان 
را اســتخدام می کنند یــا پیمانکار 
این  همچنین  می شــوند.  محسوب 
ســوال به وجود می  آید که آیا بیمه 
افرادی می شود که  اشتغال شــامل 
نمی توانند مراقبت کــودک دریافت 
کنند و اگر ایــن اتفاق می افتد آیا تا 
پایان دوران پاندمــی تمدید خواهد 

شد؟
پاسخ چنین مسائلی برای میلیون ها 
نفر حیاتی خواهد بود. این مســئله 
می توانــد اثر عظیمی بــر امور مالی 
عمومی داشته باشد و احتماال منجر 
به افزایش حق بیمه اشــتغال بشود. 
برنامه بیمه اشتغال نیازمند اصالحات 
جدی است و حتی اگر این اصالحات 
قرار نباشد طوالنی مدت باشد، ممکن 
است بســیار بیشتر از حد انتظار سر 
جای خود باقی بماند چون هیچ کس 
نمی داند پاندمی یا بیکاری باال تا کی 
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ترودو: با پایان کمک مالی 2000 دالری در پاییز،
 بیمه بیکاری با شرایط ساده تر پاسخگوی نیاز متقاضیان است

ایرونیا- دولت فدرال قصد دارد بعد از 
اینکه برنامه کلیدی کمک مالی اش در 
فصل پاییز به اتمام رسید، تا جایی که 
می تواند کانادایی ها را وارد سیســتم 
بیمه بیــکاری کنــد و از میلیون ها 
نفری که تحت قوانین فعلی صالحیت 

دریافت آن را ندارند، حمایت کند.
این حرکت نشان از تغییرات چشمگیر 
بالقوه در سیستم بیمه بیکاری چند 
دهه گذشــته دارد. این سیستم در 
سال های اخیر به خاطر به روز نشدن 
با نیروی کار مدرنی که بیش از پیش 
مشــغول انجام کارهای پــروژه ای و 
پیمانکاری اســت، مــورد انتقاد قرار 

گرفته بود.
تا حدودی به خاطر همین کمبودهای 
سیســتم بیمه اشتغال بود که دولت 
برنامه مزیت پاســخ اورژانسی کانادا 
)CERB( به ارزش 8۰ میلیارد دالر 
را در آغاز پاندمی راه اندازی کرد. این 
برنامه قرار است طی هفته های آینده 
به تدریج به پایان برســد. افرادی که 
از همین حاال صالحیت دریافت بیمه 
بیــکاری را دارند به آن برنامه منتقل 

می شوند.
دولت قول داده یــک برنامه مزیتی 
موازی دیگر که جنبه هایی مشــابه 
با بیمــه بیکاری دارد بــرای افرادی 

راه اندازی کند که هنوز نمی توانند وارد 
سیستم بیمه بیکاری بشوند. این برنامه 
شامل دسترسی به تعلیم و قابلیت کار 
برای ساعت های بیشتر بدون نیاز به 
پرداخت پول بیشــتر می شود. دولت 
همچنین قول داده قوانین صالحیت 
دریافت بیمه بیکاری را تسهیل کند 
و به طور مثال تعداد ساعت های کاری 
مورد نیاز برای پرداخت های حمایتی 

را تغییر دهد. 
نخســت وزیر جاســتین تــرودو در 
سخنان روز جمعه اش گفت هدف این 
است که تمام افرادی که پرداخت های 
CERB  را دریافــت می کننــد به 
سمت بیمه بیکاری سوق داده شوند 
و هر کسی که دنبال کار است تحت 

پوشش »یک سیستم بیمه بیکاری 
بهتر و قرن بیست و یکمی« قرار بگیرد.
جزییات بیشتر طی هفته های آینده 
ارقام  منتشر می شــوند. جدیدترین 
CERB دولت نشــان می دهند که 
۶2,۷5 میلیارد دالر به 8,4۶ میلیون 
نفر پرداخت شــده کــه نیمی از آن 
افراد صالحیت دریافت بیمه اشتغال 
را دارنــد. همیــن ارقــام دلیل کنار 
گذاشته شدن سیستم بیمه بیکاری 
به نفع CERB در ماه مارس شدند؛ 
چون مسئوالن فدرال نگران بودند که 
تعداد زیاد درخواست ها ممکن است 
باعث اعمال فشار بیش از حد بر این 

سیستم چند دهه ای شود.
دولت هنــوز انتظــار دارد در پاییز 
میلیون ها نفر وارد برنامه بیمه بیکاری 
شوند. کارال کوالترو وزیر اشتغال گفت 
تخمین زده می شود که این رقم حدود 
چهار میلیون نفر باشد و اضافه کرد که 
سیستم تست شده و آماده مدیریت 

تعداد باالی درخواست هاست.
کوالترو در یک کنفرانس خبری گفت: 
»ما باور داریــم CERB کار خود را 
انجــام داده و دلیل خلق شــدن آن 
دیگر تمرکز اصلی ما نیســت چون 
تالش های مان به ســمت حمایت از 

کارکنان سوق یافته است.«
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کدام گروه از کانادایی ها در اولویت 
دریافت واکسن کرونا هستند؟

مداد- به گزارش سی.بی.سی، دیر یا 
زود واکسن کووید ۱۹ ارائه خواهد شد 
و قطعاً در ابتدای عرضه گسترده این 
واکسن، کمبودهایی وجود داشته و به 
همین دلیل تقســیم و اولویت بندی 
تزریق این واکســن باید بر اســاس 

برنامه ریزی صورت گیرد.
به گفته سازمان بهداشت جهانی، در 
حال حاضر بیش از ۱۶۶ واکســن در 
بالینی  آزمایش های  مختلف  مراحل 
و انســانی قرار دارند. کارشناســان 
می گویند بر اســاس یک سناریوی 
خوش بینانه، اولین واکسن ها می توانند 
برای سال آینده توزیع و استفاده شوند. 
باید در نظر داشــت که با آغاز توزیع 
واکســن کرونا حدود هفت میلیارد و 
8۰۰ میلیون نفر خواهان دسترسی 
به آن هستند و قطعاً برای همه مردم 
دسترسی سریع به این واکسن وجود 
نخواهد داشــت. طبیعتاً وقتی منابع 
محدود باشد، کشورها باید راهی برای 
به دست آوردن منافع حداکثری برای 
هر نوع حداقل عرضه را پیدا کنند. در 
کانادا، این ارزیابی، بر اساس شواهد و 
توسط کمیته مشاوره ملی ایمن سازی 

)NACI( انجام می شود.
بــر این اســاس اولویت بنــدی ارائه 
واکسن در مرحله کار آزمایی بالینی 
آغاز می شود. در حال حاضر، کمیته 
توصیه  ایمن ســازی  ملی  مشــاوره 
می کنــد که در گروه هــای مختلف 
به طور متفاوتی عمل شــود. معموالً 
این تقســیم بندی بر اساس سه فاز 
جداگانــه صــورت می گیــرد. برای 
آزمایشات بالینی مرحله اولیه )فاز ۱ 
و 2(، کمیته مشاوره ملی ایمن سازی 
توصیه می کند تنها بزرگ ساالن سالم 
که به طورمعمول برای آزمایش ایمنی 
مورداستفاده قرار می گیرند، در اولویت 
قرار داشته باشند. در مورد کار آزمایی 
های بالینی فاز سوم، تمرکز روی کار 
آیی است و به نظر این کمیته، مردم 
باید بر این اساس اولویت بندی شوند:

* افراد دارای مشکالت حاد و جدی 
بهداشــتی و بیماری هــای زمینه ای 
مانند آسم، دیابت، فشــارخون باال، 
بیماری های مزمن ریه و بیماری های 

قلبی- عروقی.
* افراد درگیر با مشاغل خطرناک و 
حســاس مانند کارمندان بخش های 
پزشــکی و مراقبت های بهداشــتی، 
کارگران اورژانس و تمامی کســانی 
که تماس های اجتماعــی زیادی در 
مشاغل خود با مردم و به ویژه مسافران 

بین المللی دارند.
* افرادی که شرایط اجتماعی آن ها 
برای ابتال به کرونا مســتعدتر است 
مانند افــرادی کــه در مراقبت های 
طوالنی مدت یا در محل های شــلوغ 
یا دورافتاده زندگــی می کنند، افراد 
مصرف کننــدگان  و  بی خانمــان 
دخانیــات، الکل یــا مــواد مخدر. 
همچنین ایــن اولویت بندی ممکن 
است شامل برخی نژادها و قومیت های 
خاص یا مهاجران و پناهندگان و حتی 

مسافران بین المللی باشد.
اولویت بندی  و  تخصیــص  تجربــه 

 H1N1 استفاده از واکسن آنفوالنزای
می تواند برای تکرار این مســئله در 
مورد کوویــد ۱۹ نیز مفید باشــد. 
در ســال 2۰۰۹ و پس از شیوع این 
بیماری، تنها هفت تا ده میلیون دوز 
از این واکسن ارائه شده و در آن زمان 
دولت بر اساس اولویت بندی زیر، این 

واکسن ها را به مردم ارائه کرد:
* مبتالیان به بیماری مزمن پزشکی 

که زیر ۶5 سال سن دارند.
زنان حامله.

* کودکان زیر پنج سال )به استثنای 
نوزادان زیر شش ماه(

* افــرادی کــه در مناطــق دور از 
دسترس زندگی می کنند.

* کارکنان مراقبت های بهداشتی که 
در این بیماری همه گیر دخیل بوده 

و یا خدمات درمانی را ارائه می دهند.
* افرادی که یکی از اعضای خانواده 
آن ها بــه بیماری مبتالســت و در 

معرض خطر هستند.
البته باید به این مسئله نیز اشاره کنیم 
که دولت خاطرنشان کرد، این فهرست 
اولویت بندی هنوز قطعی نیســت و 
ایــن وظیفه اســتان ها و دولت های 
محلی اســت که دستورالعمل ها را با 
نیازهایشــان تطبیق دهند و این امر 
می تواند با توجه به اطالعات بیشتر در 

مورد ویروس کرونا، تعدیل شود.

کارشناسان: احتماال موج دوم کووید-19 در راه است
ایران جــوان- به گزارش ســی بی 
ســی نیــوز، بعضــی متخصصان و 
اپیدمولوژیست ها معتقدند موج دوم 
کووید-۱۹ در راه اســت. خبر خوش 
این است که بسیاری از آنها فکر می 
کنند موج دوم از نظر شدت بیماری و 

طول دوره قابل کنترل است.
از ۱۷۰ اپیدمولوژیســت و کارشناس 
حوزه سالمت که در نظر سنجی سی 
بی سی نیوز شرکت کردند، دو سوم 
معتقد بودنــد احتمال بروز موج دوم 
بسیار زیاد است و 24 درصد دیگر نیز 
آن را تقریبا محتمل توصیف کردند. 
منظور از مــوج دوم در اینجا افزایش 

مجدد و پایدار آمار مبتالیان است.
به گفته بعضی کارشناســان، تاریخ 
بیماری های همه گیر مانند سارس، 
که منشا آن نیز یکی از انواع ویروس 
کرونا بود، نشــان می دهد بروز موج 
دوم اجتنــاب ناپذیــر اســت. دکتر 
سدریک یانسونی، استاد مرکز سالمت 
دانشگاه مک گیل، می گوید: موج دوم 
اتفاق جداگانه ای نیست که بخواهیم 
ببینیم رخ می دهد یا نمی دهد. هیچ 
بیماری تنفســی همه گیری وجود 
نداشته که با یک موج به پایان رسیده 
باشد. زنجیره انتقال پیوسته در جریان 
اســت و ممکن است بین چند ماه تا 
2 سال این سرایت ادامه داشته باشد. 
او افزود: عامل دیگر در بروز موج دوم 
عدم ابتالی تعــداد کافی از مردم در 
موج اول، برای به وجود آمدن سطحی 

از مصونیت در جامعه، است.
بر اســاس مطالعه ای کــه کار گروه 
ایمنی در برابر کووید-۱۹ انجام داد، 
در مــوج  اول بیماری در کانادا کمتر 
از یک درصــد مردم به ویروس آلوده 

شدند.
در حال حاضر نشــانه هایی از موج 
دوم در کبــک دیده می شــود. این 
اســتان پس از اوج بیماری در اواخر 

آوریل و اوایل می، در روزهای پایانی 
ماه ژوئن به حداقل آمار ابتال رســید، 
اما از ابتدای جوالی بار دیگر شــاهد 
روند صعودی تعــداد مبتالیان بوده 
و هم اکنون تعــداد مبتالیان جدید 
به ۱5۰ نفر در روز رســیده است. به 
گفته مارک گلدبرگ، اپیدمولوژیست، 
اگر روند صعودی تعداد مبتالیان تا 2 
هفته آینده همچنان ادامه پیدا کند، 
می تــوان آن را موج دوم بیماری در 
استان دانســت. اما دکتر بنوا مس از 
دانشــگاه مونترال معتقد اســت اوج 
گیری محســوس بیماری را در ماه 
سپتامبر، همزمان با باز شدن مدارس 
و سرد شدن هوا شاهد خواهیم بود که 
منجر به افزایش بیماران بستری در 
بیمارستان در ماه های اکتبر و نوامبر 

خواهد شد.
بســیاری از کارشناسان نیز معتقدند 
با توجه به جدید بودن ویروس کرونا 
نمی توان الگوی مشخصی را برای آن 

پیش بینی کرد.
علیرغم اجتناب ناپذیر شمردن موج 
دوم، کارشناسان می گویند با توجه 

به اینکه اطالعات متخصصان، دولت 
هــا و عموم مــردم از این ویروس به 
مراتب نسبت به شروع پاندمی بیشتر 
شده است، شدت بیماری در موج دوم 
تا حدود زیــادی قابل کنترل بوده و 
بستگی به رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی توســط مردم و اقدامات 

دولت ها دارد.
مهم ترین اقداماتی که کارشناســان 
حوزه ســالمت برای کنترل شــدت 

بیمــاری و کاهش تلفــات ضروری 
می دانند، در وهله اول اجباری کردن 
اســتفاده از ماســک و در وهله دوم 
محافظت از گروه های آســیب پذیر 
به ویژه ساکنان خانه های سالمندان 
و آسایشگاه ها است. آنها می گویند 
در صورت تاخیــر در انجام اقدامات 
مناســب، ممکن اســت موج دوم به 

اندازه موج اول شدت پیدا کند.

برنامه ردگیری کرونا در تلفن همراه 
برای همه مردم قابل استفاده نیست

 COVID مداد- به گزارش سی.بی.ســی، به تازگی اپلیکیشنی با عنوان
Alert جهت ردگیری بیماران کووید ۱۹ طراحی شــده و به گفته دولت 
فدرال بیش از یک میلیون و ۱8۰ هزار کانادایی از یکشنبه شب تاکنون این 

برنامه را روی تلفن های همراه خود نصب کرده اند. 
در این نرم افزار کاربردی اگر شــما در مجاورت فردی که تست کرونای 
وی مثبــت بوده یا در آینده ای نزدیک مثبت اعالم شــود، قرار بگیرید، 
اخطاری دریافت کرده و به شما پیشنهاد می شود نسبت به انجام تست 
اقدام کنید. در پی معرفی این اپلیکیشــن، استقبال خوبی از آن صورت 
گرفته و COVID Alert طی مدت زمانی کوتاه در صدر برنامه های دانلود 
شــده توسط اپ استور و گوگل پلی قرار گرفت. از سوی دیگر به اعتقاد 
کارشناسان مواردی همچون سهولت دسترسی به برنامه و امکان استفاده 
از آن به هر دو زبان رســمی موجود در کشور، در این اپلیکیشن به خوبی 

رعایت شده است.
متأسفانه این برنامه تنها برای کاربرانی قابل استفاده است که گوشی های 
اپل یا اندرویدی داشته و سیستم عامل تلفن همراه آن ها نیز به روزرسانی 
شده باشــد. به همین دلیل استفاده از COVID Alert برای افراد مسن، 
گروه های خاص، افرادی که ازنظر مالی در شــرایط مطلوبی نیســتند، 
مهاجرین و بســیاری از دیگر افراد که فاقد این ویژگی ها هستند، دشوار 
شده است. این مســئله، موضوع بسیار مهمی محســوب می شود زیرا 
بخش های عمــده ای از افراد فوق در بین گروه های در معرض خطر قرار 

داشته و باید تحت نظر قرار گیرند.
این موارد باعث شده است تا نیاز به اصالح و بازبینی این نرم افزار کاربردی 
به طورجدی وجود داشته باشد تا افرادی که از تلفن هایی با سیستم عامل 
قدیمی استفاده می کنند نیز قادر به دسترسی به این اپلیکیشن باشند. 
هدف گذاری های فوق باید به نوعی انجام شــود کــه ۶5 تا 8۰ درصد از 
کل کانادایی ها قادر به استفاده از COVID Alert باشند تا این اپلیکیشن 
به خوبی عمل کند، اما نسخه فعلی این برنامه این امر را غیرممکن می کند.

نصب این برنامه رایگان است و هیچگونه اطالعات شخصی از کاربر دریافت 
نمی شود. این برنامه برای مکان یابی گوشی ها با استفاده از کد شناسایی 
دیجیتال مخصوص هر گوشی طراحی شده است. به این ترتیب، اگر کسی 
داوطلبانه در اپلیکیشن اعالم کند که نتیجه تستش مثبت شده است، به 
همه گوشی هایی که این برنامه روی آنها نصب شده و در دو هفته اخیر 
بیش از ۱5 دقیقه  به تلفن این فرد نزدیک بوده اند پیام هشــدار ارسال 
می شود.  عالوه بر هشدار، این برنامه اطالعات مربوط به مراکز انجام تست 

و یا انجام ۱4 روز قرنطینه خانگی را نیز به این افراد ارسال می کند.
از آنجا که وارد کردن کد در اپلیکیشــن به عهده خود فرد مبتال است و 
مقامات در گزارش کردن این فرد به عنوان مبتال نقشی ندارند، ماهیت این 
برنامه کامال اختیاری است. همچنین به دلیل اینکه اطالعات شخصی افراد 
جمع آوری نمی شود، نمی توان آن را اپلیکیشن ردگیری نامید. چگونگی 
استفاده از داده هایی که از نصب این اپلیکیشن حاصل می شود به عهده 

کارشناسان بهداشت و سالمت گذاشته شده است.
نظرسنجی اداره آمار کانادا نشــان می دهد از میان بزرگساالن بین 25 
تا ۶4 سال، حدود یک چهارم تمایل زیادی به استفاده از این اپلیکیشن 
داشــته و حدود یک چهارم به خاطــر حفظ حریم خصوصی خود هیچ 

تمایلی به نصب آن ندارند.

کانادا میلیون ها ُدز واکسن کووید19 خریداری می کند
دولت کانــادا دو یادداشــت تفاهم 
بــرای خرید میلیون ها دز واکســن 
آزمایشــگاهی کووید۱۹ با شــرکت 
داروســازی بزرگ آمریکایــی فایزر 
Pfizer و شــرکت زیســت فناوری 
آمریکایی مدرنــا Moderna منعقد 

کرده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
یادداشت تفاهم هایی که کانادا برای 
تهیه واکســن کووید۱۹ بــا این دو 
شرکت آمریکایی منعقد کرده، منوط 
به آن هستند که آزمایشات کلینیکی 
این واکسن ها موفقیت آمیز باشد و به 

تایید بهداشت عمومی کانادا برسند.
آنتیــا آناند وزیر خدمــات عمومی و 
تدارکات و همچنین ناودیپ بینز وزیر 
نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی کانادا 
صبح روز چهارشــنبه 5 اگوست این 

خبر را اعالم کردند.
نه مبلغ تفاهم نامه های امضاشده و نه 
شمار دقیق دزهای واکسن کووید۱۹ 
که کانــادا خریــداری خواهد کرد، 
مشخص نشــده اند اما گفته می شود 
تحویل این واکسن ها در سال2۰2۱ 

صورت خواهد گرفت.
دو شرکت آمریکایی که دولت فدرال 
با آن ها یادداشــت تفاهم امضا کرده 
اســت، آزمایشات کلینیکی مرحله۳ 
واکســن های خود را هفته گذشــته 
آغاز کردند. در این مرحله آزمایشات 
گســترده ای انجام می شود تا کارآیی 
این واکســن ها مشخص شــود. این 
واکســن ها روی ۳۰هزار نفر تســت 

خواهد شــد و نتایج آن پائیز امسال 
منتشر خواهد گشت.

ژوئیه امسال شرکت های فایزر و مدرنا 
از نتایــج مثبت آزمایشــات محدود 

محصوالت خود خبر داده بودند.
آنیتا آناند تصریح کرد کانادا با طیف 
متنوعی از تولیدکنندگان واکسن در 
داخل و خارج کشور در حال مذاکره 
است. وی در پاسخ به این که صحبت 
از چند شرکت در میان است، پاسخ 

داد بیش از پنج شرکت.
آناند تصریــح کرد واکسیناســیون 
احتمالــی علیه کوویــد۱۹ اجباری 

نخواهد بود.
 نتایج یــک نظرســنجی جدید در 
کانادا که توسط موسسه آنگوس رید 
Angus Reid صورت گرفته حاکی 
از آن است که حتی پس از تایید یک 
واکسن توسط بهداشت عمومی کانادا، 
یک سوم شــهروندان کانادایی برای 

واکسینه کردن ســریع خود در برابر 
کووید۱۹ تردید دارند.

به گزارش رادیو کانادا، این نظرسنجی 
کــه ۱5۱۹ کانادایی در آن شــرکت 
کردنــد نشــان داد کــه نیمــی از 
سوال شــوندگان حاضر هســتند به 
محض این که یک واکسن کووید۱۹ 
به تایید وزارت بهداشــت رسید، به 
ســرعت خود را در برابر این بیماری 

واکسینه کنند.
۳2درصد کانادایی ها در نظرســنجی 
آنگوس رید اعــالم کردند که حاضر 
نیستند بالفاصله پس از تایید واکسن 
کووید۱۹ توســط بهداشت عمومی 
کانادا آن را به بدن خود تزریق کنند. 
جالب تر این که ۱4درصد از ســوال 
شوندگان اعالم کردند که هرگز خود 

را واکسینه نخواهند کرد.
متیو میلر استاد دانشکده بیوشیمی 
و علــوم بیومدیکال دانشــگاه مک 
مستر می گوید: »با تایید یک واکسن 
کووید۱۹ شــرایط ما عادی نخواهد 
شــد. زندگی مــا زمانی به شــرایط 
عــادی بازخواهد گشــت که بخش 
عمده جمعیت در برابر ویروس کرونا 

مصونیت پیدا کنند.« 
او دوبــه، متخصــص چالش هــای 
اجتماعــی و اخالقــی مرتبــط بــا 
در  عفونی  بیماری های  پیشــگیری 
موسســه ملی بداشت عمومی کبک 
نیز می گوید متقاعد کــردن اعضا و 
طرفداران »جنبش ضدواکســن« به 
تغییر عقیده کار بسیار دشواری است.
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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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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 
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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
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Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

سخت گیری شدید کانادا برای مسافران آمریکایی راهی آالسکا

ایرونیا- سازمان خدمات مرزی کانادا 
دارد قوانین خود برای آمریکایی هایی 
که در مسیر خود به سمت آالسکا از 
غرب کانادا عبور می کنند را سخت تر 
می کند تا بتواند بیشــتر با گسترش 

کووید-۱۹ مقابله کند.
از جمعــه، ملیت هــای خارجی که 
برای اهداف ضروری به آالســکا سفر 
می کنند فقط می توانند از طریق پنج 
عبورگاه مرزی در غــرب کانادا وارد 

کشور بشوند.
هر بازدیدکننده اجازه خواهد داشت 
برای پایان دادن به ســفر خود یک 
»بازه اقامت منطقی« داشته باشد ولی 
حتما باید از »مستقیم ترین مسیر« به 

سمت آالسکا استفاده کند.
مرزی  خدمــات  ســازمان  بیانیــه  
همچنین می گوید که بازدیدکنندگان 
باید از تمام پارک های ملی، مکان های 
تفریحی و فعالیت های گردشگری سر 
راه اجتناب کنند و وقتی کشــور را 
ترک می کنند به افسران مرزی کانادا 

گزارش بدهند.
در این بیانیه آمــده که به هر راننده 
یک تگ داده می شــود کــه از آیینه 
خود آویزان کند که نشــان از پیروی 
از قوانین دارد. این تگ شامل تاریخی 
می شود که فرد باید طبق آن کانادا را 

ترک کند.
جان  کلمبیا  بریتیش  نخســت وزیر 
هورگان پنج شنبه در بیانیه ای از این 

قوانین ابراز خوشحالی کرد و به خاطر 
گوش دادن به نگرانی های مردمی که 
در اســتان زندگی می کنند از دولت 

فدرال تشکر کرد. 
او گفت: »مشتاق دیدن روزی هستیم 
که مرزهای مان دوباره باز می شوند و 
می توانیم به تمام مسافران خوش آمد 

بگوییم اما هنوز به آنجا نرسیده ایم«.
جان اســترایکر وزیر خدمات جوامع 
محلی یوکان هم این قوانین جدید را 

»خبری عالی« خواند. 

در حال حاضر آمریکایی ها در مسیر 
خود به ســمت آالسکا می توانند 24 
ســاعت در یوکان باشــند اما باید از 

مسیرهای تعیین شده حرکت کنند.
اما نگرانی هایی وجود دارد که تعدادی 
از مسافران از قوانین پیروی نمی کنند. 
مســئوالن تا به حال صدها شکایت 
از منطقه  درباره مســافران خــارج 

دریافت کرده اند.
اســترایکر گفت قوانین جدید باعث 
می شوند مســئوالن راحت تر بتوانند 

آمار افرادی کــه در یوکان رفت و آمد 
دارند را داشته باشند.

اگر مسافر آمریکایی در هر مرحله از 
سفر خود از اجرای قوانین تخطی کند 
، جریمه آن می توانــد تا ۷5۰ هزار 
دالر و یا تا شش ماه زندان باشد. اگر 
مشخص شود که تخطی او سبب شده 
تا جان فردی در کانادا به خطر بیافتد 
و یا حتی به شکل غیرمستقیم موجب 
مرگ فرد شود ، این جریمه می تواند 
تا یک میلیون دالر و یا سه سال زندان 
افزایش یابد. به مسافران توصیه شده 
که تمام اسناد مورد نیاز خود را همراه 
داشته باشــند تا بتوانند دالیل سفر 

خود در کانادا را توجیه کنند.
در حالیکــه تعــداد مــوارد ابتال به 
کووید-۱۹ در آمریکا طی هفته های 
اخیــر اوج گرفتــه، در بســیاری از 
بخش های کانادا رویکرد خشم آلودی 
نســبت به خودروهای دارای پالک 

آمریکایی وجود دارد.
در همین راستا گزارشهای متعددی 
از صدمه زدن به خــودرو افرادی که 
رانندگی می کنند   با پالک آمریــکا 
از ســوی کانادایی هایی منتشر شده 
اســت . اکثر کانادایی هــا معتقدند 
این مســافران آمریکایــی به صورت 
غیرقانونی در کانادا هستند و ممکن 

است ویروس را پخش کنند.
البته چند دلیل معتبر هم برای حضور 
راننــدگان دارای پالک آمریکایی در 
کشور وجود دارد. آن ها ممکن است 
در مشــاغل ضروری فعال باشــند، 
خانواده نزدیک در کانادا داشته باشند 

یا شهروند یا ساکن کانادایی باشند. 
در حال حاضر قرار اســت مرز آمریکا 
و کانادا حداقل تا روز 2۱آگوســت بر 

ترافیک غیرضروری بسته باقی بماند.

تعداد بیشتری از آمریکایی ها 
می خواهند به کانادا مهاجرت کنند

در حالــی که همه گیری کووید۱۹ از 
ژانویه امســال در آمریکا شروع شده 
و همچنــان ادامه دارد و در حالی که 
شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 
هر روز در این کشور افزایش می یابد، 
شــمار آمریکایی هایــی کــه اوضاع 
همسایه شمالی را بهتر از کشورشان 
می دانند و مایل به مهاجرت به کانادا 

هستند، افزایش یافته است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
لن ساندرز وکیل مهاجرت مستقر در 
شــهر بلین واقع در ایالت واشنگتن 
می گوید در بیست سالی که به حرفه 
وکالت در امر مهاجرت مشغول بوده، 
به ندرت دیده اســت کــه این تعداد 
از شــهروندان آمریکایی ایــن اندازه 
تمایل به مهاجرت به کانادا داشــته 
باشــند. وی می گوید گاهی در یک 
روز نزدیک به 2۰شهروند آمریکایی 
که قصد مهاجــرت به کانادا را دارند، 
با دفتر می تماس می گیرند. اکثر این 
افراد کسانی هستند که پیش از این 

نیز از طریق بستگان درجه اول خود 
مثل همسر، نامزد یا پدر و مادر خود با 

کانادا ارتباط داشته اند.
از  »بســیاری  می افزایــد:  ســاندر 
آمریکایی هایی که برای مهاجرت به 
کانادا با من تماس می گیرند، والدین 
کانادایی دارند و مایل هســتند بخت 
خود را برای کســب شهروندی کانادا 
بیازمایند. در گذشته از طرف این افراد 
به ندرت چنین تماس هایی دریافت 

می کردم.«
بــه گفتــه وی، معمــوال وقتی یک 
کانادایــی و یــک آمریکایــی با هم 
ازدواج می کنند، بیشتر تمایل دارند 
کــه در آمریکا زندگی کنند اما امروز 
ایــن وضعیت حالت معکــوس پیدا 

کرده است.
بــه 4میلیــون و ۷۰۰هزار  نزدیک 
آمریکایی تا کنون به کووید۱۹ مبتال 
شده اند و ویروس کرونا هر روز در این 

کشور قربانیان جدیدی می گیرد.

شیوع سالمونال در کانادا به دلیل مصرف پیاز آمریکایی
ایران جــوان- آژانس بازرســی مواد 
غذایی کانــادا، پیاز ســفید و زرد و 
شــیرین وارداتی از آمریــکا را نیز به 
فراخوان پیاز قرمــز وارداتی افزود. تا 
یکشنبه 2 آگوست، بستری شدن ۱۷ 
نفر در کانادا در اثر ابتال به ســالمونال 
تایید شد.  هم اکنون فراخوان شامل 
انواع دیگر پیاز توزیع شــده توســط 
 Thomsonکالیفرنیایــی شــرکت 

International   می باشد. 
آژانس سالمت عمومی کانادا ابتالی 
۱44 نفر در کشــور به ســالمونال، 
ناشــی از مصرف پیاز قرمــز وارداتی 
از آمریــکا را تایید کــرد.  ۱۶ نفر از 
مبتالیان در بیمارستان بستری شده 
اند. خوشبختانه هیچ مورد مرگ و میر 

گزارش نشده است. 
از ســاکنان بریتیش کلمبیا، آلبرتا، 
ساسکاچوان، مانیتوبا و انتاریو خواسته 
شــده از مصرف پیاز قرمز وارداتی از 
آمریکا و همچنیــن غذاهای حاوی 
پیاز قرمز، خودداری نمایند. مقامات 

بهداشــتی همچنین به رستوران ها 
در این 5 اســتان توصیه کرده اند که 
از پیاز قرمز وارداتی اســتفاده نکنند. 
افراد بیمار پیاز قرمز را در رســتوران، 
خانه های سالمندان و یا منزل مصرف 

کرده بودند. 
آژانس بازرســی مــواد غذایی کانادا 
دستور فراخوان پیازهای قرمز وارداتی 
توســط Sysco را صادر کرده است. 
الزم به ذکر اســت که پیازهای قرمز 
تولید کانادا شامل فراخوان نمی باشند.

فقط یک درصد کانادایی ها به کرونا 
مبتال هستند

خبر کانادا- هر هفته از ده ها هزار نفر در کانادا تســت کرونا گرفته مي شود که 
تاکنون نتیجه افراد معدودي مثبت اعالم شده است.

دکتر »ترزا تام«، »مدیر ارشد بهداشت عمومی کانادا«، روز یکشنبه دوم آگوست، 
طي بیانیه ای کتبی تأیید کرد که فقط یک درصد از افرادي که هفته گذشــته 
مورد آزمایش قرار گرفته اند مبتال به ویروس کرونا بوده اند. به گفته خانم تام، به 
طور متوســط روزانه، 4۶۱ مورد ابتال به کرونا در کانادا گزارش مي شود که در 
مجموع مبتالیان کرونا شامل ۱۱۶ هزار و 5۹۹ نفر در کل کشور  است که 8۷ 
درصد آنها نیز بهبود یافته اند. در مجموع تا به امروز، از چهار میلیون و ۹8 هزار 

و ۷52 نفر، تست کرونا گرفته شده است.
تا کنون حدود ۹ هزار نفر در کانادا، بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دســت 
داده اند. اولین موارد بیماری در کانادا در اواخر ژانویه 2۰2۰ گزارش شده است. 
از ماه مارس، تعداد مبتالیان جدید، روزانه افزایش یافت. اولین مرگ بر اثر کرونا 
نیز در ۹ مارس تأیید شــد. کرونا در پرجمعیت ترین استان های کشور یعني 
»انتاریو« و »کبک«، بیشــترین تلفات انساني را به همراه داشته است. گزارش 
شــده که نزدیک به ۹5 درصد از کل مرگ  و میر ناشي از کرونا در کانادا، در دو 

استان نامبرده رخ داده است.
در ادامه، دکتر ترزا تام، با اذعان به فشار های روحی که بسیاری از مردم در طول 
همه گیری کرونا با آن درگیر هستند، از مردم خواست در صورت نیاز به کمک، 

به مراکز درمانی ذیربط مراجعه کنند.

با بررسی برچســب روی محصول از 
آمریکایی نبودن آن اطمینان حاصل 

نمایید.
در بیانیه آژانس بازرســی مواد غذایی 
آمده اســت: با اینکه پیاز قرمز منبع 
اصلی شیوع بوده اســت، اما شرکت 
 .Thomson International Inc
انواع مختلف پیاز را به دلیل احتمال 
تماس با پیازهای آلوده فراخوان کرده 

است.
عالئــم ابتال ۶ تا ۷2 ســاعت پس از 
قرار گرفتن در معرض باکتری نمایان 
می شود و شامل تب، لرز، اسهال، دل 
درد، ســر درد، حالت تهوع و استفراغ 
است. خوشبختانه اکثر مبتالیان بدون 
نیاز به دارو، بهبود مــی یابند. اما در 
برخی از مــوارد تجویز آنتی بیوتیک 
ضروری اســت. کودکان زیر 5 سال، 
ســالمندان، خانم های باردار و افراد 
دارای سیســتم ایمنی ضعیف بیشتر 
از سایرین در معرض ابتال به نوع حاد 

بیماری قرار دارند.
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Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

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

کوتاه کردن )خانم ها( .......... 15 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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید
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Paragon Food Equipment

BLACK

Insert: Fridays, August 7 & 21

No translation 
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Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

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

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until Sept. 4, 2020, while quantities last. 

All Patriot sale items sold on 
an "as is, where is" basis.

24" Manual Griddle

$596

21.5 cu. ft. Single S/S 
Solid Door Cooler

$1,500

Limited Stock, 
Don't Wait!

16" Manual Griddle

$399

24" $465
36" $652
48" $899

PATRIOT 
Economy 

Charbroilers

FINAL 
CLEARANCE!

All discontinued
 

equipment must go!

UP TO 50% OFF

Stay cool this summer!
Scotsman Ice Makers now 
On Sale through August

از سرگیري خدمات پاسپورت
 در کانادا

کانادایی هایی که نیاز فوری به گذرنامه 
دارنــد از این پس می توانند از طریق 

پست برای دریافت آن اقدام کنند.
اگرکانادایی  ها کمتر از سی روز آینده، 
قصد ســفر داشــته یا نیاز فوری به 
گذرنامه دارند، اکنون می توانند برای 

مالقات حضوری درخواست دهند.
دولت در بیانیه اش توصیه  کرده است 
برنامه اي  کانادایی ها  در صورتي کــه 
براي ســفر ندارند، فعالً از درخواست 
گذرنامه خودداري کنند. دولت انتظار 
دارد به دلیل تقاضای زیاد گذرنامه و 
اقدامات ایمنی که برای محافظت از 
کارمندان و کانادایی ها انجام می شوند، 
در زمان پردازش تأخیر وجود داشته 

باشد.
کانادا همچنین روند تســهیل شده 
تجدید گذرنامه را تمدید کرده است 
که به افراد امــکان می دهد تا بدون 
ارســال مدارک شــهروندی خود و 
اظهارنامه ضامن، نســبت به تمدید 
گذرنامه خود اقدام کنند. افرادی که 
گذرنامه های آنها در تاریخ اول فوریه 
2۰۱۹ یا بعد از آن منقضی شده  باشد، 
می توانند دو سال پس از تاریخ انقضا، 

از فرآیند تسهیل شده استفاده کنند.
»مراکز خدمات کانادا« در حال حاضر 
خدمات گذرنامه را فقط با قرار مالقات 
ارائه می دهند. صفحه وب دولت کانادا 
برنامه ای آنالین ارائه کرده است که به 
افراد بــرای یافتن نزدیک ترین مرکز 
»خدمات کانادا« به محل سکونتشان 

کمک می کند.
پیشــین  وزیــر  »احمدحســین«، 
بیانیــه مطبوعاتی اش  مهاجرت، در 
گفته است: »مراجعه کنندگانی که در 
کمتر از ۳۰ روز به گذرنامه نیاز دارند، 
می توانند درخواست مالقات بدهند. 
دسترســی حضوری دوباره به دفاتر 
»خدمات کانادا«، امکان ارائه خدمات 
جدید را فراهم کرده اســت و به افراد 

برای بهره مندی از مزایا و خدمات ما، 
کمک خواهد کرد«.

کانادایی هایــی که خارج از کشــور 
بــرای دریافت  هســتند، می توانند 
با نزدیک ترین  خدمات مدارک سفر 
»دفتر دولت کانــادا« تماس بگیرند. 
این دفاتر، بسته به مکان استقرارشان، 
ارائه  خدمات متفاوتی برای گذرنامه 

می دهند.
اســناد ســفر پناهندگان و مدارک 
شناســایی آنها، همچنان به  صورت 

فوری پردازش می شوند.
»مارکو مندیچینــو«، وزیر مهاجرت 
کانادا گفته اســت: »از سرگیری ارائه 
خدمات گذرنامه کانادا از طریق نامه و 
تمدید قرارهای حضوری برای افرادی 
که در کمتر از ۳۰ روز به گذرنامه نیاز 
دارند، ضمن اولویت دادن به سالمتی 
و ایمنی کانادایی هــا و کارمندان ما، 
اولین گام مهم در جهت از سرگیری 
خدمات عادی گذرنامه در کانادا است. 
دستورالعمل ها و محدودیت های سفر 
در سراســر جهان وجود دارند، اما ما 
می دانیم که بســیاری از کانادایی ها 
برای سفرهای ضروری یا برنامه ریزی 
برای آینــده به گذرنامه نیاز دارند. ما 
تمام تالش خود را برای کمک به آنها 
جهت دسترسی به این خدمات انجام 

می دهیم«.

محدودیت های سفر به کانادا تا یک ماه دیگرتمدید شد
خبرها  کانــادا- جدیدترین  ایرانیان 
حکایت از ایــن دارند که محدودیت 
های ســفر به کانادا برای اکثر اتباع 
خارجی تا یک ماه دیگر یعنی تا ۳۱ 
آگوست تمدید شده است. از اوایط ماه 
مارس یا دقیق تر بگوییم ۱8 مارس  
بود که کانادا محدودیت های ســر را 

اعالم کرد.  
آنگونه که اداره مهاجرت، شهروندی و 
پناهندگی کانادا اعالم کرده است در 
حال حاضر تنها افراد زیر می توانند به 

کانادا سفر کنند:
شهروندان کانادا؛

دارندگان اقامت دائم کانادا؛
افرادی که درخواست اقامت دائم آنها 

تایید شده است؛
برخی کارگران موقت خارجی؛

برخی دانشجویان خارجی؛
بستگان نزدیک شهروندان و دارندگان 
اقامت دائم کانادا )همسران، فرزندان 
وابســته، نوادگان وابسته، پدر و مادر 

تنی یا ناتنی، قیم یا مربی(؛
تصمیم به اعمــال محدودیت عمدتا 
ناشی از درگیری اکثر نقاط جهان و 
در خارج از کانادا با کروناست؛ در واقع 
خارج از کانادا وضعیت کرونا با داخل 
کانادا بسیار متفاوت است. آنگونه که 
در داده های سازمان بهداشت جهانی 
آمده است متاسفانه در سراسر جهان 
آمار روزانه ابتال به کرونا یا کووید-۱۹ 
در حال افزایش اســت. اما کانادا بعد 
از آنکه در مــاه آوریل با تعداد باالیی 
از مبتالیان به کرونا مواجه شد شاهد 
شــیب مننحنی ابتال به این بیماری 
است. از ماه ژوئن تعداد روزانه ابتال به 

کرونا در کانادا زیر 4۰۰ نفر بوده است. 
در اواســط ماه جوالی دوباره تعداد 
مبتالیان افزایش یافت اما مجددا طی 
هفته هــای اخیر تعداد موارد ابتال به 

کرونا در کاندا به زیر 4۰۰ نفر رسید.
کانــادا در ابتدای همــه گیری کرونا 
شهروندان را محبور به قرنطینه کرد 
اما این محدودیت هــا از آن زمان تا 
کنون به مقدار قابل توجهی کاهش 
پیدا کرده است. هرچند، فاصله گذاری 
اجتماعی و سایر اقدامات در راستای 
حفظ سیالمت و امنیت عمومی )نظیر 
الزام شــهروندان به ماســک زدن در 
برخی از اســتان ها و مناطق کانادا( 
همچنان برقرار اســت. این اقدامات 
که محدودیت سفر اتباع خارجی به 
داخل کانادا را هم شامل می شود در 

کاهش مــوارد ابتال به کرونا در کانادا 
نقش مهمی ایفا کرده است.

سیســتم مهاجرتی کانادا همچنان 
فعال است

در ماه های نخســتین شــروع همه 
گیــری کرونــا، کانادا بــه برگزاری 
پذیرش های اکسپرس انتری ادامه داد 
و از متقاضیان دعوت کرد تا تقاضای 
خود را برای اقامــت دائم ارائه کنند. 
هرچند که پذیرش های دو هفته یک 
بار تنها متقاضیانی را هدف گرفت که 
در دســته مهاجرتی تجربه کانادایی 
یــا برنامه مهاجرت اســتانی حضور 
داشــتند و از طرف یکی از اســتان 
های کانادا انتخاب شده بودند. اوایل 
ماه جوالی یک پذیرش امع مختص 
تمــام برنامه هــای مهاجرتی برگزار 
 Foreign  کرد که شامل متقاضیان
Skilled Worker Program مــی 
شد. همچنین با توجه به فعالیت های 
قبلی دولت کانادا انتظار می رود که 
هفتــه ی آینده حد اقل یک پذیرش 

اکسپرس انتری برگزار شود.
برنامه مهاجرت استانی کانادا نیز طی 
این روزها و مــاه های کرونایی فعال 
بوده است گرچه اکثر استان ها تدابیر 
خاصی تمهید کــرده اند. برای نمونه 
ساسکاچوان برای اینکه به منتخبین 
کمک کند تا شانسشان در اخذ اقامت 
دائم را از دذست ندهند اقداماتی انجام 
داده اســت و آلبرتا تنها مهاجرتی را 
انتخاب می کند که در استان آلبرتا 
حضور دارند. همچنین اســتان های 
بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساسکاچوان، 
منیتوبا، انتاریو، انتاریو، نوا اسکوشیا، 
جزیره پرنس ادوارد و کبک نیز مهاجر 

پذیرفته اند.
کانادا به دانشــجویان بین المللی یا 
خارجی نیز کمک کرده و در حقشان 

ارفاق نموده است و به آنها اجازه داده 
ضمن تحصیل آنالین در خارج از کانادا 
پس از تمان شــدن درسشان واجد 
شــرایط دریافت ویزای  کاری پس از 
فارغ التحصیلی هم باشــند. برخی از 
دانشجویان بین المللی یا خارجی در 
حال حاضر از محدودیت های سفر به 

کانادا معاف هستند.

بقیه سال 2020 چه می شود؟

کانادا همچنان وضعیت کرونا هم در 
داخل و هم در خارج را زیر نظر خواهد 
داشت تا مقررات سفری خود را برای 
باقی سال 2۰2۰ اعالم کند. علیرغم 
تمدید محدودیت های سفر به کانادا 
کانــادا همچنان به معاف کردن افراد 
بیشتری فکر می کند. دولت کانادا در 
حال حاضر در حال رایزنی با اســتان 
ها و مناطق کانادا، دانشگاه های کانادا 
و سایر موسسات آموزش عالی کانادا 
در مورد امکان استقبال از دانشجویان 
خارجــی به شــیوه ای ایمن رایزنی 
می کنــد.  همانگونه کــه از ابتدای 
همه گیری شــاهد بوده ایم کانادا به 
تدریج طی ماه های آتی معافیت های 
جدیدی در این مــورد اعالم خواهد 

کرد.   
در ضمن اهــداف کانــادا در زمینه 
سیاســت های مهاجرتی در این ایام 
کرونایی نســبت بــه دوره ی قبل از 
کرونــا تغییری نکرده اســت. کانادا 
همچنــان خود را متعهــد به اجرای 
برنامه ســطوح مهاجرت بین ســال 
هــای 2۰2۰ تا 2۰22 می داند. الزم 
به ذکر است که با توجه به پیر شدن 
جمعیت کانادا و کاهــش نرخ زاد و 
ولد در این کشور، و با در نظر گرفتن 
اهمیتی که مهاجرت در تقویت اقتصاد 
کانادا به نظر نمی رســد که کانادا در 
سیاست های مهاجرتی خود تغییرات 

قابل توجهی اعمال کند.     

رونق بازار ویال در بریتیش کلمبیا 
و انتاریو طی دوران پاندمی

ایران جوان- دیوید یورک، مانند بســیاری از مشاوران امالکی که در بازار 
ویال و کاتج فعالیت می کند، طی دوران پاندمی شاهد رونق گرفتن خرید و 

فروش اینگونه امالک بوده است. 
این مشاور امالک ساکن بریتیش کلمبیا، اخیرا یک خانه ۱4۰ هزار دالری 
را در یک منطقه دورافتاده لیست کرد. یورک می گوید که معموالن خانه 
هایی که در این منطقه به فروش گذاشــته می شوند، برای مدت طوالنی 
بدون خریدار باقی می مانند. اما برخالف سابق، این خانه طی مدت کوتاه 

سه پیشنهاد خرید را دریافت کرد. 
یورک دلیل گرایش مردم به خرید ملــک در مناطق دورافتاده را ترس و 
نگرانی از پاندمی می داند و می گوید: مردم به دنبال خرید ویال هستند تا 

مکانی امن برای زندگی و دورکاری در اختیار داشته باشند. 
منطقه Muskoka  و ســایر بخش های کاتج کانتری انتاریو، نیز شــاهد 
افزایش تقاضا برای خرید ملک می باشند. به افرادی که قصد خرید در این 
مناطق را دارند توصیه شده که حتما با مشاوران امالک آشنا با منطقه کار 

کنند.
فراموش نکنید که نگهداری ویال و کاتج که در ســال برای چند ماه مورد 
استفاده قرار می گیرد، با نگهداری خانه تفاوت دارد و بایستی بودجه کافی 

برای انجام تعمیرات اضطراری و هزینه های دیگر، اختصاص داده شود.
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دينوروز را با ما شروع کن   
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       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

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

دستورالعمل های جدید اداره مهاجرت کانادا برای دارندگان ویزای اقامت دائم  منقضی شده
اداره مهاجرت کانادا دستورالعمل های 
جدیــدی را برای دارنــدگان ویزای 
اقامت دائم  منقضی شده صادر کرده 

است.
افرادی که تأییدیــه اقامت دائم و یا 
مجوز لندینــگ )COPR( و ویزای 
اقامت دائم )PRV( را در اختیار دارند،  
اما تاریخ مدارکشــان   منقضی شــده 

است، مجاز به ورود به کانادا هستند.
این سیاست  تحت تاثیر اینکه افراد از 
کشــور های دیگر و یا ایاالت متحده 
وارد مرزهای کانادا می شوند، متفاوت 
اســت. افرادی که ازکشورهای دیگر 
وارد مرزهای کانادا می شوند می بایست 
برگه لندینگ و مجوز ورود به مرزهای 
کانــادا را در تاریخ ۱8 مارس یا قبل 
از آن دریافــت کرده باشــند. این در 
حالیست که دارندگان ویزای ایاالت 
متحده بــدون توجه به زمان دریافت 

ویزا واجد شرایط خواهند بود.
در دوران پندمیک که ورود مسافرین 
به مرزهای کانــادا با محدودیت های 
خاصی مواجه است دولت نمونه هایی 
از تعریف سفرهای  غیراختیاری را که 
شامل اســتثناء های ورود به مرزهای 
کانادا می شــود را در وب سایت خود 
اعالم نموده است. به طور کلی ورود 
خارجیان به مرزهای کانادا که شامل 
استثناء ها می شود به 4 دسته به شرح 

زیر تقسیم می شوند:  

اقامت  تأییدیه  گروه 1: دارنــدگان 
دائم و ویزای اقامت دائم معتبر که  از 
کشورهایی به غیر از ایاالت متحده 

وارد مرزهای کانادا می گردند:

افراد خارج از ایــاالت متحده که در 
تاریــخ ۱8 مارس یا قبــل از آن ویزا 

دریافت کرده باشند، دارای:
- معافیت از محدودیت های سفر

-مجاز به مسافرت به کانادا به دالیل 
غیراختیاری با مدرک مهاجرتی  معتبر 

و یا منقضی شده؛ و

- ملزم به داشتن یک برنامه قرنطینه 
قابل قبول ۱4 روزه هستند.

گروه 2: دارنــدگان تأییدیه اقامت 
دائم و ویــزای اقامت دائم معتبر که  
از ایاالت متحده وارد مرزهای کانادا 

می گردند:

اهداف  بــا  متقاضیــان می تواننــد 
غیراختیاری از آمریکا به کانادا ســفر 
کنند  و در کانادا اقامت داشته باشند. 

این افراد می بایست:
- تاییدیه درخواســت  تأییدیه اقامت 

دائم خود را دریافت کرده باشند.
- دارای تأییدیــه اقامت دائم )مجوز 
لندینگ(  و ویزای اقامت دائم معتبر 

داشته باشند.
- ملزم به داشتن یک برنامه قرنطینه 

قابل قبول ۱4 روزه هستند.

گروه ۳: دارنــدگان تأییدیه اقامت 
دائم و ویزای اقامت دائم  منقضی شده 
و مسافرت از هر کشوری به غیر از 

ایاالت متحده:

از متقاضیان اقامت دائــم که دارای 

تأییدیه اقامت دائم و ویزای اقامت دائم  
منقضی شده بوده و آماده سفر به کانادا 
هستند، خواسته  می شود با استفاده از  
وب فرم، با اداره مهاجرت کانادا تماس 
بگیرند. از متقاضیان خواسته  می شود 
تا تاریخ انقضــا و دالیل غیراختیاری 

خود را برای سفر ارائه دهند.
پــس از دریافت وب  فرم ســابمیت 
شــده  متقاضیان به بخش بررســی 
درخواست شــان هدایت  می شوند و 
مطابق با معیارهای زیر واجد شرایط 

 بودن شان ارزیابی  می شود:
- اسناد برای اثبات برنامه قابل قبول 

برای اسکان در کانادا.
- اثبــات برنامــه قابل قبــول برای 

قرنطینه؛
- برنامه سفر با ارائه بلیط

گروه 4: دارندگان تأییدیه اقامت دائم 
و  منقضی شده  دائم   اقامت  ویزای  و 

مسافرت از ایاالت متحده:

افــرادی کــه از ایــاالت متحــده با 
تأییدیه اقامــت دائم  )مجوز لندیگ(  
منقضی شــده قصد ورود به مرزهای 

کانادا را دارند شامل اسثناء های ورود  
به دالیل غیر اختیاری می شــوند و  

ساکن دائم اقامت داشته باشند:
- برگ تصویب درخواست  را دریافت  

کرده باشند
- تأییدیه اقامت دائم و ویزای اقامت 

دائم خود را دریافت کردند
- آنها یک برنامــه قرنطینه ۱4 روزه 

دارند.

اگــر تأییدیه اقامــت دائم و مجوز 
لندینگ و ویزای اقامت دائم  شــما  
منقضی شده برای سفر به کانادا باید 

چه اقدامی انجام دهید؟

 ابتدا با اســتفاده از تکمیل وب فرم، 
بــا اداره مهاجرت کانادا ارتباط برقرار 
کنید  هنــگام تکمیل فرم از شــما 
خواســته خواهد شــد تاریخ انقضا و 
دلیــل  عدم توانایی ســفر را توضیح 
دهید.  اداره مهاجرت پس از دریافت 
فرم سابمیت شده متقاضیان به بخش 
متناسب بررســی درخواست شان  از 
طریق ایمیل هدایت  می کند. بررسی 
فرم بر اســاس معیارهــای زیر مورد 

ارزیابی  قرار می گیرند.
- متقاضــی  می بایســت برنامه قابل 
قبولی برای  اســتقرار پس از ورود  به 
کانادا  داشته باشــد )آدرس، قرارداد 
اجاره نامه، سند مالکیت خانه  ، رزرو 
هتل….( یا  دارای برنامه های اشتغال 
در کانــادا )آدرس محــل کار، نامه 
کارفرما مبنی بر تایید شــروع به کار 

پس از اتمام دوره قرنطینه(
- داشــتن برنامه قابل قبــول برای 
قرنطینه به مدت ۱4 روز در کانادا که 
شــامل اثبات بودجه و نحوه دریافت 
مواد غذایی، مراقبت های پزشــکی از 

دیگر خدمات ضروری است.
- متقاضی اگــر دارای ویزای موقت 
هنگام ورود اســت یک برنامه ســفر 
دقیق برای ورود و خروج از کانادا ارائه 
دهد.  به عنوان مثال بلیط سفر از قبل  

خریداری شده.
همچنین باید اطمینان حاصل کنید 
که  عالوه بر شــما، اعضــای خانواده 
همراه  نیز دارای معیارهای زیر  باشند.

- تأییدیه اقامت دائم و ویزای اقامت 
دائــم که  در ۱8 مارس 2۰2۰ یا قبل 
از آن  صادر شــده باشــد و تاریخ  آن  

منقضی شده باشــد. نکته قابل توجه 
این اســت که  هیچ تاریخ مشخصی 
بــرای متقاضیان مســتقر در ایاالت 

متحده در نظر گرفته نشده است.
- ارائه دلیل قانع کننده برای سفر به 
کانادا  برای دارنــدگان ویزای موقت  
الزامی است، مانند گردهمایی مجدد 
خانواده، نیاز به مراقبت های پزشکی 
فوری، منقضی شدن وضعیت اقامتی 
در ایاالت متحده، نیاز به رسیدگی به 

مسائل  و مشکالت خانوادگی ….
- کشــوری که شــما در آن ساکن 
خروج  کنترل های  مشمول  هستید، 

نباشد.
نتیجتاً اگر تاکنون با در دست داشتن 
برگه تایید اقامت دائم  موفق به انجام 
امور لندینگ خود نشــده اید و تاریخ 
مجوز ورود شما  منقضی شده تنها با 
تکمیل وب فرم می توانید مجوز ورود 
خود را مشروط به داشتن برنامه سفر 

دقیق تمدید و به کانادا وارد شوید.
اگــر دارای ویزای اقامت موقت کاری 
و تحصیلــی و ویزیت نیز هســتید 
در صورتی که  وضعیت شــما شامل 
اســتثناء های اعالم شــده   است نیز  
می توانید با تکمیل وب فرم نسبت به 

اخذ مجوز ورود اقدام کنید.
از آنجایی کــه محدودیت  ورود اتباع 
خارجی به مرزهــای کانادا به مدت 
یکماه دیگر  تا آخر ماه آگوست 2۰2۰ 
تمدید شــده است نتیجتا هنوز افراد 
برای سفر به کانادا مجاز به اخذ مجوز  

هستند.
اولویــت بررســی درخواســت ها با  
درخواســت های کامل ارسال شده از 
طریق تکمیل وب فرم،  ارائه جزییات 
به صورت کامل و شفاف، ارائه برنامه 
ســفر و اقامــت به صــورت کامل و 
همچنین  داشتن برنامه دقیق قرنطینه 
۱4 روزه پس از ورود  بنا  گذاشته شده 

است.
معصومه علی محمدی )هفته(
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میزان گواهی تمکن مالی برای 
اقامت دائم در کانادا 2020

ایرانیان کانــادا- گواهی تمکن مالی 
برای ســفارت کانادا یکی از الزامات 
مهم جهت اخذ انواع ویزای توریستی 
و ویزاهای برنامه هــای مهاجرتی و 

اقامت کانادا می باشد. 
میزان گواهی تمکن مالی ویزای های 
کانادا با توجه به نوع ویزا متفاوت می 
باشد. معموال” میزان تمکن مالی کانادا 
با نسبت تعداد اعضای خانواده تعیین 

می گردد. 
متقاضیــان اخــذ گواهــی تمکن و 
پشــتیبانی مالی می بایست در این 
خصوص به بانک خود مراجعه نمایند. 
نامه تمکن مالی ارائه شــده توســط 
بانک هــا به زبان انگلیســی بوده و با 
نرخ بانک مرکزی مقدار وجه موجود 
در حساب متقاضی محاسبه و در نامه 

فوق درج می گردد.

فرمت نامه گواهی تمکن مالی برای 
سفارت کانادا

- تاریخ باز شدن حساب
-  درج موجودی نهایی

- گردش و باالنس شش ماهه
-  اطالعــات تماس ، آدرس ، تلفن و 

ایمیل
-  اسم و شماره حساب متقاضی در آن 

درج شده باشد
- نامه تمکن و پشتیبانی مالی کانادا 
می بایست در سربرگ رسمی بانک 

بهمراه مهر و امضا باشد.
-  در صورتیکه تمکن مالی فوق متعلق 
به همسر متقاضی می باشد نام همسر 
متقاضی و شماره حساب او در آن قید 

شده باشد.
-  در صورتیکه تمکن از مجموع چند 
حساب مختلف می باشد تمامی موارد 

باال در آنها لحاظ گردد.

این گواهی به منظــور اثبات توانایی 
در پرداخت هزینه های خود و سایر 
اعضــای خانواده میباشــد. کانادا هر 
ساله شــرایط منابع مالی مورد نیاز، 
برای زندگی و مهاجرت را به روزرسانی 

می کند.

تمکن مالی مورد نیاز برای سال 2020

-  خانواده ۱ نفره: ۱2,۹۶۰دالر
-  خانواده2 نفره: ۱۶,۱۳5دالر
-  خانواده ۳ نفره: ۱۹,8۳۶دالر
-  خانواده 4 نفره: 24,۰8۳دالر
-  خانواده 5 نفره: 2۷,۳۱5دالر
-  خانواده ۶ نفره: ۳۰,8۰۶دالر
-  خانواده ۷ نفره: ۳4,2۹۹دالر

- برای هر فرد اضافه: ۳,4۹2دالر
نامه تمکن مالی برای ســفارت کانادا 
می تواند حســاب متقاضی، حساب 
همسر متقاضی و یا حساب مشترک 

همسر با متقاضی باشد. 
در صورت ارائه حســاب همسر باید 
ثابت گردد که متقاضی دسترسی به 
وجه فوق را خواهد داشــت. گردش 
حســاب شما باید در ۶ ماه اخیر و به 

التین ارائه شود.

اداره مهاجرت کانادا، ازدواج های مجازی را 
در برنامه مهاجرتی »اسپانسرشیپ« به رسمیت نمی شناسد

خبر کانــادا- اداره مهاجــرت کانادا، 
ازدواج هــای مجــازی را در برنامــه 
مهاجرتی »اسپانسرشیپ« به رسمیت 
نمی شناســد. با این حال، همسران 
خارجی کانادایی ها ممکن است هنوز 
هم بتوانند از سوي این کشور پذیرفته 

بشوند.
»اسپانسرشــیپ«  قانــون  تصویب 
بــه ســال 2۰۱5 برمی گــردد. اداره 
»مهاجرت، پناهندگان و شــهروندی 
کانادا« )IRCC( در این راســتا اعالم 
کرده که ازدواج غیابی یا وکالتی فقط 
برای اعضای نیروهای مســلح کانادا 
موردقبول اســت و فقط ایــن افراد 
می توانند در صورت چنین ازدواجی 
با فــرد خارجی، اسپانســر وی برای 

مهاجرت در کانادا شوند.
ایــن تصمیم که مشــکالتي را برای 
ورود این زوج ها به کانادا ایجاد کرده 
است، به  منظور پیشگیری از مهاجرت 
قربانیان ازدواج های اجباری به کانادا 
وضع شده اســت. ازدواج هایی که با 
وساطت وکیل انجام می شوند چنین 
سوءاستفاده هایي را تسهیل می کنند، 
زیــرا هیچ یک از طرفین در مراســم 
ازدواج خود حضور ندارند. به عبارتی 
ســاده تر، مجبور کردن دو نفر برای 
ازدواج جایی که خودشــان راضی به 
امضا قرارداد نیســتند، از این طریق 

آسان تر است.
اما وقتــی صحبت از یک زوج قانونی 
می شــود که به دلیل پیشــگیری از 
همه گیــری کرونا نیاز به عروســی 
ویدئویی دارند، ممکن اســت از نظر 
کارشناســان قانون مهاجرت شرایط 
متفاوتی داشــته باشــد. تفاوت بین 
عروسی هاِی با واسطه وکیل و مجازی 
در این اســت که عروســی باواسطه 
وکیل می تواند توســط یک نماینده 

انجام شــود، در حالی کــه زوج ها از 
طریق پیام رســان ویدئویی، تلفن یا 
حتی نمابر در مراسم مجازی شرکت 

می کنند.

حضور فیزیکی در مراســم ازدواج 
ضروری است

»آئین نامــه حمایــت از پناهندگان 
مهاجر« به طــور خاص بیان می کند 
که زوجین باید در مراسم ازدواج خود 
حضور فیزیکی داشته باشند تا بتوانند 
از طریــق برنامه »اسپانسرشــیپ« 
 »IRCC « درخواست بدهند. به گفته
و »آژانــس خدمات مــرزی کانادا« 
)CBSA(: »بــرای اینکــه حضور در 
مراســم ازدواج یک حضور فیزیکی 
در نظر گرفته شود، هر دو طرف باید 
در مراســم عروسی شرکت  شخصاً 

کنند«.
به نظر می رسد که اولویت حضور در 
مراســم، به طور فزاینده ای در طول 
همه گیری کرونا از بین رفته اســت. 
تقاضا بــرای ازدواج های مجازی در 
ماه مارچ زیاد شده و از آن زمان ثابت 
مانده اســت. »کوین اسمیت«، مدیر 
بازاریابی »وِب وِد« می گوید خدمات 

ازدواج آنالین از زمان اجرای قرنطینه 
به دلیل همه گیــری کرونا، افزایش 
4۰۰ درصدی داشــته است. اسمیت 
می گوید: »ما معموالً بیست عروسی 
در ماه انجام می دادیم ولی حاال تقریباً 
روزی بیست عروسی انجام می دهیم«.

در طــول همه گیــری کرونــا، اداره 
مهاجــرت اقدامات زیــادی را برای 
نگه داشــتن اعضــای خانواده ها در 
کنار هم انجام داده اســت. از جمله، 
اخیرا ًمعافیت هایی را برای رفت وآمد 
اعضای درجه  یک خانواده ها، از جمله 
همســران ایجاد کرده اســت. با این 
حال، » IRCC« می گوید هیچ برنامه 
خاصی بــرای پذیــرش ازدواج های 

باواسطه وکیل ندارد.
این بدان معنا نیســت که زوج های 
متأهلی که از طریق پیام رسان ویدئویی 
با هم ازدواج می کنند، هیچ گزینه ای 
ندارند. ایــن زوج هــا در صورتی که 
همه شرایط را داشته و برای حداقل 
دوازده ماه متوالی با هم زندگی کرده 
باشــند، همچنان می توانند به عنوان 
شریک زندگی هم شناخته شوند. در 
صورت داشتن اجازه عبور از مرز، آنها 
همچنین می توانند بر اساس شرایط 

IRCC در کانادا ازدواج کنند.
زوج های متأهل و شریکان زندگی باید 
وضعیت زناشــویی خود را به افسران 
مــرزی ثابت کنند تــا از محدودیت 
سفر، معاف شوند. آنها همچنین باید 
مقــررات قرنطینــه را رعایت کنند. 
افسران مرزی هر پرونده را به  صورت 
مجــزا ارزیابی می کنند و بر اســاس 
قوانین فعلی سفر و اطالعات ارائه شده 

توسط مسافر، داوری می کنند.
فهرست زیر شــامل اسنادی جهت 
ازدواج اســت: گواهی  اثبات مدرک 
ازدواج، اثبات ثبــت ازدواج با حضور 
یک مقــام دولتی )محلی، اســتانی، 

ایالتی یا کشوري(
زوج ها دارای فرزندانی باشند که دارای، 
شناسنامه  یا فرم های فرزندخواندگی 
هستند و در آن اسامی هر دو والدین 

ذکر شده است.
دعوت نامه  و عکس های عروسی

خدمــات مرزی گواهی هــای ازدواج 
صادرشــده در ســایر کشــورها را 
می پذیرنــد اما زوجین هنوز هم باید 
ثابت کنند که این ازدواج هم در کانادا 
و هم در کشــوری کــه در آن انجام 

گرفته، از نظر قانونی الزام آور است.
آژانس خدمات مرزی کانادا در نامه ای 
اعالم کرده اســت: »ازدواجی که در 
خارج از کشور انجام گرفته است، باید 
هم طبق قوانین جایی که در آن انجام 
شــده و هم طبق قانون فدرال کانادا 
معتبر باشد تا برای اهداف مهاجرتی، 
قانونی تلقی شود. ازدواجی که طبق 
قانون محلی قانونی شمرده می  شود، 
معمــوالً در کانادا هم به رســمیت 
شــناخته می شــود. امــا در نهایت 
متقاضیان تعهــد دارند قانونی بودن 

ازدواج خود را ثابت کنند.«
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واریز اشتباهی 442.6 میلیون دالر 
اضافه به حساب کانادایی ها

 تحت برنامه حمایتی
ایران جــوان- به گزارش هافینگتون 
پست، بر اساس مدارکی که این هفته 
در مجلس عوام بررســی شد، برای 
بیش از 22۱ هزار کانادایی به اشتباه 
دو برابر مبلغ تعیین شــده در برنامه 
 CERB حمایتی دولت تحت عنوان

واریز شده است.
اداره کار و توسعه اجتماعی کانادا که با 
اداره درآمد )CRA(   به طور مشترک 
مدیریت ایــن برنامه را بر عهده دارد، 
گفت این اشــتباه در مجموع مبلغ 
442,۶ میلیــون دالر به هزینه های 

این برنامه اضافه کرده است.
اداره کار در پاســخ به سوال آدام وان، 
نماینده لیبرال، اعالم کرد ســرویس 
کانادا و CRA برای حل این مســئله 
و اطمینان از اینکه مبلغ واریزی برای 
افراد واجد شرایط بیش از میزان مجاز 
۱2 هزار دالر طــی 24 هفته تجاوز 

نمی کند، در حال همکاری هستند.
در این راستا، مبلغ وازیر شده اضافی 
یا به طور خودکار از حساب این افراد 
برداشت می شود و یا نامه ای مبنی 
بر چگونگــی بازگرداندن پول به آنها 

ارسال خواهد شد.
دولت فدرال در آغاز بروز پاندمی این 
برنامه را به منظور تقویت  سیســتم 
بیمه کار معرفی کرد که مدیریت آن 
در حیطه مسئولیت اداره درآمد کانادا 
قرار می گیرد. اتاوا تا ۱2 جوالی 2۰,۹ 
میلیون درخواست برای دریافت این 
کمک را دریافت کرد و به گفته دولت 
حداقل 5۹,4۱ میلیــارد دالر تحت 
این برنامه به متقاضیان واجد شرایط 

پرداخت شده است.
نرخ بیکاری در کانــادا در ماه می به 
۱۳,۷ درصد رســید امــا با کاهش 
محدودیت هــا در ماه ژوئن به ۱2,۳ 

کاهش یافت.
۶۳ درصد درخواست ها برای دریافت 
حمایت مالی برنامه CERB متعلق دو 

استان انتاریو و کبک بوده است.
بر اساس این برنامه،  متقاضیان خود- 
اشتغال یا شاغلینی که بر اثر پاندمی 
کار خود را از دست داده یا درآمد آنها 
کاهش یافته است، می توانند تا سقف 
24 هفته به ازای هر هفته 5۰۰ دالر 

از دولت دریافت کنند.
اداره کار اعالم کرد تا ۱۶ جوالی، 4۶ 
هزار نفر به دلیل عدم احراز شرایط یا 
بازگشت به کار، کمک دریافتی را به 

اداره CRA پس داده اند.
از آنجــا که اقدام برای این برنامه هم 
از طریــق اداره کار و هــم از طریق 
اداره CRA ممکن است، دولت برای 
جلوگیری از پرداخت دو برابر این مبلغ 
به متقاضیان، از اواسط آوریل شروع 
به چک کردن درخواســت ها برای 
جلوگیری از تکرار آنها در دو سیستم 
مجزای این دو نهاد مســئول کرد. به 
این معنا که اگر متقاضی یک بار در 
اداره کار درخواســت خود را ارسال 
کرده بود، نمی توانســت درخواست 

خود را در CRA نیز ثبت کند.
دولت هفته گذشــته با توجه به روند 
بازگشــایی اســتان ها و به منظور 
حمایت از کسب و کارها، تغییراتی را 
در برنامه حمایت از پرداخت دستمزد 
ها ایجاد کرد که  هفته گذشته برای 
تصویب به مجلس عوام ارائه شــد. بر 
اساس طرح پیشنهادی دولت برنامه 
حمایــت از پرداخت دســتمزدها تا 
پایان دسامبر تمدید شده و به کسب 
و کارهایی کــه با کمتر از ۳۰ درصد 
کاهش درآمد مواجه بوده اند نیز تعلق 

می گیرد.

سازمان مالیات کانادا 3300 گزارش مردمی 
درباره تقلب در کمک  مالی 2000 دالری دریافت کرد

ایرونیا- سازمان مالیات کانادا تا به حال 
بیش از ۳۳۰۰ هشدار مردمی درباره 
موارد مظنون سوء اســتفاده از کمک 
مالی اضطراری برنامه های دولتی که 
برای کمک به مردم و کســب و کارها 
طی دوران پاندمی کووید-۱۹ طراحی 

شده ، دریافت کرده است.
تعــداد اطالع رســانی های محرمانه 
مردم به این ســازمان درباره احتمال 
کالهبرداری در ارتباط با برنامه کمک 
مالی اضطراری کانادا )CERB(، برنامه 
یارانه دستمزد و کمک به دانشجویان 
دارد به ســرعت زیاد می شود. تا روز 
سی و یکم مه، ســازمان مالیات ۶۰۰ 
اطالع رســانی مردمی دریافت کرده 
بــود. فقط یک هفته بعد این عدد به 

۱۳۰۰ مورد رسید.
سازمان مالیات به سی بی سی گفت  تا 
روز بیست  و یکم ژوئن، مشغول بررسی 
بیــش از ۳۳۰۰ »ســرنخ« از طریق 
پرتال آنالین اطالع رســانی محرمانه 

خود بوده است.
کانادایی ها تــا همین حاال ۳۶۱ هزار 
مورد پولی که صالحیت دریافت آن را 
نداشته اند را بازپس داده اند. این نسبت 
به ۱۹۰ هزار مورد تا تاریخ سوم ژوئن 

افزایش چشمگیری داشته است.
ایــن  گفــت  مالیــات  ســازمان 
بازپرداخت ها در مواردی انجام شــده  
که درخواســت کننده برای یک بازه 
دو پرداخت دریافت کرده، در حقیقت 

صالحیت دریافت مزیت را نداشته یا 
زودتر از موعد انتظار سر کار بازگشته 

است.
کریستوفر دودی سخنگوی سازمان 
مالیات گفت در مواردی که تشخیص 
داده شود درخواست دهنده صالحیت 
دریافت مزیت را ندارد، سازمان مالیات 
با آن ها تماس می گیرد تا تصمیمی 
دربــاره نحــوه بازپرداخــت گرفته 
بشــود اما تا اینجا تمام بازپرداخت ها 
مالیات  ســازمان  بوده اند.  داوطلبانه 
می گوید بــرای پرداخت مزیت های 
مرتبط بــا کووید-۱۹ رســید تایید 
پیش پرداخت ها و سند بازبینی پس 

از پرداخت را نگه می دارد.
وقتی ســازمان مالیات درباره ســوء 
می کند،  دریافت  اطالعی  اســتفاده 

گام هایی برای شناســایی کالهبردار 
مظنــون برمــی دارد و مــورد او را 
بررســی می کند تا مطمئن شود که 
سوءاســتفاده رخ داده است. وبسایت 
این سازمان می گوید اگر موردی تایید 
بشود، »گام های مناسب« با توجه به 
نوع سوء استفاده برداشته می شود. این 
سازمان نگفت تا اینجا چند درخواست 

کالهبرداری شناسایی شده است.
ایــن ســازمان در بیانیــه ای گفت: 
»ســازمان مالیــات کانــادا تعــداد 
  CERB درخواست های کالهبرداری
را ردیابی می کند اما برای محافظت 
از یکپارچگی پروســه، این آمارهای 
خاص در حال حاضر قابل دســترس 

iroonia.ca ».نیستند

سهم باالی سیاهپوستان و فقرا از ابتال به کووید-19 در تورنتو
بــه جدیدترین  با اســتناد  ایرونیا- 
داده ها از شــهر تورنتو، با وجود اینکه 
سیاهپوســتان و رنگین پوستان فقط 
نیمی از جمعیت تورنتو را تشــکیل 
می دهند، 8۳ درصــد از تمام موارد 
گزارش شده ابتال به کووید-۱۹ مربوط 

به آن هاست.
دکتر آیلین دو ویال همراه با جان توری 
شهردار تورنتو و دیگر مسئوالن نتایج 
داده ای جدیــدی را اعالم کردند که 
نشان می دهد جوامع نژادی و طبقه 
پایین شــهر به صورت غیرمتناسب 
تحت تاثیــر کروناویروس جدید قرار 

دارند.
دو ویال که افسر بهداشت شهر است، 
اثر  کوویــد-۱۹  »متاســفانه  گفت: 
شدیدتری روی افرادی در جامعه مان 
داشــته که با نابرابری های بزرگ تری 

مواجه هستند«.
او گفــت داده ها نشــان می دهد که 
سیاهپوســتان 2۱ درصــد از موارد 
ابتــالی گزارش شــده در شــهر را 
تشکیل می دهند و این در حالی است 
کــه تعداد کل آن هــا ۹ درصد تمام 

جمعیت است.
عــالوه بــر این، افــراد عــرب، اهل 
خاورمیانه و غرب آسیا فقط 4 درصد 
از کل جمعیــت شــهر را تشــکیل 
می دهند امــا ۱۱ درصد از کل موارد 

ابتالی شهر مربوط به آن هاست.
داده ها همچنین نشان می دهد که با 
توجه به اندازه جمعیتی افراد شــرق 

آسیا و سفیدپوستان، تعداد موارد ابتال 
در میان آن ها کمتر است. 

رنگین پوســتان  دیگــر،  ســوی  از 
۷۱ درصــد از افرادی کــه به خاطر 
را  شده اند  بیمارســتانی  کووید-۱۹ 

تشکیل می دهند. 
خانوارهــای بــا درآمــد پاییــن و 
خانوارهایی که تعدادشــان بیشــتر 
است هم اثر نامتناسبی از کووید-۱۹ 

دریافت کرده اند.

با وجود اینکه افرادی که در خانوارهای 
با درآمد پایین زندگی می کنند فقط 
۳۰ درصد از جمعیت شهر را تشکیل 
می دهنــد، 5۱ درصــد از موارد ابتال 

متعلق به آن هاست.
افــرادی که در خانوارهــای با تعداد 
پنج نفر یا بیشتر زندگی می کنند 2۷ 
درصد موارد ابتال را به خود اختصاص 
داده اند اما آن ها 2۰ درصد از جمعیت 

را تشکیل می دهند.
کوامی مک کنزی مدیر عامل انستیتو 
ولزلی و استادیار روانشانسی دانشگاه 
تورنتــو می گوید پاندمی مشــکالت 
موجود در میان افراد ساکن جوامع به 

حاشیه  رانده شده را تشدید می کند.
او می گویــد در تورنتــو، افــرادی از  
نژادهــای مختلف در فقــر زندگی 
می کنند، بیشــتر قربانــی جنایت و 
تبعیض هســتند و بیشــتر کارهای 
ســخت دارند و ســخت تر می توانند 
غذای مغذی کافی تهیه کنند و البته 
از نظر سکونت در شرایط مناسبی به 

سر نمی برند. 
او اضافه کرد: »تمام این مسائل منجر 
به بهداشت و شرایط اجتماعی بدتر 

می شود«.
مک کنزی کــه پیش از این به خاطر 
عدم جمــع آوری داده های نژاد محور 
در دوران پاندمی از دولت انتقاد کرده 
بود، گفت با وجود اینکه کشــفیات 
جدید بــا وجود آزاردهنــده  بودن، 
تعجب آور نیستند و کشفیات مشابهی 
در دیگر کشــورها از جمله بریتانیا و 

ایاالت متحده دیده شده است.
او گفــت: »مــا بعضــی مواقع فکر 
می کنیم اینجا در کانادا خیلی متفاوت  
از دیگر کشورها هستیم و نژادپرستی 
سیاهپوســتان  سیســتماتیک ضد 
نداریم. اما داده ها ظاهرا نشان می دهد 

که شاید چنین چیزی وجود دارد «.
داده ها از افرادی جمع آوری شــد که 
به کوویــد-۱۹ مبتال بودند و به طور 
داوطلبانه به ســوال ها پاســخ دادند. 
سازمان بهداشت شــهر گفت از روز 
بیســتم ماه مه یعنی ســه ماه بعد 
از گزارش نخســتین مــورد ابتال به 
کووید-۱۹ در تورنتو تا روز شانزدهم 
جوالی بــه جمــع آوری داده درباره 
هویت نژادی، درآمــد خانوار و اندازه 

خانوار پرداخت.
دو ویال گفت داده ها شــامل ساکنان 
خانه های مراقبــت طوالنی مدت یا 
خانه های بازنشســتگی یا افراد بومی 
نمی شود. او گفت سازمان به این دلیل 
داده هایی درباره اثر پاندمی روی افراد 
بومی منتشــر نمی کند که مشاوره با 

نمایندگان جامعــه بومی هنوز ادامه 
دارد.

دو ویال گفت سازمان بهداشت مشغول 
رسیدگی به نیازهای جوامعی است که 
تحت تاثیر نامتناسب کووید-۱۹ قرار 

دارند.
به گفته او اقدامــات در کوتاه مدت 
شامل  تست گیری هدف دار، افزایش 
ارتباطات و بهبود دسترسی به حمایت 
اجتماعــی از جمله مکان های انزوای 
داوطلبانه برای افرادی می شــود که 
نمی توانند به درستی خود را قرنطینه 

کنند.
بــه عقیــده دو ویــال در بلند مدت 
شــهر باید نگاهــش را معطوف به 
مســکن مقرون به صرفه، دسترسی 
به فرصت های اشــتغال و آموزش و 
همچنین »نژادپرستی سیستمیک« 

iroonia.ca .بکند

انتظار طوالنی شــهروندان کانادایی کــه در رابطه با کمک هزینه های 
اضطراری فدرال PCU قربانی سرقت هویت شده اند.

صدها کانادایی که به علت به سرقت رفتن هویتشان نتوانسته اند کمک 
هزینه های اضطراری دولت فدرال PCU را در دوره پاندمی کرونا دریافت 

کنند، همچنان در انتظار حل مشکل و دریافت این کمک ها هستند.
بــه گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، یکی از این افراد تامارا کاتر اهل 
تورنتو اســت. وی می گوید در هفت هفته ای که مقامات درباره سرقت 
اطالعات شــخصی وی و کاله برداری افراد ناشناس با استفاده از هویت 
او تحقیق می کنند، بیش از شصت ساعت با مراکز ذیربط تماس تلفنی 
داشته است به امید این که مشکلش حل شود و بتواند PCU را دریافت 
کند اما هنوز هم نمی داند آیا در نهایت این کمک ها به دســتش خواهد 

رسید یا خیر.
خانــم کاتر ابتدا PCU دریافت می کرد اما خیلی زود این کمک ها قطع 
شدند. مقامات متوجه شدند که وی تقاضای بیمه بیکاری هم کرده است. 
اما بررسی سریع این درخواست مشخص کرد که یک کاله بردار با استفاده 
از اطالعات شــخصی وی ادعا کرده که شرکت والمارت او را از کار بیکار 
کرده و به همین علت تقاضای بیمه بیکاری کرده است این در حالی است 
که کاتر حتی یک روز سابقه کار در والمارت ندارد. خانم کاتر اکنون نه 
PCU دریافت می کند نه بیمه بیکاری. او حتی برای پرداخت اجاره خانه 

خود پول قرض کرده است.
مرکز ضدکاله برداری کانادا اعالم کرده که تا کنون بیش از ۷۰۰شکایت 
کاله بــرداری مرتبط با PCU دریافت کرده اســت. بیش از نیمی از این 
شــکایت ها مربوط به کبک، ۱۷2فقره مربوط به انتاریو و 52فقره نیز از 

بریتیش کلمبیا است.

صدها کانادایی محروم از
 حمایت دولتی به دلیل دزدی هویت
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com

ایده آل برای خانواده

منزل بسیار زیبا، 3 طبقه، واقع در زمینی مسطح،
3000 اسکورفیت زیربنا با نقشه بسیار خوب،

آفتابگیر، 4 اتاق خواب بزرگ و 2 سرویس حمام
 در طبقه باال و یک اتاق خواب، سالن پذیرایی

 و نشیمن دلباز در طبقه همکف با 2 شومینه گازی، 
 یک سالن بزرگ 500 اسکورفیتی و دستشویی

 با ورودی مجزا در طبقه پایین، 
  حیاط زیبا در جلو و پشت منزل، 2 پارکینگ سرپوشیده
در محله ای بسیار آرام، نزدیک به مرکز خرید لین ولی،

پارك، و سایر امکانات رفاهی

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

4640 Highland Boulevard, North Vancouver
$1,299,000

2765 Tempe Glen Drive, 
North Vancouver

$1,639,000
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تعطیلی ِسن رقص در کالب ها و 
بحران هویت زندگی شبانه در کانادا

ایران جــوان- به گزارش ســی پی 
24، مشتریان کالب های شبانه این 
روزها به دنبال حس و حال مهمانی 
ها و دورهمی هــای کالب ها پیش 
از پاندمی هســتند، در حالی که به 
گفته صاحب یــک کالب، مردم باید 

انتظارات خود را تغییر بدهند.
هفته گذشته و در پی ردگیری چند 
مبتالی جدید به حضور در کالب ها، 
بریتیش کلمبیا رقص در بارها و کالب 
ها را در سراســر استان ممنوع کرد و 
ضربه ای دیگر به این بیزنس خسته از 
پاندمی زد. البته صاحبان کالب های 
بریتیش کلمبیا در این مشکالت تنها 
نیســتند. در تورنتو هنوز سالن های 
بزرگ تعطیل هســتند و در مونترال 
نیز کالب ها بــدون برنامه رقص و با 

ظرفیت محدود اجازه فعالیت دارند.
مورگان دین، کارشناس صنعت بار و 
کالب در نیویورک، معتقد است نباید 
به این فکر کــرد که با پایان پاندمی 
کووید-۱۹ زندگی شبانه در کالب ها 
به وضعیت ســابق برمی گردد، چون 
شرایط به حالت قبل برنخواهد گشت. 
او که ۱5 ســال در راه اندازی کالب 
ها و ســالن های گردهمایی ســابقه 
دارد مــی گوید صاحبان کالب ها به 
جای اینکه دنبال راه حل های موقتی 
باشــند، باید سعی کنند کل بیزنس 

خود را باز تعریف کنند.
مورگان دین در وبســایت خود ایده 
هایی را برای بازگشایی و فعالیت در 
دوران پاندمی مطرح کرده اســت. از 
جمله اینکه برای به حداقل رساندن 

تماس افراد، نوشــیدنی ها در قفسه 
هایی قرار داده شوند که فقط کارکنان 
کالب به آن دسترسی داشته باشند، 
و یا با کشــیدن دایره هایی روی سن 
رقــص، افراد در گــروه های محدود 
اجازه رقصیدن داشته باشند. او گفت 
به جــای تعطیل کردن برنامه رقص، 
بایــد طراحی جدیــدی را در فضای 

کالب پیاده کرد.
دکتر ایزاک بوگوچ، متخصص بیماری 
های همه گیــر، گفت با وجود اینکه 
این راهکارها متناسب با توصیه های 
بهداشتی به نظر می رسد اما باید دید 
در عمل چه قدر ایمن هستند. او گفت 
بسیاری از مردم فکر می کنند ماسک 
مانع مطمئنی بــرای انتقال بیماری 
اســت و ممکن است در کالب ها نیز 
با اتکا به اســتفاده از ماسک، فاصله 

گذاری را به فراموشی بسپارند.
بوگــوچ افزود: نمــی تــوان درباره 
اثرگذاری این روش ها نظر قطعی داد. 
چون خیلی از کارها در بیان آسان اما 

در عمل دشوار هستند.
رضا افشاری، اســتاد بالینی دانشگاه 
بریتیش کلمبیا، معتقد است با خنک 
شــدن هوا در ماه های آینده و جمع 
شدن مردم در فضاهای سرپوشیده، 
معلوم نیست زندگی شبانه شهرها و 
صنعت بارها و کالب ها چه وضعیتی 
پیدا خواهد کــرد. او گفت همکاری 
بین دولت های استانی، کارشناسان 
سالمت، و صاحبان و مشتریان کالب 
ها می تواند به حل چالش های پیش 

رو کمک کند

آیا برگزاری مهمانی های خانگی
 عجیب تر از بازگشایی بارها توسط دولت ها است؟

ایــران جوان- به گــزارش گلوب اند 
میل، گفته می شــود برگزار کردن 
یک مهمانی 2۰۰ نفره جلوی چشم 
همه همسایه ها و در شرایطی که هر 
کس بــه نوبه خود برای جلوگیری از 
گسترش کووید-۱۹ کاری می کند، 

خیلی گستاخی می خواهد.
مهمانــی 2۰۰ نفره ای که شــنبه 
شب در برمتون حوالی تورنتو برگزار 
شــد تخطی از قانونی بود که تجمع 
حداکثر ۱۰ نفــر را آن هم با رعایت 
فاصله اجتماعی مجاز می شمرد. همه 
مردم کانادا برای مبــارزه با ویروس 
کرونا بســیج شده اند و آن وقت یک 
عده به قول داگ فورد، بی ســواد، در 
جبهه ویروس قرار گرفته اند. این رفتار 
دیوانه کننده اســت و فکر نمی کنم 
کسی از اینکه شهردار برمتون گفت 
این افــراد به دادگاه احضار و احتماال 
۱۰۰ هزار دالر جریمه خواهند شد، 

ناراحت شده باشد.
اما بهتر اســت خیلی هــم عجوالنه 
قضــاوت نکنیم. در دوران ســختی 
قرار داریم که نوجوانان و جوانان هم 
مثل بسیاری از گروه های سنی دیگر 

طاقت شان طاق شده است.
هم برنامه آموزشی شان به هم ریخته 

و هم برنامه های شان برای تعطیالت 
تابستان. شغل های کوچکی که برای 
خود دســت و پا کرده بودند تعطیل 
شده و هیچ تصوری از برنامه مدرسه 
و دانشگاه خود برای پاییز ندارند. آن 
دسته هم که به تازگی فارغ التحصیل 
شده بودند فعال باید فکر ورود به بازار 

کار را از سر بیرون کنند.
بنابراین چندان هم عجیب نیست که 
این گروه سنی، که جزو گروه های کم 

خطر در برابر ابتال به بیماری محسوب 
می شــود، از قوانین ســختگیرانه و 
محدودکننده دوران پاندمی به تنگ 

آمده باشد. 
در بریتیش کلمبیا چندین مهمانی 
خانگی منجر به ابتالء بیش از ۷۰ نفر و 
قرنطینه شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر افراد 
مرتبط با آنها شده است. در کبک نیز 
پس از برگزاری چند مهمانی، چندین 
شیوع خوشه ای اتفاق افتاد و آمار ابتال 

در سنین ۱5 تا ۳4 سال اوج گرفت. 
به همین دلیل ژنوویو گیلبولت، معاون 
نخست وزیر استان، از جوانان خواست 

مسئوالنه تر رفتار کنند.
هر چند معاون نخست وزیر حق دارد، 
اما بهتر نیست اول دولت را نصیحت 
کند؟ وقتی دولت کبک عجوالنه اقدام 
به بازگشایی بارها کرد انتظار پیامدی 
جز این را داشت؟ همان طور که قبال 
هم اشــاره کردیم، معلوم نیست در 
شــرایطی که هنوز یک راه مطمئن 
برای بازگشــایی مدارس پیدا نکرده 
ایم، بازگشــایی بارها چه ضرورت و 

اولویتی دارد؟
اما ابتالی جوان ها به ما نشان می دهد 
در مبــارزه با ویروس اکنون کجا قرار 

گرفته ایم.
دولــت فدرال و دولت های اســتانی 
موفق شدند شیوع ویروس را به خوبی 
کنتــرل کرده و بیمارســتان ها را از 
هجوم بیماران نجات دهند. اعتبار این 
موفقیت هم متعلق به مردمی است 
که هر یک با رعایت قوانین و توصیه 
های بهداشتی، زنجیره انتقال بیماری 

را به سهم خود قطع کردند.
اما حاال وارد فاز جدیدی از مبارزه شده 
ایم. در این فاز و با کاهش محدودیت 
ها، با شیوع های خوشه ای در نقاط 
مختلف کشور مواجه خواهیم بود. به 
همین دلیل اســت که مهمانی 2۰۰ 
نفره برمتون یک خطر جدی محسوب 
می شود. اگر در نتیجه این دورهمی 
فقط ۱2 نفر به ویروس مبتال شوند، 
هر یک از این افراد عده قابل توجهی 
را در معرض ویروس قرار می دهند و 
طولی نمی کشد که دوباره شاهد باال 

رفتن آمار مبتالیان خواهیم بود.
اما مســاله مهمانی های خانگی تنها 
یکی از مسایل نگران کننده است. تا 
چند هفته قبل مساله اصلی کارگران 
مزارع مهاجر بودند و به زودی و با از 
مسافران  هوایی،  سفرهای  سرگیری 
دغدغــه ما خواهند بــود. زمانی هم 
که مرز کانادا با آمریکا باز شــود، باید 
مدام نگران ابتال یا عدم ابتالء مسافران 
تازه رسیده از کشور همسایه باشیم. 
بنابراین دغدغه اصلــی در این فاز از 
مبارزه با کرونا، باید بی توجهی دولت 
به انجام تست از مسافران تازه وارد به 
کانادا در فرودگاه ها یا مرزهای زمینی 

باشد.
هرچند قرار نبوده و نیست که در این 
دوران خوش بگذرانیم و انتقاد دولت 
ها از رفتارهای غیرمسئوالنه بعضی از 
مردم کامال به جاست، اما بهتر است 
دولت ها در کنار تذکر به شهروندان، 
حسن نیت و هوشــیاری خود را نیز 
با اقدامات الزم برای انجام تســت از 

مسافران به نمایش بگذارند.

فیلم فستیوال تورنتو در ماه سپتامبر برگزار  خواهد شد

رادیو فردا- پس از جشــنواره برلین 
که در ماه فوریه )بهمن( برگزار شد، 
جشنواره های بزرگ سینمایی از جمله 
کن، لوکارنو و کارلووی واری به دلیل 
شیوع کرونا تعطیل شده اند، اما قرار 
اســت جشــنواره ونیز، قدیمی ترین 
جشــنواره ســینمایی جهان، در ماه 
ســپتامبر )شــهریور( این طلسم را 
بشکند و بالفاصله پس از آن قرار است 
جشنواره تورنتو در کانادا برگزار شود 
که امسال چهل و پنجمین دوره اش 

را برگزار می کند.
هرچند جشــنواره ونیز تغییر بسیار 
اندکی خواهد داشــت )در حد حذف 
یکی دو بخش جنبــی و چند فیلم 
کمتر در بخش های اصلی( جشنواره 
تورنتو به شــکل محتاط تری برگزار 
می شــود و دو بخش نمایش فیلم در 
تاالرها و همین طور نمایش فیلم به 
شــکل آنالین خواهد داشت. همین 
طور تعداد فیلم هــای آن که معموالً 
بیــن ۳۰۰ تا 4۰۰ فیلم بود به پنجاه 

فیلم کاهش یافته است.
این جشــنواره ۱۰ روزه، امسال تنها 
پنج روز نمایش در ســینماها خواهد 
داشت و در باقی روزها به شکل آنالین 
برپا می شود. برگزارکنندگان جشنواره 
از لزوم اکران ســینما و تالش برای 
رونــق دادن به صنعت ســینما -که 
جشــنواره تورنتو از پایه های آن در 
آمریکای شمالی محسوب می شود- 
حرف می زنند و معتقدند که می توانند 
با برپایی جشــنواره به شکل سنتی، 
به رونق صنعت ســینما در این زمانه 

سخت کمک کنند.
اما اعالم فیلم های جشــنواره امسال، 
نشان داد که بسیاری از کمپانی های 
بزرگ که قاعدتاً باید فیلم هایشان را 
در تورنتو عرضــه می کردند تا برای 
اسکار آماده شــوند، ترجیح داده اند 
منتظر بمانند و از عرضه فیلم هایشان 
در دوران کرونایــی حــذر کرده اند. 
بسیاری انتظار داشتند فیلم هایی چون 
»راهب« ساخته دیوید فینچر و »اعزام 
اندرسون در  فرانسوی« ساخته وس 

میان فیلم های جشنواره امسال باشد 
اما این فیلم ها در جشــنواره حضور 

ندارند.
برخی پخش کنندگان و تهیه کنندگان 
فیلم معتقدند که ســفر ستاره های 
سینما به تورنتو در ایام کرونایی تقریباً 
غیرممکن است و اکران اینترنتی در 
جشنواره تورنتو هم چیزی نیست که 

آنها به دنبالش باشند.
امســال برای اولین بار در تاریخ، 4۶ 
درصد از فیلم های منتخب جشنواره 
تورنتو توســط زنان ساخته شده اند. 
طــی  برگزارکننــدگان جشــنواره 
ســال های اخیر تــالش کرده اند که 
حضور فیلمسازان زن در این جشنواره 
را برجسته تر کنند تا به قول خودشان 
»برابری« بیــن زنان و مردان حاصل 

شود.
این رویکرد انتقادهایی را هم به دنبال 
داشته و برخی معتقدند این امر باعث 
تبعیــض و ضایع شــدن حق مردان 
فیلمساز به خاطر جنسیت آنها خواهد 
شد. امسال جشــنواره ونیز هم برای 
اولین بار 44 درصد فیلم های بخش 
مســابقه خود را به فیلمســازان زن 

اختصاص داده است.
»پسر مناســب« فیلم تازه میرا نایر، 
مشهورترین فیلمســاز زن سینمای 
هند، در اختتامیه جشــنواره تورنتو 

نمایش داده خواهد شد.
جشــنواره فیلم تورنتو که بزرگترین 
جشنواره سینمایی آمریکای شمالی 
محســوب می شود، امســال میزبان 
فیلم های دو ســینماگر زن از ایران 

خواهــد بــود، در حالی کــه امکان 
حضور فیزیکی این فیلمســازان در 
این جشنواره به دلیل شیوع کرونا، در 

هاله ای از ابهام است.
در بخش کشــف، اولیــن فیلم بلند 
فرنوش صمدی به نام »خط فرضی« 
به نمایش درخواهد آمد. خط فرضی 
 Degree 180 که با عنوان انگلیسی
Rule عرضه شده، داستان یک معلم 
مدرســه به نام سارا را روایت می کند 
که قرار اســت به همراه همســرش 
حامد و فرزندشان به یک عروسی در 
شمال ایران بروند، اما حامد به دلیل 
مشکالت کاری نمی تواند به این سفر 
برود و این ســرآغاز اتفاقی است که 

زندگی سارا را دگرگون می کند.
در ایــن فیلم که توســط علی مصفا 
تهیه شده، سحر دولتشاهی و پژمان 
جمشیدی، حسن پورشیرازی و آزیتا 

حاجیان بازی دارند.
»گروه بندر« )بنــدر بند( هم عنوان 
فیلم تازه ای است از منیژه حکمت که 
در بخش ســینمای معاصر جشنواره 
نمایش داده خواهد شد. فیلم داستان 
یک گروه موسیقی دختران را روایت 
می کند که از جنوب ایران به مقصد 
تهران راه می افتند تــا در یک کافه 
اجرایی داشته باشند، اما دچار سیالب 
می شوند. در این فیلم رضا کولغانی، 
پگاه آهنگرانی و مهدیه موسوی بازی 

دارند.
جشنواره فیلم تورنتو از دهم تا بیستم 

سپتامبر برگزار خواهد شد.

خبر کانادا- در مواجهه با وخیم شدن 
شــرایط مالی طی بحران همه گیری 
کرونا، آموزشــگاه های زبان کانادایی 
طرحی ارائــه کرده اند که طی  چند 
ماه آینده بتوانند 4۰ هزار دانشجوی 
خارجی را بــرای یادگیری زبان های 

انگلیسی و فرانسوی بپذیرند.
 Study « این طرح از سوی کوریدور
Safe« ارائه شده و در انتظار تصویب 
دولت فدرال است. آنها طی این طرح 
از دولت می خواهند تا زبان آموزان را 
از طریق پــرواز چارتر »ایر کانادا« به 
کشور بیاورند. البته در مرحله نخست 
باید سالمت زبان آموزان و عدم ابتالي 

آنها به کرونا تأیید شود.
تعــدادی از هتل های کانادایی توافق 
کرده اند که طی ۱4 روز »بسته های 
کامل خدمات قرنطینــه« را به این 
زبان آموزان ارائه دهند. یک شــرکت 
بیمــه درمانی نیــز در ایــن طرح 
مشارکت مي کند. زبان آموزان از رده 
سنی نوجوانان گرفته تا افراد بزرگسال 
ســالگی،  و 4۰  دهه هــای ۳۰  در 
می توانند در این کالس ها شــرکت 
کنند. کلیه این افراد باید برای ضمانت 
رعایت مقررات بهداشــتی، قراردادي 
امضا کنند و در صورت نقض قوانین، 

جریمه مالی در انتظارشان خواهد بود.
مخالفان این طرح ابتکاری معتقدند، 
با ورود تعداد بســیار اتباع خارجی به 
کشور، سالمت جامعه به خطر می افتد. 
یادگیری زبــان در طول همه گیری 
کرونا که کل جهان با آن دســت به 
گریبان است، امری ضروری نیست. 
این افراد بقیه عمر خود برای یادگیری 
زبان فرصت دارنــد و در حال حاضر 
چنین کاری معقول نیست. از سوی 
دیگر طرفــداران این طرح می گویند 
چنین طرحي، یــک طرح اقتصادی 
است که می تواند درآمد قابل توجهی 
را برای کشور به وجود آورد. به گفته 
موافقــان طرح، کالس هــای آنالین 
جایگزین خوبی براي یادگیري زبان 
نیستند و آموزش زبان چهره به چهره 
تأثیر زیادي در آموزش فرهنگ دارد. 
موافقان طرح معتقدند که زبان آموزان 
بــراي آموزش مجــازي مي توانند از 
یوتیوب هم اســتفاده کنند و در این 
صورت دیگر نیازي به آموزش آنالین 
ندارنــد. به نظر موافقان طرح، اجراي 
پروتکل های بهداشتی در این مراکز 
آموزشــی به گونه ای است که خطر 

ابتال را به حداقل مي رساند.

در مواجهه با وخیم شدن شرایط مالی طی بحران کرونا 

آموزشگاه های زبان کانادا 
دانش آموز  می پذیرند
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پزشکان کانادایی نوشیدن الکل در پارک  ها را امن تر از میخانه  ها می دانند
پرژن میرور- پزشــکان کانادایی در 
حالــی که میخانه ها، رســتوران ها و 
مهمانی های خانگــی نقش پر رنگی 
در گسترش بیماری کووید–۱۹ بازی 
می کنند، اظهار کرده اند که زمان آن 
رسیده است که نوشیدن در فضا های 
باز و عمومی مانند پارک ها را به عنوان 

راهکار جایگزین معرفی کنیم.
دکتر زین چاگال، اســتادیار دانشگاه 
مک مستر در شهر همیلتون به کندین 
پرس گفته است: » نوشیدن الکل در 
میان دوســتان و در جایی که فضای 
زیادی بــرای فاصله گیــری وجود 
دارد، می تواند افراد را از جمع  شــدن 
در فضاهای بسته خطرناک دور نگه 

دارد.«
وی ادامه داده اســت: » گزارش های 
بسیار زیادی از انتقال ویروس کرونا در 
میخانه ها و مهمانی های خانگی وجود 
دارد. پس چرا ایــن خطر را کاهش 
ندهیم؟ بیایید از فضاهای باز استفاده 
کنیم تا اینکــه مردم را مجبور کنیم 
برای دور هم جمع شــدن به اماکن 

سرپوشیده بروند.«
دکتر چاگال این مبحث را با بهداشت 
جنسی مقایســه کرده است. وی در 
همیــن زمینه گفــت: » در حالیکه 
پرهیز کردن از رابطه جنسی بهترین 
راه برای جلوگیــری از بیماری های 
جنســی است، درخواســت از مردم 
برای عدم برقراری رابطه جنسی امری 
بیهوده است. استفاده از کاندوم برای 
یک سکس ایمن به واقعیت نزدیکتر 

است.«
وی در ادامه اظهار داشت: » نوشیدن 
الکل در فضاهای عمومی یک راه حل 
دقیق نیست، اما مردم دوست دارند 
به همراه دوستانشان بنوشند، چرا این 
کار را به روشی انجام ندهیم که خطر 

کمتری داشته باشد؟«
نوشیدن مشروبات الکلی در برخی از 
اماکن عمومی اروپا یک امر رایج است، 
اما ســرعت کانادا در ســازگار کردن 
چنین قوانینی با نیازهای روزمره مردم 

کند است. در برخی از مناطق به نظر 
می رســد که در حال حرکت به این 
سمت هســتند یا دست کم در حال 

تقال به این سو هستند.
در هفتــه جاری، شــورای مدیریت 
پارک ها در شــهر ونکــوور با مصرف 
نوشیدنی های الکلی در 22 پارک در 
سراسر این شهر موافقت کرد، گرچه 
آغاز واقعی این قانون به احتمال زیاد 
تا تابستان سال آینده اتفاق نخواهد 

افتاد.
اســتیون تیلور، اســتاد دانشــگاه و 
روانشناس بالینی در دانشگاه بریتیش 
کلمبیا به مســئله مصرف مشروبات 
الکلی در فضــای باز به عنوان گزینه 
انتخابــی نگاه نمی کند که مردم بین 
لذت نوشــیدن آبجــو در میخانه یا 

پارک، یکی را انتخاب کنند.
او می گویــد: » به احتمــال زیاد آنها 
هــر دو روش را اســتفاده می کنند، 
خاصیت افســار گســیختگی الکل 
باعث می شود مردم توجه کمتری به 
اقدامات احتیاطی داشته باشند. مردم 
به طور روز افــزون از ایجاد مقررات 
جدید خســته می شــوند. هر چقدر 

فاصله گیری اجتماعــی طوالنی تر 
شود، مشــکالت مردم نیز پیچیده تر 

می شود.«
از روز جمعه ۳۱ ماه ژوئیه مرحله سوم 
بازگشایی در استان انتاریو آغاز شده 
است و میخانه ها و رستوران ها اجازه 

دارند تا فعالیت خود را از سر بگیرند.
اما غذاخور های ســر پوشیده همانند 
مهمانی های خصوصــی و خانگی از 
جملــه محیط های پــر خطر برای 
گســترش ویــروس کرونا شــمرده 

می شوند.
افزایش ناگهانی در تعداد موارد ابتال به 
ویروس کرونا در بریتیش کلمبیا باعث 
شــد تا مقامات این اســتان مقررات 
ســختگیرانه تری را برای رستوران ها 
و کلوپ های شــبانه در نظر بگیرند. 
تعداد بســیار زیادی از موارد ابتال به 
بیماری کووید–۱۹ در این اســتان با 
مهمانی های برگزار شــده در منطقه 

کیلونا در ارتباط بوده است.
در ادمونتون نیز 4۱ مورد ابتال در ماه 
گذشته با حضور در رستوران ها مرتبط 
بوده است. در شهر کلگری نیز پس از 
آنکه مشخص شد که ۶ مورد ابتال به 

ویروس کرونا با رستورانی در مرکز این 
شهر مرتبط بوده، این رستوران به طور 

کامل تعطیل شد.
دکتر زین چاگال همچنین اضافه کرده 
اســت: » انتقال ویروس در میخانه ها 
و رستوران ها فقط به دلیل نوشیدن 
الکل نیست، به تمام رفتارهای افراد 
در این اماکن بستگی دارد. آنها نزدیک 
به یکدیگر قرار دارند و با افراد مختلفی 
در تمــاس نزدیک خواهنــد بود. ما 
برای یک تجربه اجتماعی به میخانه 
می رویم. اجازه نوشیدن در فضای باز 
از بروز برخــی از خطرات جلوگیری 

می کند، اما نه از تمام آنها.«
دکتر ایالن شوارتز، متخصص بیماری 
هــای عفونی در دانشــگاه آلبرتا نیز 
می گوید: » اینکه بتوانیم در فضاهای 
باز مشروبات الکلی بنوشیم به معنی 
این نیست که مردم حتماً زیاده روی 
خواهند کرد. مــا نمی خواهیم تمام 
رفتارهــا را فقــط به ایــن دلیل که 
ممکن است به افراط و تفریط گرایش 
پیدا کند و مشــکل ایجاد کند، مورد 

سرزنش قرار دهیم.«

واکسن کرونا معجزه نمی کند 
تا سه سال آینده باید ماسک بزنیم

مداد- به گزارش سی.بی.ســی، مدیر 
بهداشت عمومی کشــور اعالم کرد، 
واکسن کرونا نمی تواند معجزه کرده و 
همه چیز را به سرعت به حالت عادی 
برگرداند. احتمــاالً حتی پس از ارائه 
واکسن کووید ۱۹، دو یا سه سال باید 
فاصله گیری فیزیکی را رعایت کرده و 

ماسک بزنیم.
دکتر تــرزا تــام روز سه شــنبه در 
اتاوا مجدداً بــر اهمیت فاصله گیری 
مناسب  بهداشــت  رعایت  فیزیکی، 
دست و استفاده از ماسک تأکید کرده 
و از تصمیم دولت برای مدیریت این 

بیماری طی سال آینده خبر داد.
به گفته این مدیر ارشــد بهداشــتی 
کشور، دولت در حال برنامه ریزی برای 
مدت طوالنی دو یا سه ســاله است و 
اینکه آیا واکســن کرونــا تا آن زمان 
به طورقطع ساخته شده و قابل استفاده 

و مفید باشد، هنوز مشخص نیست.
وی ضمــن ارائه توضیحات مرتبط با 
همه گیری کرونا، افزود: در این زمینه 
سؤاالت کلیدی زیادی وجود دارد که 
باید به آن ها پاســخ داده شود. ایمنی 
ایجادشده توســط واکسن احتمالی 
کرونا برای چه مدتــی باقی خواهد 
ماند؟ آیا این واکسن به طور کامل مانع 
مبتال شدن انســان ها به این ویروس 
می شــود یا فقط شــدت بیماری را 

کاهش می دهد؟
سازمان بهداشت جهانی می گوید، در 
حال حاضر بیش از ۱۶۶ واکســن در 

گوشــه و کنار جهان مراحل مختلف 
آزمایش های بالینی و انسانی را پشت 
سر می گذارند. کارشناسان آمریکایی و 
اروپایی می گویند تحت یک سناریوی 
خوش بینانه، اولین واکسن ها می توانند 

برای سال آینده برای توزیع شوند.
به گفته مدیر بهداشت عمومی کشور، 
حتی پس از آزمایش و ارائه واکســن 
ایمن و مؤثر هم مشکل کرونا به زودی 
برطرف نخواهد شد و توزیع گسترده 
آن برای کسانی که به آن نیاز دارند، 
چالش هایــی جدی در پــی خواهد 
داشت. در گام نخست احتماالً واکسن 
کافی بــرای کل مردم وجود نخواهد 
داشــت؛ بنابراین برای تزریق واکسن 
اولویت بندی هایی باید در نظر گرفته 

شود.
به همیــن دلیل مقامات بهداشــت 
عمومــی در حــال برنامه ریزی برای 
اجرای ســناریویی هستند که در آن 
اقدامات انجام شــده تاکنون، ازجمله 
فاصله گیری فیزیکی و محدود کردن 
حضور افراد در مکان های سربسته و 
استفاده از ماسک، حداقل برای چند 
ســال آینده اجباری باشــد. وی در 
خاتمه به بازگشــایی مدارس و لزوم 
استفاده از ماسک برای همه کودکان 
باالی ده سال اشاره کرده و استفاده از 
فناوری هایی از قبیل اپلیکیشن ردیابی 
کرونا با عنوان COVID Alert را برای 
مبارزه با روند گسترش بیماری، مفید 

دانست.
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مخالفت قاضی با عفو تروریست داعشی اهل تورنتو
ایران جوان- یک زن اهل تورنتو که با 
الهام از دستورات داعش به کارکنان 
و مشتریان فروشگاه »کنیدین تایر« 
حمله کرده و به زندان محکوم شده 
بود، با جواب رد قاضی به درخواست 
بخشودگی و اســترداد به کشورش 
روبرو شد. درخواست این زن به دلیل 
تهدید به انجام حمالت تروریســتی 

پس از آزادی از زندان، رد شد! 
دوگموش با ارســال یادداشتی برای 
افسر مسوول پرونده اش تهدید کرد: 
اگر مرا از زندان آزاد کنید، یک حمله 
تروریستی دیگر انجام خواهم داد. به 

دولت بگو مرا به کشورم بازگرداند! 
هیئت بخشــودگی کانادا دوشــنبه 
گذشته تصمیم نهایی خود را اعالم و با 
عفو مشروط دوگموش مخالفت کرد. 
بر اساس مدارک ارائه شده به هیئت، 
دوگموش از روحانی زندان خواســته 
بــود که کتب و مقاالت افراط گرایان 
را در اختیــارش بگذارد. او همچنین 
با یک زندانی زن مســلمان به دلیل 
امتناع از پوشیدن حجاب درگیر شده 

بود. 
با اینکه دوگموش در سال 2۰۱۹ به 
۷ ســال حبس محکوم شد، اما از ۷ 
آگوســت واجد شرایط برخورداری از 

بخشودگی بود.
ارزیابی روانی از دوگمــوش، او را به 
دلیــل اعتقادات افــراط گرایانه اش، 
تهدید جــدی بــرای امنیت جامعه 

تشخیص داد. 
دوگموش که متولد سوریه می باشد، 
ســابقا به عنوان دستیار دندانپزشک 
و معلم علوم کار می کــرد. او فوریه 
2۰۱۹ به جرم ترک کانادا در ســال 
2۰۱۶ به قصد پیوســتن به داعش؛ 

انجام دو حمله تروریســتی و همراه 
داشتن سالح سرد، به ۷ سال حبس 

محکوم شد. 
الزم به ذکر است که نقشه دوگموش 
برای سفر به سوریه و ملحق شدن به 
صفوف داعش، به لطف اقدام به موقع 
برادرش و مطلع کردن  آر.سی.ام.پی 
از قصــد او، لو رفــت و دوگموش در 
فرودگاه استانبول بازداشت و به کانادا 
بازگردانده شد. دوگموش در بازجویی 
مدعی شد که برای دیدار با اقوام قصد 
سفر به ســوریه را داشت. به همین 
دلیــل در آن زمان اتهامی به نامبرده 

وارد نشد. 
نامبرده طی یک ســال بعد، چندین 
ســالح مختلف، از جمله تیر و کمان 
را تهیه و حتی اقدام به ساخت سالح 

دست ســاز نمود. او ۳ جون 2۰۱۷، 
با در دست داشــتن پرچم داعش و 
مخفــی کردن تیر و کمان و قمه زیر 
چادر، به فروشــگاه »کنیدین تایر«  
واقع در اســکاربورو، مراجعه کرد و با 
بستن هدبند مزین به نماد داعش و 
ســر دادن فریاد اهلل اکبر به کارکنان 

حمله کرد.  
خوشــبختانه این حمله بــا اقدام به 
موقع کارکنان خنثی شد. دوگموش 
تا رسیدن ماموران پلیس کارکنان را 
بــه انتقامجویی تهدید کرد و با فریاد 
گفت: جواب قتل مسلمانان را با خون 

خود خواهید داد!
دوگموش علنــا از عملکردش دفاع 
کرده و از اینکه در آن حمله کســی 

قربانی نشد، ابراز تاسف کرده است.

کاهش 50 درصدی پیش فروش کاندو 
در ونکوور  و تاخیر در عرضه

 واحدهای جدید به بازار
ایرونیا- پاندمی کووید-۱۹ باعث شده 
آمار فروش خانه های جدید در ونکوور 
بزرگ به شدت سقوط کند ؛ هرچند 
اوضاع به نســبت آغاز پاندمی کمی 

بهبود یافته است.
شرکت ام ال  ای کانادا که یک شرکت 
امــالک واقع در ونکــوور با تخصص 
در حــوزه پیش فروش کاندو اســت، 
در جدیدترین گــزارش خود خبر از 
افزایش  میزان فروش به عرضه در ماه 
ژوئن نسبت به ماه گذشته داده است.

با وجود شرایط غیرعادی بازار و بهبود 
نســبی در مقایسه با بدترین شرایط، 
میزانفروش به عرضه تقریبا اندازه سال 
گذشته است. البته این نسبت در واقع  
از طریق موجودی جدید و به تاخیر 
افتادن پروژه ها مدیریت می شود و اگر 
تنها میزان خرید کاندو از پیش فروش 
های عرضه شده در سطح مترو ونکوور 
را در نظر بگیریم ، آمار چندان امیدوار 

کننده نیست. 
در  کانــدو  پیش فــروش  میــزان 
ونکور بزرگ نســبت به ارقام پایین 
رکوردشــکن  ماه های آوریل و می 
بهبود یافته اما هنوز بســیار پایین تر 
از قبل اســت. در ماه ژوئن فقط ۳۶ 
واحد فروخته شــد که نسبت به ماه 
قبل 5۱ درصد بیشتر بود. اما این رقم 
5۰ درصد کمتر از ماه مشــابه سال 

قبل است.
با توجه به اینکه ســال قبل خودش 
از ضعیف تریــن ماه های ژوئن  یکی 
در تاریخ را به ثبت رســانده بود، این 
تداوم رکود دارد باعث کند شدن روند  

پروژه های جدید می شود.

از طرف دیگر  میزان واحدهای عرضه 
شده در بازار هم  بسیار پایین تر از حد 
انتظار بوده است. ونکوور بزرگ در ماه 
ژوئن شــاهد ورود 25۹ پیش فروش 
جدید به بازار بود که نســبت به ماه 
قبل 8 درصد افزایش داشت؛ اما این 
آمار هم در مقایسه با ماه مشابه سال 
قبل کاهشــی 5۰ درصدی را نشان 

می دهد. 
این مســئله همانطور کــه به معنی 
کاهش فروش اســت نشان می دهد 
تعداد واحدهــا 5۷ درصد پایین تر از 
واحدهای ورودی مــورد انتظار برای 
ماه بود. این یعنی حدود ۳۳8 واحد به 
تاخیر افتاده اند و ممکن است بعدا وارد 
بازار شوند یا کال ساخت آنها کنسل 

شود.
با بررسی این آمار مشخص می شود 
نسبت فروش به موجودی ثبتی جدید 
)SNLR( در مــاه ژوئن به ۱4 درصد 
رسید که مساوی با نسبت سال قبل 

بود.
تحلیل گران در کل باور دارند که وقتی 
این نســبت باالی ۶۰ درصد باشــد 
قیمت ها افزایش پیدا می کنند و وقتی 
4۰ درصد باشــد قیمت ها کاهشی 
خواهد بود. نســبت میان این دو رقم 

حاکی از بازاری نسبتا متعادل است.
در نتیجه میــزان جذب پیش فروش 
کاندوهای ونکوور بزرگ نســبت به 
سال قبل تغییری نکرده اما چند نکته 
متفــاوت وجــود دارد: میزان فروش 
بســیار کمتر اســت و موجودی هم 

iroonia.ca .پایین آمده است

طی 10 سال گذشته
حقوق نیروی پلیس ونکوور به طور مداوم  افزایش پیدا کرده است

ایرونیا- با وجود اینکــه اداره پلیس 
ونکوور طی ۱۰ سال گذشته استخدام 
نیروی جدید نداشته است، هزینه های 
کارکنان آن به خاطر افزایش حقوق 
و اضافه کاری، به طور مداوم افزایش 

پیدا کرده است.
هزینه پرداخت حقوق و مزایا در اداره 
پلیس ونکوور بین سال های 2۰۰۹ و 
2۰۱۹ به میــزان ۱۰5 میلیون دالر 
افزایش داشــت، حتی با وجود اینکه 
سیاســت عدم استخدام هشت ساله 

اداره تا سال 2۰۱8 اجرایی می شد. 
در ســال 2۰۱۹، میزان کل حقوق ها 
و مزایــا به بیش از 2۶8 میلیون دالر 
رسید. در ســال 2۰۰۹، هزینه انجام 
کار پلیس برای هر شــهروند ونکوور 
۳55 دالر بــود اما تا 2۰۱۹ این رقم 

به 4۷۰ دالر رسید.
با اســتناد به تحلیل پســت میدیا از 
داده های حقــوق اداره پلیس ونکوور 
از پایــگاه داده حقوق هــای عمومی 
ونکوور ســان و توافق های کلی بین 
هیات پلیس و اتحادیه افسران پلیس، 
مذاکــرات بــرای افزایــش حقوق و 
اضافه کاری دلیل اصلی افزایش ها بود.

در سال 2۰۱8 که آخرین سالی است 
که داده ها قابل دسترس هستند، مبلغ 
درآمد میانگین برای افسرها ۱۱8 هزار 
دالر بود که کمی بیشــتر از باالترین 
حقوق رسمی برای افسرهای پلیس 
است. حقوق آن ها با توجه به تجربه 
باید چیزی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دالر 

در سال باشد. 
اما تقریبا 8۰ درصد از افســرها بیش 
از ۱۰۰ هزار دالر درآمد داشــتند که 

نشان می دهد استفاده از اضافه کاری 
در این اداره پلیس بســیار گسترده 
اســت. دوازده افسر درآمدی بیش از 
2۰۰ هــزار دالر داشــتند و یک نفر 
با درآمد 24۳ هــزار دالری از معاون 

رییس هم حقوق بیشتری داشت.
بین سال های 2۰۱2 و 2۰۱8 افزایش 
کلی حقوق در هر ســال چیزی بین 
2,5 تا ۳,5 درصد بوده است. این رقم 
حداقل نیم درصد بیشتر از نرخ تورم 

در بیشتر سال ها بود.
آدام پالمــر رییــس پلیــس ونکوور 
تصدیــق کرد که هزینه هــای رو به 
افزایــش پرداخت حقوق در این اداره 
پلیس تا حــدود زیادی به خاطر این 
اســت که حقوق  در اداره باال می رود 
تا بتوانند با سرعت تقریبا برابر با دیگر 
اداره هــای پلیس در سراســر کانادا 

حرکت کنند.
در ماه مه، پالمر درخواست شهر مبنی 
بر کاهش بودجه یک درصدی پلیس 
در پاسخ به پاندمی کووید-۱۹ را رد 
کرد و گفــت انجام چنین کاری »به 

ضرر امنیت عمومی خواهد بود.«
تا حدود زیادی، طی یک دهه گذشته 
نرخ جرم و جنایت در شــهر در حال 

کاهش یا ثابت بوده است.
اما تعداد تماس های دریافت خدمات 
که یکی از سنجه های اصلی بار کاری 
نیروی پلیس است، در حال افزایش 
بوده است. با استناد به مجموعه ای از 
گزارش ها درباره ارایه خدمات پلیس 
و ســالمت روان که از ســال 2۰۰8 
توسط اداره پلیس ونکوور منتشر شد، 
تا حدودی دلیل این امر این بوده که 
تعداد درخواست های دریافت خدمات 
در ارتباط با سالمت روان، بی خانمانی 

و اعتیاد جهش پیدا کرده است.
متخصصان در کل قبــول دارند که 
گستره و پیچیدگی کار پلیس رو به 
افزایش بوده و این می تواند باعث باال 

رفتن هزینه ها نیز بشود.
ریچارد بنت استاد دانشگاه سایمون 
فریزر که قبال یکی از افسران پلیس 
سلطنتی کانادا بوده، می گوید: »پلیس 
دریافت  برای  بیشــتری  تماس های 
خدماتی که پیچیده تر هستند، روبه 
روست. پلیس دارد برای چیزی که آن 
را تماس های اجتماعی برای دریافت 
خدمات می خواند مسئولیت بیشتری 
قبول می کند و ایــن برای کمک به 
افراد دارای بیماری های روانی و افراد 
بی خانمان اســت. ایــن زمان خیلی 

بیشتری می برد.«
بنت گفــت تحقیقــات پلیس هم 
زمان بیشتری می برد. او اضافه کرد: 
»حــاال می توان بررســی های کامال 
میکروسکوپی از نمونه های دی ان ای 
انجــام داد. این به این معنی اســت 

که باید بررسی های میکروسکوپی از 
صحنه های وقوع جرم صورت بگیرد.«

او به این نکته اشــاره کرد که برخی 
از تحقیقات پلیــس در صحنه های 
قتل که قبال یک یــا دو روز به طول 
می انجامیدند حاال ممکن است تا یک 

هفته طول بکشند.

به گفته پالمر، میزان حقوق افسران 
اداره پلیس ونکوور »هم ســطح« با 
دیگر پلیس ها در سراسر کانادا است. 
او گفــت: »ارایه خدمات پلیس گران 
قیمت است. ارزان به دست نمی آید. 
این را تصدیق می کنم. خیلی پول باید 
خرج کرد، اما هزینه اش همین است.«

18 درصد والدین کانادایی می خواهند
 فرزندان شان را سپتامبر در خانه
 نگه دارند و به مدرسه نفرستند

ایرونیا- در حالیکه به سرعت به  ماه سپتامبر و بازگشایی مدارس نزدیک 
می شــویم، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داده که بسیاری از والدین 
کانادایی هنوز مطمئن نیستند که در زمان شروع به کار دوباره کالس های 

درس آیا باید بچه های شان را به مدرسه بفرستند یا نه.
در این نظرسنجی، 5۹ درصد از پاسخ دهندگانی که فرزند داشتند گفتند 
اگر نوعی آموزش حضور در کالس درس حداقل پنج روز در هفته وجود 
داشته باشد، حاضر هستند بچه های شان را دوباره به مدرسه بفرستند، اما 
۱8 درصد گفتند بچه ها را خانه نگه می دارند و 2۳ درصد گفتند نمی دانند.

والدیــن در کبک بیش از همه گفتند می خواهند بچه ها را به مدرســه 
بفرســتند. این اســتان در فصل بهار مدارس خارج از مونترال را باز کرد 
اما حضور در مدرسه اختیاری بود. والدین در آلبرتا بیشتر از همه گفتند 
بچه های شان را خانه نگه می دارند و والدین بریتیش کلمبیا بیشتر از همه 

گفتند تصمیم نگرفته اند.
والدین در زمینه اعمــال راهبردهای ایمنی بــرای جلوگیری از ابتالی 
کودکان و معلم ها به کووید-۱۹ یک نظر بودند. این شــامل چک کردن 
درجه حرارت برای کودکان )82 درصد حمایت(، زدن ماسک محافظتی 
برای کارکنان مدرسه )8۱ درصد حمایت( و پر کردن پرسشنامه بازبینی 

)۷۷ درصد حمایت( می شد.
دو سوم از والدین از این مسئله حمایت  کردند که بچه ها مجبور به ماسک 
زدن باشــند. حمایت برای این حرکت در انتاریو که اخیرا شاهد افزایش 
دوباره موارد ابتال به کووید-۱۹ بوده بسیار قوی بود. ضعیف ترین حمایت 

در آتالنتیک کانادا بود که تعداد موارد فعال آن بسیار کمتر است.
همچنین از پاســخ دهندگان سوال شد که اگر یک دانش آموز یا معلم در 
کالس درس فرزندشــان مبتال به کووید-۱۹ بشود چه واکنشی خواهند 
داشت. 45 درصد از آن ها گفتند که از راهنمایی مدرسه پیروی می کنند 
و نیمــی از والدین گفتند کودک را حداقل دو هفته )۳۰ درصد( یا بدون 

تاریخ بازگشت )2۰ درصد( در خانه نگه می دارند.
با وجود اینکه والدین برنامه هایی برای مدیریت یک نوع برنامه مدرسه یا 
مدلی داشتند که شامل خانه ماندن حداقل نیمه وقت کودکان می شود، ۱۳ 
درصد گفتند نمی دانند چه کار باید بکنند و ۱۶ درصد گفتند بچه با یکی 

از والدین سر کار می رود.
4۱ درصد از پاسخ دهندگان گفتند اگر مدارس دوباره باز شوند خودشان 
شــخصا نگران گرفتن کووید-۱۹ خواهند بود و 48 درصد گفتند به هر 
حال تاثیری در میزان نگرانی شــان ندارد. این نشان می دهد که از همین 

iroonia.ca .حاال نگرانی ها درباره این بیماری در درجه باالیی قرار دارد
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

تهدید شدن دولت بریتیش کلمبیا
 به کشیده شدن به دادگاه به دلیل برنامه بازگشت به مدارس

ایرونیا- مکس ترست ۱۰ ساله آسم 
دارد، به همین دلیل وقتی در ماه ژوئن 
یادگیری حضوری نیمه وقت دوباره راه 
افتاد او به کالس درس خود بازنگشت.

او می گویــد: »به نظرم امــن نبود. 
بنابراین تصمیم گرفتم نروم.«

ایــن دانش آموز مشــتاق بود کالس 
ششم را در برنامه هوشمندان مدرسه 
ابتدایی کرســنت پــارک وایت راک 
در ســپتامبر آغاز کند، بنابراین او و 
پدرش دنبال جزییات نحوه بازگشت 
ایمن دانش آموزان به مدرســه بودند. 
این جزییات تحت برنامه بازگشت به 
مدارس استان چهارشنبه منتشر شد.

برنارد ترســت، پدر مکس می گوید: 
»با مکس نشستیم و تصمیم گرفتیم 
کنفرانس خبری را با هم نگاه کنیم. 
چیزی که شنیدیم کامال شوکه کننده 

بود.«
برنامــه بریتیش کلمبیا این اســت 
که دانش آموزان مــدارس ابتدایی به 
صــورت تمام و در گروه های ۶۰ نفره 
بــه کالس درس بازگردنــد و هیچ 
اجباری برای فاصله گذاری اجتماعی 
یا ماســک زدن وجود نداشته باشد. 
بیشتر دانش آموزان دبیرستانی هم در 
گروه هــای ۱2۰ نفره به صورت تمام 
وقت به مدرسه بازمی گردند و اجباری 

برای ماسک نخواهند داشت.
برنارد ترست گفت: »اینکه بانی هنری 
و فلمینگ در تلویزیون به ما گفتند 
تحت شرایط اعالم شده بازگشت به 

مدرسه امن است، مسخره بود.«
ترســت برنامه بازگشــت به مدارس 
انتاریو را ترجیح می دهد. برمبنای این 
برنامه دانش آموزان ابتدایی باید به طور 
اختصاصی همراه گروه های هم کالسی 
خود بمانند و دانش آموزان دبیرستانی 
فقط نیمی از مواقع را برای یادگیری 
به صورت فیزیکی به مدرسه می روند 
و تعداد افراد حاضر در کالس ها نباید 
بیشــتر از ۱5 نفر باشد. دانش آموزان 
کالس های چهارم تــا دوازدهم باید 

ماسک بزنند.
جســیکا ســلزر معلم تاریخ مدرسه 
راهنمایی راکریج که با یکی از اعضای 
خانواده اش زندگی می کند که سیستم 
اســت،  آســیب پذیر  بدنش  ایمنی 
می گوید: »اگر همــه دانش آموزان و 
خودم ماسک بزنیم برای بازگشت به 
کالس درس احساس ایمنی می کنم. 
مــن خیلــی نگرانم که قرار اســت 
بازگشــت کامل باشد. حس می کنم 

برنامه انتاریو امن تر است.«
ترســت هم قبــول دارد و می گوید: 
»چیزی کــه مــن را در این لحظه 
خوشــحال می کند این اســت که از 

تـدریـس خصـوصــــی
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتی
با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

سال آینده سهم مالیات کدام گروه از دریافت کنندگان
 کمک مالی 2000 دالری بیشتر خواهد بود؟

ایرونیا- برنامه کمک مالی اضطراری 
کانــادا )CERB( نقشــی حیاتی در 
حفاظت از بســیاری از کانادایی هایی 
داشــته که بــه خاطــر کووید-۱۹ 
و فشــارهای مالــی غیرمنتظره آن 
شغل شان را از دست داده اند اما ممکن 
اســت اگر دریافت کنندگان از حاال 
برنامه ریزی نکنند، در فصل مالیاتی 

بعدی به مشکالت جدیدی بخورند.
تا روز بیست و ششــم جوالی، دولت 
فــدرال نزدیک بــه ۶۳ میلیارد دالر 
به 8,4۶ میلیون درخواســت دهنده 
خاص پرداخت کــرده بود. بر خالف 
درآمد معمولی از یک کارفرما، دولت 
فدرال تصمیم گرفت هر گونه مالیات 
روی منبع درآمد CERB را به تاخیر 
بیندازد و بــه کانادایی ها اجازه بدهد 
دسترسی کامل به پول داشته باشند. 
اما ایــن پرداخت ها شــامل مالیات 
می شــوند و ممکن اســت در آینده 

مشکالتی خلق کنند.
جیمی گولومبک مدیر اجرایی مالیات 
 CIBC و برنامه ریــزی مالی بانــک
گفت نخستین گام ها برای افراد باید 
تخمین زدن درآمد کل سال 2۰2۰ 
از جمله هــر گونه درآمد غیرعادی و 
پرداخت های CERB شود. بعد آن ها 
باید در گوگل دنبال یک حســاب گر 

آنالین مالیات کانادا باشند.
گولومبک گفت »نرخ مالیات شــما 
بسته به اینکه درآمدتان چقدر بوده و 

مــدل انتاریو پیروی کنــم. اجباری 
کــردن ماســک بــرای کالس های 
چهارم تا دوازدهم اجباری بشــود یا 
چیزی شبیه به این. اطمینان حاصل 
کردن از اینکه گروه های دانش آموزان 
کوچک هستند و مسلما فاصله گذاری 

اجتماعی رعایت شود.«

او یک گروه فیس بوکی درســت کرد 
تــا با دیگر والدینی همراه شــود که 
نگران خطرناک بودن احتمالی برنامه 
بازگشت به مدرسه بریتیش کلمبیا 
هستند. همچنین او احتمال برداشتن 
گام های قانونی را در نظر گرفته است.

ترســت می گوید: »چیــزی که من 

دوست دارم ببینم یک دعوی قضایی 
علیه دولت است. حس می کنم حتی 
اگــر یک کودک هم مبتال بشــود یا 
بمیرد، هورگان، هنــری و فلمینگ 

شخصا مسئول هستند.«
او از معلم ها و دانش آموزانی که نگران 
سالمت خود هستند درخواست کرده 

که در سپتامبر مدرسه نروند.
ترست گفت: »اگر هزاران معلم حس 
ایمنی نکنند و مدرســه نروند آن ها 
نمی توانند تمام آن ها را اخراج کنند.«

او گفت به آمــوزش دادن مکس در 
خانه ادامه می دهد، مگر اینکه ماسک 
اجباری و گروه دانش آموزان کوچک تر 

شود.
ترست گفت »می خواهم به کمک به 
یادگیــری او از خانه ادامه بدهم و ما 
می توانیم تمرین های خودمان را خلق 
کنیم« اما تاکید داشت که »این برای 

iroonia.ca».پسرم منصفانه نیست

کجای کانادا زندگی می کنید می توان 
بین صفر تا 54 درصد باشد« و اضافه 
کــرد: اگر باور داریــد درآمد کل تان 
ممکن اســت زیر 4۰ هزار دالر باشد 
باید به عنوان یــک قانون کلی، 25 
درصد از کل درآمد CERB خودتان 
را کنار بگذارید. اگــر درآمد باالتری 
دارید باید تا سقف ۳5 درصد از درآمد 
خود را کنار بگذارید و کانادایی هایی 
کــه در براکت های بــاالی مالیاتی 
هستند باید 4۰ تا 5۰ درصد از مزیت 

را برای مسائل مالیاتی کنار بگذارند.
او گفــت: »همین حاال پــول را کنار 
بگذارید. ســعی نکنید آوریل بعدی 
دنبالش بگردید چون اگر مالیات تان را 
ثبت کنید و پولی که بدهکار هستید 
را نداشته باشید، روی بدهی شما سود 
و شاید هم جریمه اضافه خواهد شد«.
حوزه کابرال که متخصص پیشرفته 

مالیاتی شــرکت اچ اندآر بالک است، 
با این حرف موافقــت کرده و گفت: 
»پانزده درصد مقدار حداقلی است که 
باید کنار بگذارید، اما من به مشتریانم 
می گویم که 2۰ درصد کنار بگذارند«.

درصد بسیار کمی از دریافت کنندگان 
CERB هســتند که بــه هیچ وجه 
نیازی به پرداخــت مالیات روی این 

پرداخت ها نخواهند داشت.
کانادایی هایی که کمتر از مقدار تعیین 
شده درآمد شخصی پایه فدرال درآمد 
دارند نیازی به پرداخت هیچ مالیاتی 
بر درآمد خــود از جمله دریافت های 
CERB ندارنــد. امــا رقــم درآمد 
نمی تواند باالتر از آستانه تعیین شده 
برود. انتظــار می رود که دولت فدرال 
مقــدار درآمد شــخصی حداقل که 
شامل مالیات نمی شود  را برای سال 
2۰2۰ به ۱۳22۹ دالر افزایش بدهد.

افت قیمت بنزین در کانادا 
طی یک سال گذشته

زنان بیشترین صدمه را از بحران کرونا 
دریافت کردند

مداد- به گزارش سی.تی.وی، در کانادا 
زنان بیشترین ضربه بهداشت و روانی 
را از اثــرات بحران همه گیری کووید 
۱۹ دریافت کرده و ممکن اســت که 
مشــکالت بیشــتری را نیز پیش رو 
داشــته باشند. براســاس دو گزارش 
جدیــد، کانادایی هــا در همه جنبه 
های سالمت روانی خود نسبت به اوج 
همه گیری، احساس بهتری دارند اما 
ممکن است هنوز مشکالت عمده ای 

در کمین باشد. 
 Morneau شــرکت منابع انســانی
Shepell براساس نظرسنجی آنالین 
ســه هزار کانادایی نشان می دهد در 
حالی که افسردگی، اضطراب، خوش 
بینی، بهره وری در کار و انزوا بســیار 
مهمتر از نگرانی های پیش از بحران 
همــه گیــری کووید ۱۹ هســتند، 
شاخص ســالمت روانی کانادایی ها 
بین ماه های ژوئن و ژوئیه در تمامی 

گروه ها پیشرفت داشته است.
در حالی که بســیاری از مشــاغل، 
امکانات و فضاهای عمومی بازگشایی 
شــده اند و همه چیز در حال عادی 
شدن در سراسر کشور است، شاخص 
سالمت روانی نشان می دهد که بهبود 
بهزیستی ذهنی به زمان بیشتری نیاز 

دارد.

در ایــن میــان دانــش آمــوزان و 
دانشجویان، کارگران خدمات اسکان 
، مواد غذایی و کارگران کشــاورزی و 
جنگلداری از بدترین وضعیت سالمت 
روانی برخوردار بوده و بهترین وضعیت 
در اختیار کسانی است که در معدن، 
نفــت و گاز، امالک و مســتغالت و 
ســاخت و ســاز فعالیت می کنند. 
ســیاه پوســتان کانادایی نسبت به 
سفیدپوستان نتوانستند سالمت روانی 
خود را در این مدت به طور کامل به 
دســت آورند و زنان نسبت به مردان 
نگرانی بیشــتری نسبت  به سالمت 
روان خود داشتند و نکته جالب این 
اســت که وضعیت بهداشــت روانی 
جوانان بدتر از سالمندان بوده است و 
در مجموع نتایج آنالیز این نظرسنجی 
حاکی از این واقعیت است که اثرات 
اقتصادی بحــران این همه گیری بر 
زنان بیشــتر از مردان بوده است. به 
نظر کارشناســان دلیل موضوع فوق 
این است که احتماال زنان بیشتر در 
مشــاغل صنعتی و خدماتی کار می 
کردنــد که در بحــران همه گیری و 
قرنطینه تعطیل شده بودند و عالوه 
بر دغدغه های شــغلی، مســئولیت 

بیشتری را در خانه بر عهده داشتند.

به گزارش Guideautoweb، قیمت بنزین در کانادا نســبت به سال گذشته 
۱4/۷ درصد کاهش پیدا کرده است. ســایت Picodi.com در یک تجزیه و 
تحلیل نشان می دهد که در میان 22 کشور آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی 
و آمریکای جنوبی، کانادا چهارمین کشوری است که این کاهش را در ۱2 ماه 
گذشته به عنوان بیشترین میزان کاهش تجربه کرده است. میانگین قیمت یک 
لیتر بنزین در کانادا در حدود ۱/۱5 دالر است. این یکی از باالترین قیمت ها 
در بین کشورهای قاره آمریکا است اما قدرت خرید کانادایی ها یکی از مزیت ها 

به حساب می آید.
ایاالت متحده با متوسط   حقوق ماهیانه سه هزار و 8۰۹ دالر و قیمت فقط ۶۷ 
سنت برای هر لیتر بنزین، در صدر این جدول در بین کشورهای قاره آمریکا 
قرار دارد. با متوسط   حقوق یک آمریکایی خرید پنج هزار ۷۱5 لیتر بنزین امکان 
پذیر است. کانادا نیز در حال پیشرفت بوده و شاخص سرانه بنزین آن در ماه، 
سه هزار و ۱۷۹ لیتر بنزین تعیین شده است، در حالی که متوسط   حقوق آن در 
سه هزار ۶۶5 دالر کانادا ارزش دارد. در بین کشورهای اروپایی، فرانسه، آلمان و 
اسپانیا همه رتبه بندی کمتر از دو هزار لیتر بنزین دارند، چیزی کمتر از آنچه 

در کانادا و ایاالت متحده دیده می شود.
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 رنگ ها چه تأثیری در عملکرد دانش آموزان دارند؟
یک روانشناس و متخصص علوم اعصاب شناختی با 
اش���اره به استفاده آموزش و پرورش از رنگ های خنثی در 
مدارس، به کارگیری از رنگ های مختلف در فضاهای آموزشی 
را یک نیاز و ضرورت دانست و افزود: باتوجه به اینکه »رنگ« 
می تواند یکی از عوامل  مؤثر در سالمت روان باشد، ممکن 
اس���ت رنگ های غیر محرک و خنثی سبب بی حوصلگی و 
کاهش سطح یادگیری کودکان شوند، این در حالی است که 
مسئوالن این حوزه نمی خواهند برای این موضوع اهمیتی قائل 

شوند زیرا هر تغییری نیازمند هزینه  و تالش  است.
صدیقه ناقل در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه استفاده 
از رنگ ها فقط در مهدهای کودک مرس���وم است، گفت: به 
نظر می رسد در سیستم آموزشی ایران، دنیای رنگی فقط برای 
سنین پیش دبستانی است و کودکان بعد از ورود به مقاطع 
تحصیلی باالتر باید فقط با رنگ های خاکستری و سفید مواجه 
شوند، این در حالی است که حتی در آموزش دروس هم از 
»رنگ آمیزی برای کودکان« که در ایجاد خالقیت بسیار مؤثر 
است، استفاده نمی شود و دانش آموزان در دوران تحصیلی فقط 
با دروسی مثل ادبیات یا ریاضی سر و کار دارند. این دیدگاه 
به قدری توسعه یافته است که رنگ ها برای کودکان بعد از 
ورود به »کودکی میانه« )بیش از ۷سال( ارزش نداشته و فقط 

برای دوران»کودکی اولیه« تعریف شده اند.
این روانش���ناس با اش���اره به اینکه در لباس های فرم 
دانش آموزان معموال از رنگ های طوس���ی یا سرمه ای استفاده 

می شود، این دیدگاه اشتباه را متأثر از فرهنگ دانست.
وی افزود: باتوجه به اینکه بیش���ترین رشد مغز تا سن 
۱۲سالگی است، محیط هایی با رنگ های گرم و روشن می توانند 
در تحریک یادگیری مؤثر عمل کنند که متأسفانه این تنوع رنگی 
در مدارس دیده نمی شود .صدیقه ناقل با اشاره به واکنش مغز در 
برابر رنگ ها گفت: انسان ها در مقابل رنگ سه واکنش بیولوژی 
)زیستی(، زیرآستانه ای یا واکنش هایی تحت تأثیر فرهنگ از 
خود نشان می دهند. اما مهم ترین عامل مؤثر در واکنش مغز و 

اعصاب »طیف های مختلف طول موج« هستند.
وی ادامه داد: هیپوتاالموس )دس���تگاه کنترل کننده مغز( 
بخش���ی از مغز است که ترشح غدد درونی، کنترل تنفس و 
ضربان قلب را بر عهده داشته و واسط بین شبکیه چشم و 
دریافت اطالعاتی برای مغز اس���ت. شبکیه چشم به نورهای 
روشن در طیف آبی و سبز بیشتر واکنش نشان می دهد، مثال 
در روش���نایی روز شبکیه، اطالعات الزم را به هیپوتاالموس 
می فرس���تد و هیپوتاالموس باعث ترشح کورتیزول و کاهش 
مالتونین )هورمون خواب( شده و فرد را بیدار نگه می دارد؛ 
بنابراین با افزایش مالتونین در پاسخ به کاهش نور شب، فرد 

احساس خواب آلودگی می کند .
این روانشناس با بیان اینکه یکی از مکانیزم های اصلی 
در پاسخ به رنگ ها از طریق تأثیر آن ها بر فیزیولوژی و مغز 
است، افزود: رنگ قرمز باعث افزایش ضربان قلب و آبی در 
کاهش ضربان قلب مؤثر است و حتی می تواند بر میزان پلک 

زدن هم تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به تأثیر تنوع رنگی در کودکان بیش فعال 
تصریح کرد: کودکان بیش فعالی که مشکل کم توجهی دارند یا 
بچه هایی که دچار اختالالت یادگیری هستند باید در فضاهای 
آموزشی با رنگ های متمایز و بافت قابل تشخیص تحصیل کنند 
زیرا در صورت یکنواختی رنگ ها این کودکان توانایی یادگیری 
کمت���ری دارند.ناقل افزود: گاهی برخی از رنگ های محرک 
 )ADHD(یادگیری برای کودکان بیش فعال با کمبود توجه
مناسب تر است،زیرا  این کودکان آستانه تحریک باالتری دارند 
و بای���د در محیط تحریک کننده قرار بگیرند و در صورت 
یکنواخت بودن محیط، این کودکان واکنش هایی مثل خشم یا 

بی حوصلگی را از خود بروز می دهند.
وی در ادامه به تأثیر هر رنگ بر اعصاب و روان کودکان 
اشاره کرد و گفت: رنگ آبی برای »افزایش خالقیت و آرامش 
روان« و رنگ قرمز بر »اشتیاق ، تحریک باال و پرخاشگری« 
مؤثر است. اما ترکیب قرمز با رنگ های دیگر برای محیط هایی 
مانند انجام تکالیف و آموزش دروس ریاضی بسیار مناسب 
اس���ت. همچنین رنگ زرد برای »تحریک هوش«  اتاق های 
مطالعه و بازی بسیار مناسب بوده اما استفاده بیش از حد از این 
رنگ می تواند منجر به استرس شود. رنگ نارنجی نیز باعث 
افزایش عملکرد حافظه و تفکر انتقادی شده و برای فضاهای 

آزمون بسیار مناسب است.
 همچنین رنگ س���بز را برای کالس های آموزشی و 
رنگ صورتی را برای سالن های غذاخوری و اتاق بهداشت 

بسیار مناسب بدانید.
ناقل با بیان اینکه نباید بیش از دو یا س���ه رنگ در 
فضاهای آموزشی استفاده شود، تأکید کرد: تنوع بیش از حد 
رنگ ها ممکن است سبب کاهش عملکرد مطلوب مغز شود، 
به همین دلیل باید در انتخاب رنگ ها در کنار یکدیگر بسیار 
دقت ش���ود، همچنین تنوع رنگ می تواند بر اثر تحریک و 
استرس زیاد در سطح حافظه، عملکرد انسان و سطح هوش 

تأثیر بسزایی داشته باشد.

 روز دوشنبه 13 شهريورماه 1357  برابر با اول شوال 1398 )عید فطر(
تعطیل بوده و روزنامه اطال عات منتشر نشد. 
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...

شکست بزرگ ارتش روم از ايرانیان 
چهارم سپتامبر سال 363 میالدي، 69 روز پس 
از مرگ ژولیان امپراتور روم که با ۱4 لژیون )لش���کر 
رومي( به جنگ شاپور دوم )ذواالکتاف( شاه ساساني 
ایران شتافته بود، جانشین او »ژوویان« با صرفنظر کردن 
از متصرفات روم در آس���یاي صغیر و غرب فرات 
موافقت ش���اپور را به صلح به دست آورد تا بتواند 
باقیمانده لژیونرها را زنده به کشورش���ان بازگرداند. 

ژولیان براي تصرف تیسفون از فرات گذشته بود.
 یکي از شرایط صلح این بود که ژوویان درجریان 
عقب نشیني به ساحل مدیترانه به هرشهر که برسد 
باید به دست خود پرچم ایران را برفراز شهر به اهتزاز 

درآورد و او به این تعهد عمل کرد.
طغرل سلجوقي در »ري« درگذشت 

طغرل س���لجوقي که با غلبه برغزنویان، ایران 
خاوري و سپس همه ایران و نیز بغداد را تصرف و 
تا س���وریه و گوشه هایي از آناتولي پیش رفته بود ، 
چهارم سپتامبر ۱063 میالدي در »ري« و در۷3 سالگی 
درگذش���ت و چون فرزند نداشت آلپ ارسالن )به 
معناي شیر شرزه( برادرزاده اش )پس از یک درگیري 

خانوادگي( برجاي او نشست.
طغرل که قب���ال اتحادیه اي از ترکمانان )تُرکان 
ُغز= اُغوز( مهاجرِ به منطقه فرارود را تش���کیل داده 
بود پس از درگذش���ت محمود غزنوي و احساس 
ضعف در پسرش مسعود، تعّرض خود را آغاز کرده 

 

بود.
نخستین اجتماع عظیم پیروان راه مصدق

۱3 شهریور سال ۱339 هجري براي نخستین بار 
پس از کودتاي ۲8 امرداد، هواداران و پیروان راه دکتر 
مصدق و به دعوت قبلي آنان � بسیاري از مردم تهران 
اجتماع برزگي را در میدان جاللیه )محل پارک الله 
امروز( برپا داشتند که طبق گزارش کالنتري ۱9 پلیس 
تهران و پاسگاه ژاندارمري امیرآباد، نزدیک به۲00 هزار 

تن در آن شرکت کرده بودند.
 در این اجتماع س���خنرانان خواس���تار رعایت 
آزادي های مندرج در قانون اساسي، حقوق بشر مطابق 

اعالمیه بین المللي و../ شدند.
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موج دريا

قرن  بي انتها!

باقيمانده توانايي

برگرداندن
زرد انگليسي

رنگ ناخن

سفر به خانه خدا

كبوتر دشتي

پيشوند صدتايي

سريال افخمي

عددي در تقسيم

سه كيلو

در مرتبه
 نخست

هوس باردار

جايز زنگ بزرگ كليسا

همسر  زن

نوعي مار

چمنزارها 

همسايگي 

حرف  سي الفبا

خيساز غالت

روستاهاي بزرگ جاي پا 

سنگين

پراكندگي 

بدون دريافت 
مزد يا حقوق!

ا

ت

ب

ياقوت تازه
سوره 39

 قرآن  مجيد
شيار زراعتي

ح�ل 2272      

 

 

تيم فوتبال
 انگليسي

بندري
 در هند

بازنده شطرنج

لقب  اشراف 
اتريش

2
1

3

3
3

3

32

2

2

4
4

4

47

7

5

5

56
6

6

6
8

8

8

8

9

قاب امروز

التفات ابر رحمت نیست ورنه بر درت
تخم مهری کشتم و  شاخ وفایی سرزدست

ابر رحمت گر نبارد گو سمومش خود مسوز
بعد سد خون جگر کاینجا گیایی سرزدست

هست وحشی بلبل این باغ و مست از بوی گل
از سر مستیست  گر از وی نوایی سرزدست
وحشی بافقی  

بگذران دانسته از ما گر ادایی سرزدست
بوده نادانسته گر از ما خطایی سرزدست

آخر ای صاحب متاع حسن این دشنام چیست
در سر دریوزه  گر از ما دعایی سرزدست

اله اله محرم راز تو سازم حرف صوت
این زبان و تیغ اگر حرفی ز جایی سرزدست

 سرایه

عروسی سنتی در لرستان/عکس از :  بهزاد سالح ورزی

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

   افقي:
1 - آب بها- یکی از 85 واحد فدرال کشور روسیه

2-  شجاع- زیاد- نان پاره گدایی
3-  تکرار یک فعالیت- اپرای معروف وردی- تفریق

4-  راوی- پهلوان- تک و یکه- ایستگاه راه آهن
5-  بانگ تیز- پویشگر- همان تاتار است

6-  غوغا- خجالتی- خاک سرخ
7-  ضرب شمشیر- قایق مسابقه ای- هافبک عراقی پرسپولیس

8-  رسم کننده- کشور باستانی- محافظ برقی
9-  زیان- زخم آب کشیده- موسیقی برزیلی

10-  آسیب- مخدر توهم زا- ماه چهارم سال میالدی
11-  یار عذرا- تفاوت داشتن- پاسخ نومید کننده

12-  چارچوب- از جوخه های ویژه روسیه- پنبه پاک نکرده- دهان
13-  همراه عروس- شهر کانال ها- سفره

14-  طهارت- مصطکی- بازرگانان
15-  به تنهایی تاختن- کهکشانی در آسمان

 عمودي:
1-  برندگی- گلر ایرانی سونسوال

2-  ابــزار نقاشــی- از جزایر دیدنی 
خلیج فارس- هرچیز خرد و کم

و  فریــدون- نســبت زن  پســر    -3
شوهر به هم- سایت

4-  گویشی در کشورمان- روزگارها- 
حرف روسی- وجود دارد

5-  مارکی بر خودرو- نام پسرانه- 
خم پارچه

6-  ســیما- اثــر آلودگــی چیــزی- 
روســتای اســتان آذربایجان شرقی 

در شهرستان خدا آفرین
7-  امر آمدن- کنایه از ندید بدید- 

از انواع تشک
8-  واحد سنجش حجم مایعات- 
میــوه ای از خانواده هلــو و زردآلو- 

زمان
9-  مشــاهده کــردن- قدیمی ترین 
کشــور-  شــمال  مســکونی  غــار 

ضعیف
10-  ســعی کــردن- حــرف 30 ام- 

پسوند ساینده
در  رودی  زنجیــر-  یــار    -11

ترکمنستان- چسب نجاری
12-  پــدر زال- ضمیــر بی حضور- 

پیروز- فرمان شلیک!
حالــت  انگشــت-  بــا  ضربــه    -13
دهنده مژه- این کشور از 322 جزیره 

و 533 صخره تشکیل شده
نشــین  تــه  جمــع-  ضمیــر    -14

مایعات- مرطوب
15-  بازیگــر خانــم بــی تابی بیتــا- 

شهری در خراسان قدیم

حل جدول ويژه شماره  6866

   افقي:
1 - یکــی از ابزارهــای نقاشــی، آرایــش، برنــزه کــردن پوســت و 

گرافیک- بسیار غمگین
2-  مجموعه ای مسکونی و نسبتاً بزرگ- خاندان- ساقه بعضی از گیاه ها

3-  زیبارو- آب نما- نیروی انتظامی ایران
4-  کشنده بی صدا- نوعی خرمای سیاه- فرماندهان- منع کردن

5-  تصدیــق عامی- ضعف جســمانی- امامزاده ســیدجمال الدین باباگرگــر از آثار 
دیدنی این شهر استان کردستان به شمار می رود

6-  دارنده صفت های ناپسند- راه، مسیر- نفس سوزناک
7-  سرپرست یک مؤسسه دینی- خراب- پالسما

8-  ناتمام- سخت آسیب دیده- نام دخترانه
9-  خوب می برد- وسیله ها- بیگانه، خارجی

10-  سخن صریح- تکیه کننده و پشتگرم- گل و گیاهی آپارتمانی
11-  انحراف اشتها در دوران بارداری و فقر آهن- مناسب- حرف نفی ابد

12-  لوس- مقابل عمودی- رمق- چاشنی گوجه ای
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دفتر قیمت ها را از کشو بیرون می آورد و با پوزخندی 
خط خوردگی هایش را نشان می دهد که مثل 
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روی آن دنبال کرد: »قباًل می گفتیم گران می خریم 

گران می فروشیم ولی االن گران می خریم اما باز 
گران تر می شود. االن مداد رنگی مارک پیکاسو که 
12هزار تومان بود شده 36 هزارتومان...« متین از 
همه چیز شکایت دارد و دائم نگران آینده است. 

آینده ای که این روزها به بحث اصلی دورهمی ها و 
گفت و گوهای خیابانی تبدیل شده. از دفتر او بیرون 
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بابا دفتر نیاورد
گشتی در بازار لوازم التحرير تهران در آستانه آغاز سال تحصیلی

محمد معصوميان
گزارش نويس

پســر  دســت  از  دفتــر  دیــدم  »پــدری 
کوچکــش درآورد و گفــت پــول نــدارم 
جلــوی  قدیمــی  فروشــنده  بخــرم.« 
مغــازه کوچکش راه مــی رود و با اولین 
ســؤال من در مــورد قیمت ها به زمین 
و زمــان فحــش می دهد و از کم شــدن 
در  امســال  می کنــد.  نالــه  مشــتری 
آســتانه مهرمــاه و بازگشــایی مدارس 
فروش هــای  لوازم التحریــر  اوقــات 
حســابی  تهــران  بین الحرمیــن  بــازار 
تلــخ اســت. بــازاری بی رونــق و گــران 

که خریداری نــدارد. این روزها از شــور 
کــه  اولــی  کالس  کــودکان  هیجــان  و 
خوشــحال با بغلی پر از دفتــر رنگی از 
بازار بیــرون می آمدند خبری نیســت. 
امــا تــا بخواهید پــر از پــدر و مادرهایی 
اســت کــه بــا چشــمانی نگــران بــرای 
خریــد تک تــک اجنــاس بارها قیمت 
می گیرند تــا ارزان تریــن را بخرند؛ این 
پــاک کــن چند؟ ایــن مداد چنــد؟ این 

دفتر چهل برگ چند؟
بــزرگ  بــازار  قدیمــی  راهروهــای  از 
تهــران بــه ســمت مســجد امــام و از 
آنجــا به بــازار بین الحرمیــن می روم. 
جایــی که بــورس لوازم التحریر اســت 

و ایــن روزهــا بایــد شــلوغ و پــر رونــق 
باشــد امــا نیســت. از ورودی بــازار در 
از وضــع  و  اولیــن مغــازه می ایســتم 
خرید و فــروش می پرســم. پیرمردی 
با چشــمان درشــت و موهایی ســفید 
مشــغول حرف زدن با حــاج محمود 
اســت. حاج محمود متین وارد کننده 
وضعیــت  از  عصبانــی  و  اســت 
»از  گمــرگ:  در  اجنــاس  ترخیــص 
عیــد تــا حــاال همــه چیــز 130 درصد 
گــران شــده. جنــس آورده ایم بــا دالر 
4هــزار و 200 تومــان اما گمرگ مانده 
و االن می گوینــد بایــد بــا دالر هشــت 
هزارتومانــی حســاب کنــی تــا اجــازه 

ترخیص بدهیم.«
مــرد فروشــنده ادامه می دهــد: »االن 
ماژیــک وایت برد که من دارم قیمت 
می گیرم شده جعبه ای 36هزارتومان 
درحالــی کــه 12 تا 13هزارتومــان بود. 
یکــی دو ماه پیش شــد 22 تومــان اما 
یکدفعــه شــد 36 هــزار تومــان واقعاً 
غیرقابل توجیه اســت. یعنی هر دانه 
هــزار   3 شــده  هزارتومانــی  ماژیــک 
تومــان. ما که هــزار و 500 فروخته ایم 

از کجا بیاوریم 3 تومان بخریم؟«
همــراه محمــود متیــن داخــل پاســاژ 
دوم،  طبقــه  و  می رویــم  کوچکــی 
بــا  او  می نشــینیم.  کارش  دفتــر  در 

50ســال ســابقه کار در بــازار، از جمله 
قدیمی هــای ایــن صنــف اســت: »هر 
کــی صبــح زودتــر از خــواب بلند شــد 
بــرای خــودش قانــون می گــذارد. بــا 
ایــن وضعیــت مــا دیگــر نمی توانیم 
جنس بــه بــازار بدهیم. قبــاًل خودکار 
می آوردم 500 تومان االن شــده هزار 
تومــان خــب مــردم چطــور بخرنــد؟ 
در همــه این ســال ها این طــور بازاری 
ندیــده  بودم. مــا دوران قطعنامه هم 
کار می کردیــم ولــی اوضــاع این همه 

بد نبود.«
کشــو  از  را  قیمت هــا  دفتــر  متیــن، 
پوزخنــدی  بــا  و  مــی آورد  بیــرون 
خط خوردگی هایش را نشــان می دهد 
رونــد  ترســناک  نمــوداری  مثــل  کــه 
روی  می شــود  را  قیمت هــا  افزایــش 
آن دنبــال کرد: »قبــاًل می گفتیم گران 
ولــی  می فروشــیم  گــران  می خریــم 
االن گــران می خریــم امــا بــاز گران تر 
مــارک  رنگــی  مــداد  االن  می شــود. 
پیکاســو کــه 12 هــزار تومان بود شــده 
36 هزارتومــان...« متیــن از همه چیز 
آینــده  نگــران  و دائــم  شــکایت دارد 
است. آینده ای که این روزها به بحث 
اصلــی دورهمی هــا و گفــت و گوهای 
خیابانی تبدیل شده. از دفتر او بیرون 
می آیــم. از بــاال خلوتــی بــازار را بهتر 

می توانم ببینم.
مغــازه  وارد  جلوتــر،  مغــازه  چنــد 
دفترفروشی آقای مشــهدی می شوم 
کار  حجــره  ایــن  در   72 ســال  از  کــه 
می کنــد. او عمــده فــروش اســت و از 
بــاال رفتــن قیمــت می گویــد: »دفتــر 
بــوده  هزارتومــان   5 کــه  بــرگ   200
شــده 11 - 10 هــزار تومــان. دفتــر صد 
برگ بوده 2 هزار و 500 تومان، شــده 
چیــز  همــه  واقــع  در  6هزارتومــان... 
دوبرابر شده و بر همین اساس فروش 
خیلی پایین آمده. همیشــه این موقع 
اینجــا پــر از خبرنگار بــود و می آمدند 
عکــس می گرفتنــد. ولــی االن پاییــن 
را ببیــن! وضعیــت بــدی اســت. تازه 
می گوینــد این وضعیت خوب اســت 
و از این بدتر هم می شود. جنس های 
االن مال دالر 4 تومان و 5تومان است 

نه دالر 10 هزار تومانی.«

پایین پاساژ دور تا دور پر از مغازه های 
فروش لوازم التحریر اســت اما خلوت 
و هر کدام تک و توک مشــتری دارند. 
قیمــت  بیشــتر  کــه  مشــتری هایی 
می گیرنــد تــا اینکــه بخرنــد. خیلی ها 
حــال حــرف زدن هــم ندارنــد. زنــی 
همســرش  و  اســت  خریــد  مشــغول 
پشت ســرش ایستاده و پسر کوچکش 
را روی دوش  گرفته. از آنها می پرســم 
قیمت هــا چطور اســت؟ زن می گوید: 
»پارســال بــا تقریبــًا صد تومــان همه 
چیــز خریــدم اما امســال چهارتا تیکه 
خریده ایم شــده 100 تومــان تازه کلی 
جنس دیگــر هم مانده کــه باید برای 

پسر و دخترم بخرم.«
پا شل می کنم تا با خریداران بیشتری 
بــا ســه دختــر  مــردی  بزنــم.  حــرف 
قــد ونیــم قــد و همســرش مشــغول 
از جمــع  امــا یکدفعــه  اســت  خریــد 
جدا می شــود و با ســری پایین شــروع 
می کنــد بــه قــدم زدن. او کــه بعــد از 
عیــد امســال به خاطر تعدیــل نیروی 
از  می کــرده  کار  آن  در  کــه  شــرکتی 
کار بیــکار شــده می گویــد: »قیمت هــا 
درصــد   50 اقــاًل  باالســت.  حســابی 
دنبــال  مجبوریــم  ماهــم  رفتــه.  بــاال 
ارزان تریــن باشــیم و دیگر بــه کیفیت 
نــگاه نکنیم همیــن که کمــی ارزان تر 
باشد کافی است.« نگاهی به خانواده 
می اندازد و وقتی بر می گردد می شود 
حلقــه اشــک را در حدقه چشــمانش 
دید. حرفی نمی زنم تا اینکه خودش 
می گویــد: »چــی بگویــم؟ نمی دانــم 
بایــد چــکار کنم؟ فقــط زنده ایــم آقا، 

فقط زنده ایم.«
جواهریــان  پاســاژ  و  بــازار  تقاطــع 
فروشــنده ای با اولین سؤالم از مغازه 
عصبانــی  آنقــدر  و  می زنــد  بیــرون 
می شــود که ترس برم می دارد: »چی 
می خواهی بنویســی؟ همه چیز علنی 
شــده عمــو... ولش کــن... نه آقــا بازار 
ایــن شــکلی نمی شــود... یــک نایلون 
می دهــم دســت مــردم می شــود 70 
هزار تومــان. به خدا رویم نمی شــود. 
خدا بردار نیســت. به خودم می گویم 
خدایــا چــی دادم دســت مــردم کــه 
آنقدر شــد؟ غصــه ام می گیــرد. هیچ 

وقت اینجوری نبــوده. چند تا خودکار 
جوهر پــس داده را انداختــم توی آن 
کارتن و دیدم مردم همه را برداشتند. 
و  داده  پــس  جوهــر  گفتــم  یکــی  بــه 
بــا خجالــت  امــا  بــه درد نمی خــورد 
گذاشــت توی جیبــش. پدرهــا جلوی 
بچــه خجالت می کشــند. هــر روز این 
چیزهــا را می بینیــم. پــدری از دســت 
می گویــد  درمــی آورد،  را  دفتــر  بچــه 
می خواســتم  نمی خواهــد.  نگیــر 
بگویــم مجانــی بگیر بــرو... بخــدا اگر 
ببینم کســی از مــن دزدی می کند هم 
چیزی نمی گویم... ما یک زمانی با 10 
میلیون مغــازه را پر می کردیم االن با 

صد میلیون هم نمی شود.«
بــازار افتضاح اســت، هیــچ وقت این 
باالســت،...  قیمت هــا  نبــود،  شــکلی 
می شــود.  تکــرار  دائــم  کــه  جمالتــی 
مــردی کــه مشــغول خرید اســت و او 
را در بیشــتر مغازه هایی که ســر زده ام 
می بینم، جلو می آید و می گوید: »یک 
دفتر نقاشی با یک مداد رنگی تا حاال 
شــد 40 هــزار تومان. جامــدادی، مگر 
جامدادی چیســت که قیمتش شــده 
60 هزارتومــان؟ یــک تکــه پارچه یک 
زیپ مگر می شــود آنقدر گران باشد؟ 
کیف... آقا یک کیف ســاده که دوسال 
دوام داشــته باشــد 200هزارتومــان... 

هرچــی مــا با کــم پولی بزرگ شــدیم 
ولــی بچه های ما با پر پولی هم بزرگ 

نمی شوند.«
بیــرون می آیــم و جلــوی در  بــازار  از 
باالخــره مردی را می بینم که با خنده 
مشغول حرف زدن با دختر کوچکش 
است با یک نایلون پر لوازم التحریردر 
بــه  امیــدی  کورســوی  مثــل  دســت. 
ســمتش می روم تا شــاید چند جمله 
پیــدا  گزارشــم  بــرای  امیدوارکننــده 
کنــم. او می گویــد: »اوضــاع قیمت ها 
که وحشــتناک اســت. دو تــا دفتر و دو 
جعبــه مــداد خریدیــم بــا یــک مداد 
دارد  تومــان.  هــزار   112 شــد  رنگــی 
می رود کالس اول و چون کالس اولی 
اســت باید بخریم، نمی شود گفت نه 
چون مجبوریم. شــما فکر کن روز اول 
مدرســه اگــر وســایلش خــوب نباشــد 
بچــه چه حالــی پیــدا می کنــد؟« از او 
دور می شــوم و از بازار بیرون می آیم. 
بــه فواره هــای وســط صحــن مســجد 
امام خیره می شــوم. بــه کودکانی فکر 
می کنــم کــه شــروع مدرســه را بــدون 
لوازم التحریــر شــروع می کننــد. به آن 
مرد بغض آلود که گفت: »نمی توانم 
همــه لوازمــی کــه ســه دختــرم بــرای 
مدرسه رفتن می خواهند بخرم، حتی 

نمی دانم در جوابشان چه بگویم؟«
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فروردین : اکنون نیازی نیست 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.

اردیبهشــت : تمام چیزهای خوب و جالب در حال تمام شدن هستند. حاال 
مهمانی به پایان رسیده و شما باید در مورد کاری که پیش رویتان دارید جدی 
باشید. اگر تا حاال از مسائل غیر قابل اجتناب شانه خالی کردید، امروز پنجره های 
طفره رفتن به طرز دردناکی روی انگشت های شما بسته می شود. از حرف زدن 

دست بکشید و بدون به تاخیر انداختن کارتان را شروع کنید.

خرداد : شــما تخیالت زیبا و قشنگی را برای آینده تان دارید و به اکثر آنها در 
آینده ای نه چندان دور خواهید رســید فقط باید تالش کنید.شانس تان را تا از 
دست نرفته است در تمام زمینه های زندگی تان امتحان کنید از ریسک کردن 
ابایی نداشته باشید.اجازه ندهید ندای درونی تان به شما ترس و اظطراب وارد کند 

که از انجام کارهایتان باز بمانید.

تیر: طبقه بندی کردن اولویتها برای شــما تبدیل به معضلی شده است، برای 
اینکه شما می خواهید از تصمیم گیری کردن در مورد مسائل مهم دوری کنید. 
این سخن به این معنی نیست که شما باید هدفهای خود را رها کنید. از اینکه 
شانس داشتن موقعیتی خوب را از دست داده اید نگران نباشید. بررسی کردن 

مسائلی که شما از آنها گذشته اید می تواند موقعیت شما را تثبیت کند.
 

مرداد : ذهن شما سرشار از فکرهای ناب است و شما آماده اید که بر اساس آنها 
عمل کنید.  اگر نمی توانید تشخیص دهید که چگونه ایده هایتان را ابراز کنید، 
ممکن است کشف کنید که افکار منفی به سرعت جای خود را با دیدگاه های 
هوشــمندانه عوض می کنند. سعی نکنید احساسات تان را پنهان کنید، وگرنه 

خیلی چیزهای خوب را قبل از اینکه آنها را بشناسید از دست می دهید.

شهریور :  خوشبختانه شما فرصتی خواهید داشت که استعدادهای سیاستمدارانه 
خود را نشان دهید. ظاهراً شما بدون داشتن حس رقابتی محدودیت های افراد 
دیگر را می شناسید و می توانید با توجه به این محدودیت ها بهشان انگیزه بدهید 
که از نهایت توانایی شــان استفاده کنند. از عمل گرا بودن نترسید، چرا که در 

نهایت باعث می شود تاثیرگذاری بیشتری داشته باشید.

مهر : اغلب مسائل جزیی می توانند یک موقعیت بزرگ را تحت تاثیر قرار دهند. 
مطمئن شوید که براحتی از هر مسئله ای نگذرید. حتی اگر وسوسه شدید که از 
موضوعی صرف نظر کنید، به این فکر کنید که شاید این غفلت شما باعث بوجود 
آمدن مشکالت بزرگی شوند. مشارکت و همکاری با دیگران خیلی خوب است،  

اما اول مطمئن شوید که بر همه جوانب کار مسلط هستید.

آبان : شــما ممکن اســت ادعا کنید که در این روزها زندگی تان در وضعیت 
اورژانس قرار گرفته اســت و برای اداره زندگی تان با مشکالت عدیده ای مواجه 
هســتید. اما این موضوعات، همه توهمات ســاخته ذهن شما هستند و گرنه 
شما مشــکالت زیادی ندارید. شما ذاتا فردی هستید که به سادگی می توانید 

زندگی تان را تحت کنترل داشته باشید. 

آذر : شــما همیشــه برای راهنمایی کردن دیگران پیش قدم می شوید، تمام 
تجربیاتــی که دارید را در اختیار دیگران قرار می دهید اما توصیه می کنیم این 
کار را انجام ندهید زیرا گاهی این کار به نفع شما نمی باشد، اثر سوئی برای شما 
دارد. تجربیاتی که کسب کرده اید را به مانند یک راز نزد خود حفظ کنید، شما 

از درون افراد اطالعی ندارید.

دی : شــرایط پیچیده و متناقضی که اکنون در آن هستید ایجاب می کند که 
راحت باشید و حرف دلتان را بزنید، حتی اگر از این کار کناره گیری می کردید. 
برگزیدن انزوا شاید برایتان جذاب باشد، ولی مشکالت اخیر بهتان اجازه نمی دهد 
خودتان را از فعالیت های اجتماعی دور نگه دارید.  مادامی که در دنیای بیرون 

حضور پیدا می کنید میتوانید  در خیاالت خودتان نیز غوطه ور شوید.

بهمن : پاک ســازی ذهن یک امر بسیار پسندیده اســت، اما الزم نیست که 
حقیقت را زیباتر جلوه دهید یا قضاوتهای اشتباه قبلیتان را به صورت یک فاجعه 
نشان بدهید. فقط با آرامش و فروتنی کارهایتان را انجام دهید و نقش خود را 
خوب اجرا کنید، به این روش می توانید توانایی خود را نشان دهید. دیگران نیز 

در نهایت واقعیت را تشخیص می دهند.

اسفند :  ممکن است شما میان میل به بیشتر دانستن در مورد پیش آمدهایی 
که اتفاق افتاده اســت و ســعی در تمیز دادن آن چیزهایی که حقیقت نامیده 
می شود گیر کرده باشید. صحبت کردن در مورد تفاوتهای آنها کار سختی است. 
به جای اینکه وقتتان را برای جستجو کردن در مورد اطالعات دست نیافتنی تلف 

کنید، بهترین کاری را که از دستتان بر می آید انجام دهید.

جدول سودوکو
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   افقي:
1 - آب بها- یکی از 85 واحد فدرال کشور روسیه

2-  شجاع- زیاد- نان پاره گدایی
3-  تکرار یک فعالیت- اپرای معروف وردی- تفریق

4-  راوی- پهلوان- تک و یکه- ایستگاه راه آهن
5-  بانگ تیز- پویشگر- همان تاتار است

6-  غوغا- خجالتی- خاک سرخ
7-  ضرب شمشیر- قایق مسابقه ای- هافبک عراقی پرسپولیس

8-  رسم کننده- کشور باستانی- محافظ برقی
9-  زیان- زخم آب کشیده- موسیقی برزیلی

10-  آسیب- مخدر توهم زا- ماه چهارم سال میالدی
11-  یار عذرا- تفاوت داشتن- پاسخ نومید کننده

12-  چارچوب- از جوخه های ویژه روسیه- پنبه پاک نکرده- دهان
13-  همراه عروس- شهر کانال ها- سفره

14-  طهارت- مصطکی- بازرگانان
15-  به تنهایی تاختن- کهکشانی در آسمان

 عمودي:
1-  برندگی- گلر ایرانی سونسوال

2-  ابــزار نقاشــی- از جزایر دیدنی 
خلیج فارس- هرچیز خرد و کم

و  فریــدون- نســبت زن  پســر    -3
شوهر به هم- سایت

4-  گویشی در کشورمان- روزگارها- 
حرف روسی- وجود دارد

5-  مارکی بر خودرو- نام پسرانه- 
خم پارچه

6-  ســیما- اثــر آلودگــی چیــزی- 
روســتای اســتان آذربایجان شرقی 

در شهرستان خدا آفرین
7-  امر آمدن- کنایه از ندید بدید- 

از انواع تشک
8-  واحد سنجش حجم مایعات- 
میــوه ای از خانواده هلــو و زردآلو- 

زمان
9-  مشــاهده کــردن- قدیمی ترین 
کشــور-  شــمال  مســکونی  غــار 

ضعیف
10-  ســعی کــردن- حــرف 30 ام- 

پسوند ساینده
در  رودی  زنجیــر-  یــار    -11

ترکمنستان- چسب نجاری
12-  پــدر زال- ضمیــر بی حضور- 

پیروز- فرمان شلیک!
حالــت  انگشــت-  بــا  ضربــه    -13
دهنده مژه- این کشور از 322 جزیره 

و 533 صخره تشکیل شده
نشــین  تــه  جمــع-  ضمیــر    -14

مایعات- مرطوب
15-  بازیگــر خانــم بــی تابی بیتــا- 

شهری در خراسان قدیم
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   افقي:
1 - یکــی از ابزارهــای نقاشــی، آرایــش، برنــزه کــردن پوســت و 

گرافیک- بسیار غمگین
2-  مجموعه ای مسکونی و نسبتاً بزرگ- خاندان- ساقه بعضی از گیاه ها

3-  زیبارو- آب نما- نیروی انتظامی ایران
4-  کشنده بی صدا- نوعی خرمای سیاه- فرماندهان- منع کردن

5-  تصدیــق عامی- ضعف جســمانی- امامزاده ســیدجمال الدین باباگرگــر از آثار 
دیدنی این شهر استان کردستان به شمار می رود

6-  دارنده صفت های ناپسند- راه، مسیر- نفس سوزناک
7-  سرپرست یک مؤسسه دینی- خراب- پالسما

8-  ناتمام- سخت آسیب دیده- نام دخترانه
9-  خوب می برد- وسیله ها- بیگانه، خارجی

10-  سخن صریح- تکیه کننده و پشتگرم- گل و گیاهی آپارتمانی
11-  انحراف اشتها در دوران بارداری و فقر آهن- مناسب- حرف نفی ابد

12-  لوس- مقابل عمودی- رمق- چاشنی گوجه ای
13-  سیم برق خودرو- مرد بخشنده- زخمی
14-  یکی از جوایز ادبی- میوه ساوه- مستمری

15-  درکنار هم- لقب گالبی

 عمودي:
1-  این جزیره به عنوان بهشت 
مرجان های دریایی شــناخته 
می شــود- بازیگــر مــرد فیلم 
»راه رفتــن روی ســیم« )روی 
پــرده ســینما( بــه کارگردانی 

احمدرضا معتمدی
2-  مرکــز تبــت- میــان ســر- 

موج چهارم انقالب صنعتی
زخــم-  روی  داروی    -3

شیرینی سنتی تبریز- زیبا
نــاب-  نخــورده-  دســت    -4
نشانه فعل استمراری- خرقه

5-  کاخــی در فرانســه- تکیه 
کردن- دوستی

6-  دختر- آفت کشتزار- قهوه 
فوری

خشــک-  رفتــار  دارای    -7
و  خــوار  حشــره  پرنــده ای 

مهاجر- پارچه نخی
8-  امر به آراستن- مقیاس- 

وسط
9-  ژانری در سینما- پایتخت 

لیبی- بنشن گرددانه
10-  اســتوار- هذیــان- حــرف 

نشانه مفعول
11-  عضــو باالنشــین- نامــی 

برای پسران- پاداش
نیــم  موســیقی-  شــهر    -12
صدای سگ- دوباره- گناه، بزه

13-  گنجینــه- حمــام بخــار- 
خانه بزرگ

یــا  نــر  اعتنــا- خرگــوش    -14
ماده- کشوری در قاره آفریقا

مثنــوی  و  منظومــه    -15
عاشقانه ای از خواجوی کرمانی- 

هسته انگور

جدول 
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جدول 
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دفتر قیمت ها را از کشو بیرون می آورد و با پوزخندی 
خط خوردگی هایش را نشان می دهد که مثل 

نموداری ترسناک روند افزایش قیمت ها را می شود 
روی آن دنبال کرد: »قباًل می گفتیم گران می خریم 

گران می فروشیم ولی االن گران می خریم اما باز 
گران تر می شود. االن مداد رنگی مارک پیکاسو که 
12هزار تومان بود شده 36 هزارتومان...« متین از 
همه چیز شکایت دارد و دائم نگران آینده است. 

آینده ای که این روزها به بحث اصلی دورهمی ها و 
گفت و گوهای خیابانی تبدیل شده. از دفتر او بیرون 

می آیم. از باال خلوتی بازار را بهتر می توانم ببینم
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بابا دفتر نیاورد
گشتی در بازار لوازم التحرير تهران در آستانه آغاز سال تحصیلی

محمد معصوميان
گزارش نويس

پســر  دســت  از  دفتــر  دیــدم  »پــدری 
کوچکــش درآورد و گفــت پــول نــدارم 
جلــوی  قدیمــی  فروشــنده  بخــرم.« 
مغــازه کوچکش راه مــی رود و با اولین 
ســؤال من در مــورد قیمت ها به زمین 
و زمــان فحــش می دهد و از کم شــدن 
در  امســال  می کنــد.  نالــه  مشــتری 
آســتانه مهرمــاه و بازگشــایی مدارس 
فروش هــای  لوازم التحریــر  اوقــات 
حســابی  تهــران  بین الحرمیــن  بــازار 
تلــخ اســت. بــازاری بی رونــق و گــران 

که خریداری نــدارد. این روزها از شــور 
کــه  اولــی  کالس  کــودکان  هیجــان  و 
خوشــحال با بغلی پر از دفتــر رنگی از 
بازار بیــرون می آمدند خبری نیســت. 
امــا تــا بخواهید پــر از پــدر و مادرهایی 
اســت کــه بــا چشــمانی نگــران بــرای 
خریــد تک تــک اجنــاس بارها قیمت 
می گیرند تــا ارزان تریــن را بخرند؛ این 
پــاک کــن چند؟ ایــن مداد چنــد؟ این 

دفتر چهل برگ چند؟
بــزرگ  بــازار  قدیمــی  راهروهــای  از 
تهــران بــه ســمت مســجد امــام و از 
آنجــا به بــازار بین الحرمیــن می روم. 
جایــی که بــورس لوازم التحریر اســت 

و ایــن روزهــا بایــد شــلوغ و پــر رونــق 
باشــد امــا نیســت. از ورودی بــازار در 
از وضــع  و  اولیــن مغــازه می ایســتم 
خرید و فــروش می پرســم. پیرمردی 
با چشــمان درشــت و موهایی ســفید 
مشــغول حرف زدن با حــاج محمود 
اســت. حاج محمود متین وارد کننده 
وضعیــت  از  عصبانــی  و  اســت 
»از  گمــرگ:  در  اجنــاس  ترخیــص 
عیــد تــا حــاال همــه چیــز 130 درصد 
گــران شــده. جنــس آورده ایم بــا دالر 
4هــزار و 200 تومــان اما گمرگ مانده 
و االن می گوینــد بایــد بــا دالر هشــت 
هزارتومانــی حســاب کنــی تــا اجــازه 

ترخیص بدهیم.«
مــرد فروشــنده ادامه می دهــد: »االن 
ماژیــک وایت برد که من دارم قیمت 
می گیرم شده جعبه ای 36هزارتومان 
درحالــی کــه 12 تا 13هزارتومــان بود. 
یکــی دو ماه پیش شــد 22 تومــان اما 
یکدفعــه شــد 36 هــزار تومــان واقعاً 
غیرقابل توجیه اســت. یعنی هر دانه 
هــزار   3 شــده  هزارتومانــی  ماژیــک 
تومــان. ما که هــزار و 500 فروخته ایم 

از کجا بیاوریم 3 تومان بخریم؟«
همــراه محمــود متیــن داخــل پاســاژ 
دوم،  طبقــه  و  می رویــم  کوچکــی 
بــا  او  می نشــینیم.  کارش  دفتــر  در 

50ســال ســابقه کار در بــازار، از جمله 
قدیمی هــای ایــن صنــف اســت: »هر 
کــی صبــح زودتــر از خــواب بلند شــد 
بــرای خــودش قانــون می گــذارد. بــا 
ایــن وضعیــت مــا دیگــر نمی توانیم 
جنس بــه بــازار بدهیم. قبــاًل خودکار 
می آوردم 500 تومان االن شــده هزار 
تومــان خــب مــردم چطــور بخرنــد؟ 
در همــه این ســال ها این طــور بازاری 
ندیــده  بودم. مــا دوران قطعنامه هم 
کار می کردیــم ولــی اوضــاع این همه 

بد نبود.«
کشــو  از  را  قیمت هــا  دفتــر  متیــن، 
پوزخنــدی  بــا  و  مــی آورد  بیــرون 
خط خوردگی هایش را نشــان می دهد 
رونــد  ترســناک  نمــوداری  مثــل  کــه 
روی  می شــود  را  قیمت هــا  افزایــش 
آن دنبــال کرد: »قبــاًل می گفتیم گران 
ولــی  می فروشــیم  گــران  می خریــم 
االن گــران می خریــم امــا بــاز گران تر 
مــارک  رنگــی  مــداد  االن  می شــود. 
پیکاســو کــه 12 هــزار تومان بود شــده 
36 هزارتومــان...« متیــن از همه چیز 
آینــده  نگــران  و دائــم  شــکایت دارد 
است. آینده ای که این روزها به بحث 
اصلــی دورهمی هــا و گفــت و گوهای 
خیابانی تبدیل شده. از دفتر او بیرون 
می آیــم. از بــاال خلوتــی بــازار را بهتر 

می توانم ببینم.
مغــازه  وارد  جلوتــر،  مغــازه  چنــد 
دفترفروشی آقای مشــهدی می شوم 
کار  حجــره  ایــن  در   72 ســال  از  کــه 
می کنــد. او عمــده فــروش اســت و از 
بــاال رفتــن قیمــت می گویــد: »دفتــر 
بــوده  هزارتومــان   5 کــه  بــرگ   200
شــده 11 - 10 هــزار تومــان. دفتــر صد 
برگ بوده 2 هزار و 500 تومان، شــده 
چیــز  همــه  واقــع  در  6هزارتومــان... 
دوبرابر شده و بر همین اساس فروش 
خیلی پایین آمده. همیشــه این موقع 
اینجــا پــر از خبرنگار بــود و می آمدند 
عکــس می گرفتنــد. ولــی االن پاییــن 
را ببیــن! وضعیــت بــدی اســت. تازه 
می گوینــد این وضعیت خوب اســت 
و از این بدتر هم می شود. جنس های 
االن مال دالر 4 تومان و 5تومان است 

نه دالر 10 هزار تومانی.«

پایین پاساژ دور تا دور پر از مغازه های 
فروش لوازم التحریر اســت اما خلوت 
و هر کدام تک و توک مشــتری دارند. 
قیمــت  بیشــتر  کــه  مشــتری هایی 
می گیرنــد تــا اینکــه بخرنــد. خیلی ها 
حــال حــرف زدن هــم ندارنــد. زنــی 
همســرش  و  اســت  خریــد  مشــغول 
پشت ســرش ایستاده و پسر کوچکش 
را روی دوش  گرفته. از آنها می پرســم 
قیمت هــا چطور اســت؟ زن می گوید: 
»پارســال بــا تقریبــًا صد تومــان همه 
چیــز خریــدم اما امســال چهارتا تیکه 
خریده ایم شــده 100 تومــان تازه کلی 
جنس دیگــر هم مانده کــه باید برای 

پسر و دخترم بخرم.«
پا شل می کنم تا با خریداران بیشتری 
بــا ســه دختــر  مــردی  بزنــم.  حــرف 
قــد ونیــم قــد و همســرش مشــغول 
از جمــع  امــا یکدفعــه  اســت  خریــد 
جدا می شــود و با ســری پایین شــروع 
می کنــد بــه قــدم زدن. او کــه بعــد از 
عیــد امســال به خاطر تعدیــل نیروی 
از  می کــرده  کار  آن  در  کــه  شــرکتی 
کار بیــکار شــده می گویــد: »قیمت هــا 
درصــد   50 اقــاًل  باالســت.  حســابی 
دنبــال  مجبوریــم  ماهــم  رفتــه.  بــاال 
ارزان تریــن باشــیم و دیگر بــه کیفیت 
نــگاه نکنیم همیــن که کمــی ارزان تر 
باشد کافی است.« نگاهی به خانواده 
می اندازد و وقتی بر می گردد می شود 
حلقــه اشــک را در حدقه چشــمانش 
دید. حرفی نمی زنم تا اینکه خودش 
می گویــد: »چــی بگویــم؟ نمی دانــم 
بایــد چــکار کنم؟ فقــط زنده ایــم آقا، 

فقط زنده ایم.«
جواهریــان  پاســاژ  و  بــازار  تقاطــع 
فروشــنده ای با اولین سؤالم از مغازه 
عصبانــی  آنقــدر  و  می زنــد  بیــرون 
می شــود که ترس برم می دارد: »چی 
می خواهی بنویســی؟ همه چیز علنی 
شــده عمــو... ولش کــن... نه آقــا بازار 
ایــن شــکلی نمی شــود... یــک نایلون 
می دهــم دســت مــردم می شــود 70 
هزار تومــان. به خدا رویم نمی شــود. 
خدا بردار نیســت. به خودم می گویم 
خدایــا چــی دادم دســت مــردم کــه 
آنقدر شــد؟ غصــه ام می گیــرد. هیچ 

وقت اینجوری نبــوده. چند تا خودکار 
جوهر پــس داده را انداختــم توی آن 
کارتن و دیدم مردم همه را برداشتند. 
و  داده  پــس  جوهــر  گفتــم  یکــی  بــه 
بــا خجالــت  امــا  بــه درد نمی خــورد 
گذاشــت توی جیبــش. پدرهــا جلوی 
بچــه خجالت می کشــند. هــر روز این 
چیزهــا را می بینیــم. پــدری از دســت 
می گویــد  درمــی آورد،  را  دفتــر  بچــه 
می خواســتم  نمی خواهــد.  نگیــر 
بگویــم مجانــی بگیر بــرو... بخــدا اگر 
ببینم کســی از مــن دزدی می کند هم 
چیزی نمی گویم... ما یک زمانی با 10 
میلیون مغــازه را پر می کردیم االن با 

صد میلیون هم نمی شود.«
بــازار افتضاح اســت، هیــچ وقت این 
باالســت،...  قیمت هــا  نبــود،  شــکلی 
می شــود.  تکــرار  دائــم  کــه  جمالتــی 
مــردی کــه مشــغول خرید اســت و او 
را در بیشــتر مغازه هایی که ســر زده ام 
می بینم، جلو می آید و می گوید: »یک 
دفتر نقاشی با یک مداد رنگی تا حاال 
شــد 40 هــزار تومان. جامــدادی، مگر 
جامدادی چیســت که قیمتش شــده 
60 هزارتومــان؟ یــک تکــه پارچه یک 
زیپ مگر می شــود آنقدر گران باشد؟ 
کیف... آقا یک کیف ســاده که دوسال 
دوام داشــته باشــد 200هزارتومــان... 

هرچــی مــا با کــم پولی بزرگ شــدیم 
ولــی بچه های ما با پر پولی هم بزرگ 

نمی شوند.«
بیــرون می آیــم و جلــوی در  بــازار  از 
باالخــره مردی را می بینم که با خنده 
مشغول حرف زدن با دختر کوچکش 
است با یک نایلون پر لوازم التحریردر 
بــه  امیــدی  کورســوی  مثــل  دســت. 
ســمتش می روم تا شــاید چند جمله 
پیــدا  گزارشــم  بــرای  امیدوارکننــده 
کنــم. او می گویــد: »اوضــاع قیمت ها 
که وحشــتناک اســت. دو تــا دفتر و دو 
جعبــه مــداد خریدیــم بــا یــک مداد 
دارد  تومــان.  هــزار   112 شــد  رنگــی 
می رود کالس اول و چون کالس اولی 
اســت باید بخریم، نمی شود گفت نه 
چون مجبوریم. شــما فکر کن روز اول 
مدرســه اگــر وســایلش خــوب نباشــد 
بچــه چه حالــی پیــدا می کنــد؟« از او 
دور می شــوم و از بازار بیرون می آیم. 
بــه فواره هــای وســط صحــن مســجد 
امام خیره می شــوم. بــه کودکانی فکر 
می کنــم کــه شــروع مدرســه را بــدون 
لوازم التحریــر شــروع می کننــد. به آن 
مرد بغض آلود که گفت: »نمی توانم 
همــه لوازمــی کــه ســه دختــرم بــرای 
مدرسه رفتن می خواهند بخرم، حتی 

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

   افقي:
1 - آب بها- یکی از 85 واحد فدرال کشور روسیه

2-  شجاع- زیاد- نان پاره گدایی
3-  تکرار یک فعالیت- اپرای معروف وردی- تفریق

4-  راوی- پهلوان- تک و یکه- ایستگاه راه آهن
5-  بانگ تیز- پویشگر- همان تاتار است

6-  غوغا- خجالتی- خاک سرخ
7-  ضرب شمشیر- قایق مسابقه ای- هافبک عراقی پرسپولیس

8-  رسم کننده- کشور باستانی- محافظ برقی
9-  زیان- زخم آب کشیده- موسیقی برزیلی

10-  آسیب- مخدر توهم زا- ماه چهارم سال میالدی
11-  یار عذرا- تفاوت داشتن- پاسخ نومید کننده

12-  چارچوب- از جوخه های ویژه روسیه- پنبه پاک نکرده- دهان
13-  همراه عروس- شهر کانال ها- سفره

14-  طهارت- مصطکی- بازرگانان
15-  به تنهایی تاختن- کهکشانی در آسمان

 عمودي:
1-  برندگی- گلر ایرانی سونسوال

2-  ابــزار نقاشــی- از جزایر دیدنی 
خلیج فارس- هرچیز خرد و کم

و  فریــدون- نســبت زن  پســر    -3
شوهر به هم- سایت

4-  گویشی در کشورمان- روزگارها- 
حرف روسی- وجود دارد

5-  مارکی بر خودرو- نام پسرانه- 
خم پارچه

6-  ســیما- اثــر آلودگــی چیــزی- 
روســتای اســتان آذربایجان شرقی 

در شهرستان خدا آفرین
7-  امر آمدن- کنایه از ندید بدید- 

از انواع تشک
8-  واحد سنجش حجم مایعات- 
میــوه ای از خانواده هلــو و زردآلو- 

زمان
9-  مشــاهده کــردن- قدیمی ترین 
کشــور-  شــمال  مســکونی  غــار 

ضعیف
10-  ســعی کــردن- حــرف 30 ام- 

پسوند ساینده
در  رودی  زنجیــر-  یــار    -11

ترکمنستان- چسب نجاری
12-  پــدر زال- ضمیــر بی حضور- 

پیروز- فرمان شلیک!
حالــت  انگشــت-  بــا  ضربــه    -13
دهنده مژه- این کشور از 322 جزیره 

و 533 صخره تشکیل شده
نشــین  تــه  جمــع-  ضمیــر    -14

مایعات- مرطوب
15-  بازیگــر خانــم بــی تابی بیتــا- 

شهری در خراسان قدیم

حل جدول ويژه شماره  6866

   افقي:
1 - یکــی از ابزارهــای نقاشــی، آرایــش، برنــزه کــردن پوســت و 

گرافیک- بسیار غمگین
2-  مجموعه ای مسکونی و نسبتاً بزرگ- خاندان- ساقه بعضی از گیاه ها

3-  زیبارو- آب نما- نیروی انتظامی ایران
4-  کشنده بی صدا- نوعی خرمای سیاه- فرماندهان- منع کردن

5-  تصدیــق عامی- ضعف جســمانی- امامزاده ســیدجمال الدین باباگرگــر از آثار 
دیدنی این شهر استان کردستان به شمار می رود

6-  دارنده صفت های ناپسند- راه، مسیر- نفس سوزناک
7-  سرپرست یک مؤسسه دینی- خراب- پالسما

8-  ناتمام- سخت آسیب دیده- نام دخترانه
9-  خوب می برد- وسیله ها- بیگانه، خارجی

10-  سخن صریح- تکیه کننده و پشتگرم- گل و گیاهی آپارتمانی
11-  انحراف اشتها در دوران بارداری و فقر آهن- مناسب- حرف نفی ابد

12-  لوس- مقابل عمودی- رمق- چاشنی گوجه ای
13-  سیم برق خودرو- مرد بخشنده- زخمی
14-  یکی از جوایز ادبی- میوه ساوه- مستمری

15-  درکنار هم- لقب گالبی

 عمودي:
1-  این جزیره به عنوان بهشت 
مرجان های دریایی شــناخته 
می شــود- بازیگــر مــرد فیلم 
»راه رفتــن روی ســیم« )روی 
پــرده ســینما( بــه کارگردانی 

احمدرضا معتمدی
2-  مرکــز تبــت- میــان ســر- 

موج چهارم انقالب صنعتی
زخــم-  روی  داروی    -3

شیرینی سنتی تبریز- زیبا
نــاب-  نخــورده-  دســت    -4
نشانه فعل استمراری- خرقه

5-  کاخــی در فرانســه- تکیه 
کردن- دوستی

6-  دختر- آفت کشتزار- قهوه 
فوری

خشــک-  رفتــار  دارای    -7
و  خــوار  حشــره  پرنــده ای 

مهاجر- پارچه نخی
8-  امر به آراستن- مقیاس- 

وسط
9-  ژانری در سینما- پایتخت 

لیبی- بنشن گرددانه
10-  اســتوار- هذیــان- حــرف 

نشانه مفعول
11-  عضــو باالنشــین- نامــی 

برای پسران- پاداش
نیــم  موســیقی-  شــهر    -12
صدای سگ- دوباره- گناه، بزه

13-  گنجینــه- حمــام بخــار- 
خانه بزرگ

یــا  نــر  اعتنــا- خرگــوش    -14
ماده- کشوری در قاره آفریقا

مثنــوی  و  منظومــه    -15
عاشقانه ای از خواجوی کرمانی- 

هسته انگور

جدول 
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دفتر قیمت ها را از کشو بیرون می آورد و با پوزخندی 
خط خوردگی هایش را نشان می دهد که مثل 

نموداری ترسناک روند افزایش قیمت ها را می شود 
روی آن دنبال کرد: »قباًل می گفتیم گران می خریم 

گران می فروشیم ولی االن گران می خریم اما باز 
گران تر می شود. االن مداد رنگی مارک پیکاسو که 
12هزار تومان بود شده 36 هزارتومان...« متین از 
همه چیز شکایت دارد و دائم نگران آینده است. 

آینده ای که این روزها به بحث اصلی دورهمی ها و 
گفت و گوهای خیابانی تبدیل شده. از دفتر او بیرون 

می آیم. از باال خلوتی بازار را بهتر می توانم ببینم
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6867
 سه شنبه  13 شهریور 1397
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بابا دفتر نیاورد
گشتی در بازار لوازم التحرير تهران در آستانه آغاز سال تحصیلی

محمد معصوميان
گزارش نويس

پســر  دســت  از  دفتــر  دیــدم  »پــدری 
کوچکــش درآورد و گفــت پــول نــدارم 
جلــوی  قدیمــی  فروشــنده  بخــرم.« 
مغــازه کوچکش راه مــی رود و با اولین 
ســؤال من در مــورد قیمت ها به زمین 
و زمــان فحــش می دهد و از کم شــدن 
در  امســال  می کنــد.  نالــه  مشــتری 
آســتانه مهرمــاه و بازگشــایی مدارس 
فروش هــای  لوازم التحریــر  اوقــات 
حســابی  تهــران  بین الحرمیــن  بــازار 
تلــخ اســت. بــازاری بی رونــق و گــران 

که خریداری نــدارد. این روزها از شــور 
کــه  اولــی  کالس  کــودکان  هیجــان  و 
خوشــحال با بغلی پر از دفتــر رنگی از 
بازار بیــرون می آمدند خبری نیســت. 
امــا تــا بخواهید پــر از پــدر و مادرهایی 
اســت کــه بــا چشــمانی نگــران بــرای 
خریــد تک تــک اجنــاس بارها قیمت 
می گیرند تــا ارزان تریــن را بخرند؛ این 
پــاک کــن چند؟ ایــن مداد چنــد؟ این 

دفتر چهل برگ چند؟
بــزرگ  بــازار  قدیمــی  راهروهــای  از 
تهــران بــه ســمت مســجد امــام و از 
آنجــا به بــازار بین الحرمیــن می روم. 
جایــی که بــورس لوازم التحریر اســت 

و ایــن روزهــا بایــد شــلوغ و پــر رونــق 
باشــد امــا نیســت. از ورودی بــازار در 
از وضــع  و  اولیــن مغــازه می ایســتم 
خرید و فــروش می پرســم. پیرمردی 
با چشــمان درشــت و موهایی ســفید 
مشــغول حرف زدن با حــاج محمود 
اســت. حاج محمود متین وارد کننده 
وضعیــت  از  عصبانــی  و  اســت 
»از  گمــرگ:  در  اجنــاس  ترخیــص 
عیــد تــا حــاال همــه چیــز 130 درصد 
گــران شــده. جنــس آورده ایم بــا دالر 
4هــزار و 200 تومــان اما گمرگ مانده 
و االن می گوینــد بایــد بــا دالر هشــت 
هزارتومانــی حســاب کنــی تــا اجــازه 

ترخیص بدهیم.«
مــرد فروشــنده ادامه می دهــد: »االن 
ماژیــک وایت برد که من دارم قیمت 
می گیرم شده جعبه ای 36هزارتومان 
درحالــی کــه 12 تا 13هزارتومــان بود. 
یکــی دو ماه پیش شــد 22 تومــان اما 
یکدفعــه شــد 36 هــزار تومــان واقعاً 
غیرقابل توجیه اســت. یعنی هر دانه 
هــزار   3 شــده  هزارتومانــی  ماژیــک 
تومــان. ما که هــزار و 500 فروخته ایم 

از کجا بیاوریم 3 تومان بخریم؟«
همــراه محمــود متیــن داخــل پاســاژ 
دوم،  طبقــه  و  می رویــم  کوچکــی 
بــا  او  می نشــینیم.  کارش  دفتــر  در 

50ســال ســابقه کار در بــازار، از جمله 
قدیمی هــای ایــن صنــف اســت: »هر 
کــی صبــح زودتــر از خــواب بلند شــد 
بــرای خــودش قانــون می گــذارد. بــا 
ایــن وضعیــت مــا دیگــر نمی توانیم 
جنس بــه بــازار بدهیم. قبــاًل خودکار 
می آوردم 500 تومان االن شــده هزار 
تومــان خــب مــردم چطــور بخرنــد؟ 
در همــه این ســال ها این طــور بازاری 
ندیــده  بودم. مــا دوران قطعنامه هم 
کار می کردیــم ولــی اوضــاع این همه 

بد نبود.«
کشــو  از  را  قیمت هــا  دفتــر  متیــن، 
پوزخنــدی  بــا  و  مــی آورد  بیــرون 
خط خوردگی هایش را نشــان می دهد 
رونــد  ترســناک  نمــوداری  مثــل  کــه 
روی  می شــود  را  قیمت هــا  افزایــش 
آن دنبــال کرد: »قبــاًل می گفتیم گران 
ولــی  می فروشــیم  گــران  می خریــم 
االن گــران می خریــم امــا بــاز گران تر 
مــارک  رنگــی  مــداد  االن  می شــود. 
پیکاســو کــه 12 هــزار تومان بود شــده 
36 هزارتومــان...« متیــن از همه چیز 
آینــده  نگــران  و دائــم  شــکایت دارد 
است. آینده ای که این روزها به بحث 
اصلــی دورهمی هــا و گفــت و گوهای 
خیابانی تبدیل شده. از دفتر او بیرون 
می آیــم. از بــاال خلوتــی بــازار را بهتر 

می توانم ببینم.
مغــازه  وارد  جلوتــر،  مغــازه  چنــد 
دفترفروشی آقای مشــهدی می شوم 
کار  حجــره  ایــن  در   72 ســال  از  کــه 
می کنــد. او عمــده فــروش اســت و از 
بــاال رفتــن قیمــت می گویــد: »دفتــر 
بــوده  هزارتومــان   5 کــه  بــرگ   200
شــده 11 - 10 هــزار تومــان. دفتــر صد 
برگ بوده 2 هزار و 500 تومان، شــده 
چیــز  همــه  واقــع  در  6هزارتومــان... 
دوبرابر شده و بر همین اساس فروش 
خیلی پایین آمده. همیشــه این موقع 
اینجــا پــر از خبرنگار بــود و می آمدند 
عکــس می گرفتنــد. ولــی االن پاییــن 
را ببیــن! وضعیــت بــدی اســت. تازه 
می گوینــد این وضعیت خوب اســت 
و از این بدتر هم می شود. جنس های 
االن مال دالر 4 تومان و 5تومان است 

نه دالر 10 هزار تومانی.«

پایین پاساژ دور تا دور پر از مغازه های 
فروش لوازم التحریر اســت اما خلوت 
و هر کدام تک و توک مشــتری دارند. 
قیمــت  بیشــتر  کــه  مشــتری هایی 
می گیرنــد تــا اینکــه بخرنــد. خیلی ها 
حــال حــرف زدن هــم ندارنــد. زنــی 
همســرش  و  اســت  خریــد  مشــغول 
پشت ســرش ایستاده و پسر کوچکش 
را روی دوش  گرفته. از آنها می پرســم 
قیمت هــا چطور اســت؟ زن می گوید: 
»پارســال بــا تقریبــًا صد تومــان همه 
چیــز خریــدم اما امســال چهارتا تیکه 
خریده ایم شــده 100 تومــان تازه کلی 
جنس دیگــر هم مانده کــه باید برای 

پسر و دخترم بخرم.«
پا شل می کنم تا با خریداران بیشتری 
بــا ســه دختــر  مــردی  بزنــم.  حــرف 
قــد ونیــم قــد و همســرش مشــغول 
از جمــع  امــا یکدفعــه  اســت  خریــد 
جدا می شــود و با ســری پایین شــروع 
می کنــد بــه قــدم زدن. او کــه بعــد از 
عیــد امســال به خاطر تعدیــل نیروی 
از  می کــرده  کار  آن  در  کــه  شــرکتی 
کار بیــکار شــده می گویــد: »قیمت هــا 
درصــد   50 اقــاًل  باالســت.  حســابی 
دنبــال  مجبوریــم  ماهــم  رفتــه.  بــاال 
ارزان تریــن باشــیم و دیگر بــه کیفیت 
نــگاه نکنیم همیــن که کمــی ارزان تر 
باشد کافی است.« نگاهی به خانواده 
می اندازد و وقتی بر می گردد می شود 
حلقــه اشــک را در حدقه چشــمانش 
دید. حرفی نمی زنم تا اینکه خودش 
می گویــد: »چــی بگویــم؟ نمی دانــم 
بایــد چــکار کنم؟ فقــط زنده ایــم آقا، 

فقط زنده ایم.«
جواهریــان  پاســاژ  و  بــازار  تقاطــع 
فروشــنده ای با اولین سؤالم از مغازه 
عصبانــی  آنقــدر  و  می زنــد  بیــرون 
می شــود که ترس برم می دارد: »چی 
می خواهی بنویســی؟ همه چیز علنی 
شــده عمــو... ولش کــن... نه آقــا بازار 
ایــن شــکلی نمی شــود... یــک نایلون 
می دهــم دســت مــردم می شــود 70 
هزار تومــان. به خدا رویم نمی شــود. 
خدا بردار نیســت. به خودم می گویم 
خدایــا چــی دادم دســت مــردم کــه 
آنقدر شــد؟ غصــه ام می گیــرد. هیچ 

وقت اینجوری نبــوده. چند تا خودکار 
جوهر پــس داده را انداختــم توی آن 
کارتن و دیدم مردم همه را برداشتند. 
و  داده  پــس  جوهــر  گفتــم  یکــی  بــه 
بــا خجالــت  امــا  بــه درد نمی خــورد 
گذاشــت توی جیبــش. پدرهــا جلوی 
بچــه خجالت می کشــند. هــر روز این 
چیزهــا را می بینیــم. پــدری از دســت 
می گویــد  درمــی آورد،  را  دفتــر  بچــه 
می خواســتم  نمی خواهــد.  نگیــر 
بگویــم مجانــی بگیر بــرو... بخــدا اگر 
ببینم کســی از مــن دزدی می کند هم 
چیزی نمی گویم... ما یک زمانی با 10 
میلیون مغــازه را پر می کردیم االن با 

صد میلیون هم نمی شود.«
بــازار افتضاح اســت، هیــچ وقت این 
باالســت،...  قیمت هــا  نبــود،  شــکلی 
می شــود.  تکــرار  دائــم  کــه  جمالتــی 
مــردی کــه مشــغول خرید اســت و او 
را در بیشــتر مغازه هایی که ســر زده ام 
می بینم، جلو می آید و می گوید: »یک 
دفتر نقاشی با یک مداد رنگی تا حاال 
شــد 40 هــزار تومان. جامــدادی، مگر 
جامدادی چیســت که قیمتش شــده 
60 هزارتومــان؟ یــک تکــه پارچه یک 
زیپ مگر می شــود آنقدر گران باشد؟ 
کیف... آقا یک کیف ســاده که دوسال 
دوام داشــته باشــد 200هزارتومــان... 

هرچــی مــا با کــم پولی بزرگ شــدیم 
ولــی بچه های ما با پر پولی هم بزرگ 

نمی شوند.«
بیــرون می آیــم و جلــوی در  بــازار  از 
باالخــره مردی را می بینم که با خنده 
مشغول حرف زدن با دختر کوچکش 
است با یک نایلون پر لوازم التحریردر 
بــه  امیــدی  کورســوی  مثــل  دســت. 
ســمتش می روم تا شــاید چند جمله 
پیــدا  گزارشــم  بــرای  امیدوارکننــده 
کنــم. او می گویــد: »اوضــاع قیمت ها 
که وحشــتناک اســت. دو تــا دفتر و دو 
جعبــه مــداد خریدیــم بــا یــک مداد 
دارد  تومــان.  هــزار   112 شــد  رنگــی 
می رود کالس اول و چون کالس اولی 
اســت باید بخریم، نمی شود گفت نه 
چون مجبوریم. شــما فکر کن روز اول 
مدرســه اگــر وســایلش خــوب نباشــد 
بچــه چه حالــی پیــدا می کنــد؟« از او 
دور می شــوم و از بازار بیرون می آیم. 
بــه فواره هــای وســط صحــن مســجد 
امام خیره می شــوم. بــه کودکانی فکر 
می کنــم کــه شــروع مدرســه را بــدون 
لوازم التحریــر شــروع می کننــد. به آن 
مرد بغض آلود که گفت: »نمی توانم 
همــه لوازمــی کــه ســه دختــرم بــرای 
مدرسه رفتن می خواهند بخرم، حتی 

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

   افقي:
1 - آب بها- یکی از 85 واحد فدرال کشور روسیه

2-  شجاع- زیاد- نان پاره گدایی
3-  تکرار یک فعالیت- اپرای معروف وردی- تفریق

4-  راوی- پهلوان- تک و یکه- ایستگاه راه آهن
5-  بانگ تیز- پویشگر- همان تاتار است

6-  غوغا- خجالتی- خاک سرخ
7-  ضرب شمشیر- قایق مسابقه ای- هافبک عراقی پرسپولیس

8-  رسم کننده- کشور باستانی- محافظ برقی
9-  زیان- زخم آب کشیده- موسیقی برزیلی

10-  آسیب- مخدر توهم زا- ماه چهارم سال میالدی
11-  یار عذرا- تفاوت داشتن- پاسخ نومید کننده

12-  چارچوب- از جوخه های ویژه روسیه- پنبه پاک نکرده- دهان
13-  همراه عروس- شهر کانال ها- سفره

14-  طهارت- مصطکی- بازرگانان
15-  به تنهایی تاختن- کهکشانی در آسمان

 عمودي:
1-  برندگی- گلر ایرانی سونسوال

2-  ابــزار نقاشــی- از جزایر دیدنی 
خلیج فارس- هرچیز خرد و کم

و  فریــدون- نســبت زن  پســر    -3
شوهر به هم- سایت

4-  گویشی در کشورمان- روزگارها- 
حرف روسی- وجود دارد

5-  مارکی بر خودرو- نام پسرانه- 
خم پارچه

6-  ســیما- اثــر آلودگــی چیــزی- 
روســتای اســتان آذربایجان شرقی 

در شهرستان خدا آفرین
7-  امر آمدن- کنایه از ندید بدید- 

از انواع تشک
8-  واحد سنجش حجم مایعات- 
میــوه ای از خانواده هلــو و زردآلو- 

زمان
9-  مشــاهده کــردن- قدیمی ترین 
کشــور-  شــمال  مســکونی  غــار 

ضعیف
10-  ســعی کــردن- حــرف 30 ام- 

پسوند ساینده
در  رودی  زنجیــر-  یــار    -11

ترکمنستان- چسب نجاری
12-  پــدر زال- ضمیــر بی حضور- 

پیروز- فرمان شلیک!
حالــت  انگشــت-  بــا  ضربــه    -13
دهنده مژه- این کشور از 322 جزیره 

و 533 صخره تشکیل شده
نشــین  تــه  جمــع-  ضمیــر    -14

مایعات- مرطوب
15-  بازیگــر خانــم بــی تابی بیتــا- 

شهری در خراسان قدیم

حل جدول ويژه شماره  6866

   افقي:
1 - یکــی از ابزارهــای نقاشــی، آرایــش، برنــزه کــردن پوســت و 

گرافیک- بسیار غمگین
2-  مجموعه ای مسکونی و نسبتاً بزرگ- خاندان- ساقه بعضی از گیاه ها

3-  زیبارو- آب نما- نیروی انتظامی ایران
4-  کشنده بی صدا- نوعی خرمای سیاه- فرماندهان- منع کردن

5-  تصدیــق عامی- ضعف جســمانی- امامزاده ســیدجمال الدین باباگرگــر از آثار 
دیدنی این شهر استان کردستان به شمار می رود

6-  دارنده صفت های ناپسند- راه، مسیر- نفس سوزناک
7-  سرپرست یک مؤسسه دینی- خراب- پالسما

8-  ناتمام- سخت آسیب دیده- نام دخترانه
9-  خوب می برد- وسیله ها- بیگانه، خارجی

10-  سخن صریح- تکیه کننده و پشتگرم- گل و گیاهی آپارتمانی
11-  انحراف اشتها در دوران بارداری و فقر آهن- مناسب- حرف نفی ابد

12-  لوس- مقابل عمودی- رمق- چاشنی گوجه ای
13-  سیم برق خودرو- مرد بخشنده- زخمی
14-  یکی از جوایز ادبی- میوه ساوه- مستمری

15-  درکنار هم- لقب گالبی

 عمودي:
1-  این جزیره به عنوان بهشت 
مرجان های دریایی شــناخته 
می شــود- بازیگــر مــرد فیلم 
»راه رفتــن روی ســیم« )روی 
پــرده ســینما( بــه کارگردانی 

احمدرضا معتمدی
2-  مرکــز تبــت- میــان ســر- 

موج چهارم انقالب صنعتی
زخــم-  روی  داروی    -3

شیرینی سنتی تبریز- زیبا
نــاب-  نخــورده-  دســت    -4
نشانه فعل استمراری- خرقه

5-  کاخــی در فرانســه- تکیه 
کردن- دوستی

6-  دختر- آفت کشتزار- قهوه 
فوری

خشــک-  رفتــار  دارای    -7
و  خــوار  حشــره  پرنــده ای 

مهاجر- پارچه نخی
8-  امر به آراستن- مقیاس- 

وسط
9-  ژانری در سینما- پایتخت 

لیبی- بنشن گرددانه
10-  اســتوار- هذیــان- حــرف 

نشانه مفعول
11-  عضــو باالنشــین- نامــی 

برای پسران- پاداش
نیــم  موســیقی-  شــهر    -12
صدای سگ- دوباره- گناه، بزه

13-  گنجینــه- حمــام بخــار- 
خانه بزرگ

یــا  نــر  اعتنــا- خرگــوش    -14
ماده- کشوری در قاره آفریقا

مثنــوی  و  منظومــه    -15
عاشقانه ای از خواجوی کرمانی- 

هسته انگور

جدول 
ویـــژه

جدول 
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دفتر قیمت ها را از کشو بیرون می آورد و با پوزخندی 
خط خوردگی هایش را نشان می دهد که مثل 

نموداری ترسناک روند افزایش قیمت ها را می شود 
روی آن دنبال کرد: »قباًل می گفتیم گران می خریم 

گران می فروشیم ولی االن گران می خریم اما باز 
گران تر می شود. االن مداد رنگی مارک پیکاسو که 
12هزار تومان بود شده 36 هزارتومان...« متین از 
همه چیز شکایت دارد و دائم نگران آینده است. 

آینده ای که این روزها به بحث اصلی دورهمی ها و 
گفت و گوهای خیابانی تبدیل شده. از دفتر او بیرون 

می آیم. از باال خلوتی بازار را بهتر می توانم ببینم
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بابا دفتر نیاورد
گشتی در بازار لوازم التحرير تهران در آستانه آغاز سال تحصیلی

محمد معصوميان
گزارش نويس

پســر  دســت  از  دفتــر  دیــدم  »پــدری 
کوچکــش درآورد و گفــت پــول نــدارم 
جلــوی  قدیمــی  فروشــنده  بخــرم.« 
مغــازه کوچکش راه مــی رود و با اولین 
ســؤال من در مــورد قیمت ها به زمین 
و زمــان فحــش می دهد و از کم شــدن 
در  امســال  می کنــد.  نالــه  مشــتری 
آســتانه مهرمــاه و بازگشــایی مدارس 
فروش هــای  لوازم التحریــر  اوقــات 
حســابی  تهــران  بین الحرمیــن  بــازار 
تلــخ اســت. بــازاری بی رونــق و گــران 

که خریداری نــدارد. این روزها از شــور 
کــه  اولــی  کالس  کــودکان  هیجــان  و 
خوشــحال با بغلی پر از دفتــر رنگی از 
بازار بیــرون می آمدند خبری نیســت. 
امــا تــا بخواهید پــر از پــدر و مادرهایی 
اســت کــه بــا چشــمانی نگــران بــرای 
خریــد تک تــک اجنــاس بارها قیمت 
می گیرند تــا ارزان تریــن را بخرند؛ این 
پــاک کــن چند؟ ایــن مداد چنــد؟ این 

دفتر چهل برگ چند؟
بــزرگ  بــازار  قدیمــی  راهروهــای  از 
تهــران بــه ســمت مســجد امــام و از 
آنجــا به بــازار بین الحرمیــن می روم. 
جایــی که بــورس لوازم التحریر اســت 

و ایــن روزهــا بایــد شــلوغ و پــر رونــق 
باشــد امــا نیســت. از ورودی بــازار در 
از وضــع  و  اولیــن مغــازه می ایســتم 
خرید و فــروش می پرســم. پیرمردی 
با چشــمان درشــت و موهایی ســفید 
مشــغول حرف زدن با حــاج محمود 
اســت. حاج محمود متین وارد کننده 
وضعیــت  از  عصبانــی  و  اســت 
»از  گمــرگ:  در  اجنــاس  ترخیــص 
عیــد تــا حــاال همــه چیــز 130 درصد 
گــران شــده. جنــس آورده ایم بــا دالر 
4هــزار و 200 تومــان اما گمرگ مانده 
و االن می گوینــد بایــد بــا دالر هشــت 
هزارتومانــی حســاب کنــی تــا اجــازه 

ترخیص بدهیم.«
مــرد فروشــنده ادامه می دهــد: »االن 
ماژیــک وایت برد که من دارم قیمت 
می گیرم شده جعبه ای 36هزارتومان 
درحالــی کــه 12 تا 13هزارتومــان بود. 
یکــی دو ماه پیش شــد 22 تومــان اما 
یکدفعــه شــد 36 هــزار تومــان واقعاً 
غیرقابل توجیه اســت. یعنی هر دانه 
هــزار   3 شــده  هزارتومانــی  ماژیــک 
تومــان. ما که هــزار و 500 فروخته ایم 

از کجا بیاوریم 3 تومان بخریم؟«
همــراه محمــود متیــن داخــل پاســاژ 
دوم،  طبقــه  و  می رویــم  کوچکــی 
بــا  او  می نشــینیم.  کارش  دفتــر  در 

50ســال ســابقه کار در بــازار، از جمله 
قدیمی هــای ایــن صنــف اســت: »هر 
کــی صبــح زودتــر از خــواب بلند شــد 
بــرای خــودش قانــون می گــذارد. بــا 
ایــن وضعیــت مــا دیگــر نمی توانیم 
جنس بــه بــازار بدهیم. قبــاًل خودکار 
می آوردم 500 تومان االن شــده هزار 
تومــان خــب مــردم چطــور بخرنــد؟ 
در همــه این ســال ها این طــور بازاری 
ندیــده  بودم. مــا دوران قطعنامه هم 
کار می کردیــم ولــی اوضــاع این همه 

بد نبود.«
کشــو  از  را  قیمت هــا  دفتــر  متیــن، 
پوزخنــدی  بــا  و  مــی آورد  بیــرون 
خط خوردگی هایش را نشــان می دهد 
رونــد  ترســناک  نمــوداری  مثــل  کــه 
روی  می شــود  را  قیمت هــا  افزایــش 
آن دنبــال کرد: »قبــاًل می گفتیم گران 
ولــی  می فروشــیم  گــران  می خریــم 
االن گــران می خریــم امــا بــاز گران تر 
مــارک  رنگــی  مــداد  االن  می شــود. 
پیکاســو کــه 12 هــزار تومان بود شــده 
36 هزارتومــان...« متیــن از همه چیز 
آینــده  نگــران  و دائــم  شــکایت دارد 
است. آینده ای که این روزها به بحث 
اصلــی دورهمی هــا و گفــت و گوهای 
خیابانی تبدیل شده. از دفتر او بیرون 
می آیــم. از بــاال خلوتــی بــازار را بهتر 

می توانم ببینم.
مغــازه  وارد  جلوتــر،  مغــازه  چنــد 
دفترفروشی آقای مشــهدی می شوم 
کار  حجــره  ایــن  در   72 ســال  از  کــه 
می کنــد. او عمــده فــروش اســت و از 
بــاال رفتــن قیمــت می گویــد: »دفتــر 
بــوده  هزارتومــان   5 کــه  بــرگ   200
شــده 11 - 10 هــزار تومــان. دفتــر صد 
برگ بوده 2 هزار و 500 تومان، شــده 
چیــز  همــه  واقــع  در  6هزارتومــان... 
دوبرابر شده و بر همین اساس فروش 
خیلی پایین آمده. همیشــه این موقع 
اینجــا پــر از خبرنگار بــود و می آمدند 
عکــس می گرفتنــد. ولــی االن پاییــن 
را ببیــن! وضعیــت بــدی اســت. تازه 
می گوینــد این وضعیت خوب اســت 
و از این بدتر هم می شود. جنس های 
االن مال دالر 4 تومان و 5تومان است 

نه دالر 10 هزار تومانی.«

پایین پاساژ دور تا دور پر از مغازه های 
فروش لوازم التحریر اســت اما خلوت 
و هر کدام تک و توک مشــتری دارند. 
قیمــت  بیشــتر  کــه  مشــتری هایی 
می گیرنــد تــا اینکــه بخرنــد. خیلی ها 
حــال حــرف زدن هــم ندارنــد. زنــی 
همســرش  و  اســت  خریــد  مشــغول 
پشت ســرش ایستاده و پسر کوچکش 
را روی دوش  گرفته. از آنها می پرســم 
قیمت هــا چطور اســت؟ زن می گوید: 
»پارســال بــا تقریبــًا صد تومــان همه 
چیــز خریــدم اما امســال چهارتا تیکه 
خریده ایم شــده 100 تومــان تازه کلی 
جنس دیگــر هم مانده کــه باید برای 

پسر و دخترم بخرم.«
پا شل می کنم تا با خریداران بیشتری 
بــا ســه دختــر  مــردی  بزنــم.  حــرف 
قــد ونیــم قــد و همســرش مشــغول 
از جمــع  امــا یکدفعــه  اســت  خریــد 
جدا می شــود و با ســری پایین شــروع 
می کنــد بــه قــدم زدن. او کــه بعــد از 
عیــد امســال به خاطر تعدیــل نیروی 
از  می کــرده  کار  آن  در  کــه  شــرکتی 
کار بیــکار شــده می گویــد: »قیمت هــا 
درصــد   50 اقــاًل  باالســت.  حســابی 
دنبــال  مجبوریــم  ماهــم  رفتــه.  بــاال 
ارزان تریــن باشــیم و دیگر بــه کیفیت 
نــگاه نکنیم همیــن که کمــی ارزان تر 
باشد کافی است.« نگاهی به خانواده 
می اندازد و وقتی بر می گردد می شود 
حلقــه اشــک را در حدقه چشــمانش 
دید. حرفی نمی زنم تا اینکه خودش 
می گویــد: »چــی بگویــم؟ نمی دانــم 
بایــد چــکار کنم؟ فقــط زنده ایــم آقا، 

فقط زنده ایم.«
جواهریــان  پاســاژ  و  بــازار  تقاطــع 
فروشــنده ای با اولین سؤالم از مغازه 
عصبانــی  آنقــدر  و  می زنــد  بیــرون 
می شــود که ترس برم می دارد: »چی 
می خواهی بنویســی؟ همه چیز علنی 
شــده عمــو... ولش کــن... نه آقــا بازار 
ایــن شــکلی نمی شــود... یــک نایلون 
می دهــم دســت مــردم می شــود 70 
هزار تومــان. به خدا رویم نمی شــود. 
خدا بردار نیســت. به خودم می گویم 
خدایــا چــی دادم دســت مــردم کــه 
آنقدر شــد؟ غصــه ام می گیــرد. هیچ 

وقت اینجوری نبــوده. چند تا خودکار 
جوهر پــس داده را انداختــم توی آن 
کارتن و دیدم مردم همه را برداشتند. 
و  داده  پــس  جوهــر  گفتــم  یکــی  بــه 
بــا خجالــت  امــا  بــه درد نمی خــورد 
گذاشــت توی جیبــش. پدرهــا جلوی 
بچــه خجالت می کشــند. هــر روز این 
چیزهــا را می بینیــم. پــدری از دســت 
می گویــد  درمــی آورد،  را  دفتــر  بچــه 
می خواســتم  نمی خواهــد.  نگیــر 
بگویــم مجانــی بگیر بــرو... بخــدا اگر 
ببینم کســی از مــن دزدی می کند هم 
چیزی نمی گویم... ما یک زمانی با 10 
میلیون مغــازه را پر می کردیم االن با 

صد میلیون هم نمی شود.«
بــازار افتضاح اســت، هیــچ وقت این 
باالســت،...  قیمت هــا  نبــود،  شــکلی 
می شــود.  تکــرار  دائــم  کــه  جمالتــی 
مــردی کــه مشــغول خرید اســت و او 
را در بیشــتر مغازه هایی که ســر زده ام 
می بینم، جلو می آید و می گوید: »یک 
دفتر نقاشی با یک مداد رنگی تا حاال 
شــد 40 هــزار تومان. جامــدادی، مگر 
جامدادی چیســت که قیمتش شــده 
60 هزارتومــان؟ یــک تکــه پارچه یک 
زیپ مگر می شــود آنقدر گران باشد؟ 
کیف... آقا یک کیف ســاده که دوسال 
دوام داشــته باشــد 200هزارتومــان... 

هرچــی مــا با کــم پولی بزرگ شــدیم 
ولــی بچه های ما با پر پولی هم بزرگ 

نمی شوند.«
بیــرون می آیــم و جلــوی در  بــازار  از 
باالخــره مردی را می بینم که با خنده 
مشغول حرف زدن با دختر کوچکش 
است با یک نایلون پر لوازم التحریردر 
بــه  امیــدی  کورســوی  مثــل  دســت. 
ســمتش می روم تا شــاید چند جمله 
پیــدا  گزارشــم  بــرای  امیدوارکننــده 
کنــم. او می گویــد: »اوضــاع قیمت ها 
که وحشــتناک اســت. دو تــا دفتر و دو 
جعبــه مــداد خریدیــم بــا یــک مداد 
دارد  تومــان.  هــزار   112 شــد  رنگــی 
می رود کالس اول و چون کالس اولی 
اســت باید بخریم، نمی شود گفت نه 
چون مجبوریم. شــما فکر کن روز اول 
مدرســه اگــر وســایلش خــوب نباشــد 
بچــه چه حالــی پیــدا می کنــد؟« از او 
دور می شــوم و از بازار بیرون می آیم. 
بــه فواره هــای وســط صحــن مســجد 
امام خیره می شــوم. بــه کودکانی فکر 
می کنــم کــه شــروع مدرســه را بــدون 
لوازم التحریــر شــروع می کننــد. به آن 
مرد بغض آلود که گفت: »نمی توانم 
همــه لوازمــی کــه ســه دختــرم بــرای 
مدرسه رفتن می خواهند بخرم، حتی 

نمی دانم در جوابشان چه بگویم؟«
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 رنگ ها چه تأثیری در عملکرد دانش آموزان دارند؟
یک روانشناس و متخصص علوم اعصاب شناختی با 
اش���اره به استفاده آموزش و پرورش از رنگ های خنثی در 
مدارس، به کارگیری از رنگ های مختلف در فضاهای آموزشی 
را یک نیاز و ضرورت دانست و افزود: باتوجه به اینکه »رنگ« 
می تواند یکی از عوامل  مؤثر در سالمت روان باشد، ممکن 
اس���ت رنگ های غیر محرک و خنثی سبب بی حوصلگی و 
کاهش سطح یادگیری کودکان شوند، این در حالی است که 
مسئوالن این حوزه نمی خواهند برای این موضوع اهمیتی قائل 

شوند زیرا هر تغییری نیازمند هزینه  و تالش  است.
صدیقه ناقل در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه استفاده 
از رنگ ها فقط در مهدهای کودک مرس���وم است، گفت: به 
نظر می رسد در سیستم آموزشی ایران، دنیای رنگی فقط برای 
سنین پیش دبستانی است و کودکان بعد از ورود به مقاطع 
تحصیلی باالتر باید فقط با رنگ های خاکستری و سفید مواجه 
شوند، این در حالی است که حتی در آموزش دروس هم از 
»رنگ آمیزی برای کودکان« که در ایجاد خالقیت بسیار مؤثر 
است، استفاده نمی شود و دانش آموزان در دوران تحصیلی فقط 
با دروسی مثل ادبیات یا ریاضی سر و کار دارند. این دیدگاه 
به قدری توسعه یافته است که رنگ ها برای کودکان بعد از 
ورود به »کودکی میانه« )بیش از ۷سال( ارزش نداشته و فقط 

برای دوران»کودکی اولیه« تعریف شده اند.
این روانش���ناس با اش���اره به اینکه در لباس های فرم 
دانش آموزان معموال از رنگ های طوس���ی یا سرمه ای استفاده 

می شود، این دیدگاه اشتباه را متأثر از فرهنگ دانست.
وی افزود: باتوجه به اینکه بیش���ترین رشد مغز تا سن 
۱۲سالگی است، محیط هایی با رنگ های گرم و روشن می توانند 
در تحریک یادگیری مؤثر عمل کنند که متأسفانه این تنوع رنگی 
در مدارس دیده نمی شود .صدیقه ناقل با اشاره به واکنش مغز در 
برابر رنگ ها گفت: انسان ها در مقابل رنگ سه واکنش بیولوژی 
)زیستی(، زیرآستانه ای یا واکنش هایی تحت تأثیر فرهنگ از 
خود نشان می دهند. اما مهم ترین عامل مؤثر در واکنش مغز و 

اعصاب »طیف های مختلف طول موج« هستند.
وی ادامه داد: هیپوتاالموس )دس���تگاه کنترل کننده مغز( 
بخش���ی از مغز است که ترشح غدد درونی، کنترل تنفس و 
ضربان قلب را بر عهده داشته و واسط بین شبکیه چشم و 
دریافت اطالعاتی برای مغز اس���ت. شبکیه چشم به نورهای 
روشن در طیف آبی و سبز بیشتر واکنش نشان می دهد، مثال 
در روش���نایی روز شبکیه، اطالعات الزم را به هیپوتاالموس 
می فرس���تد و هیپوتاالموس باعث ترشح کورتیزول و کاهش 
مالتونین )هورمون خواب( شده و فرد را بیدار نگه می دارد؛ 
بنابراین با افزایش مالتونین در پاسخ به کاهش نور شب، فرد 

احساس خواب آلودگی می کند .
این روانشناس با بیان اینکه یکی از مکانیزم های اصلی 
در پاسخ به رنگ ها از طریق تأثیر آن ها بر فیزیولوژی و مغز 
است، افزود: رنگ قرمز باعث افزایش ضربان قلب و آبی در 
کاهش ضربان قلب مؤثر است و حتی می تواند بر میزان پلک 

زدن هم تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به تأثیر تنوع رنگی در کودکان بیش فعال 
تصریح کرد: کودکان بیش فعالی که مشکل کم توجهی دارند یا 
بچه هایی که دچار اختالالت یادگیری هستند باید در فضاهای 
آموزشی با رنگ های متمایز و بافت قابل تشخیص تحصیل کنند 
زیرا در صورت یکنواختی رنگ ها این کودکان توانایی یادگیری 
کمت���ری دارند.ناقل افزود: گاهی برخی از رنگ های محرک 
 )ADHD(یادگیری برای کودکان بیش فعال با کمبود توجه
مناسب تر است،زیرا  این کودکان آستانه تحریک باالتری دارند 
و بای���د در محیط تحریک کننده قرار بگیرند و در صورت 
یکنواخت بودن محیط، این کودکان واکنش هایی مثل خشم یا 

بی حوصلگی را از خود بروز می دهند.
وی در ادامه به تأثیر هر رنگ بر اعصاب و روان کودکان 
اشاره کرد و گفت: رنگ آبی برای »افزایش خالقیت و آرامش 
روان« و رنگ قرمز بر »اشتیاق ، تحریک باال و پرخاشگری« 
مؤثر است. اما ترکیب قرمز با رنگ های دیگر برای محیط هایی 
مانند انجام تکالیف و آموزش دروس ریاضی بسیار مناسب 
اس���ت. همچنین رنگ زرد برای »تحریک هوش«  اتاق های 
مطالعه و بازی بسیار مناسب بوده اما استفاده بیش از حد از این 
رنگ می تواند منجر به استرس شود. رنگ نارنجی نیز باعث 
افزایش عملکرد حافظه و تفکر انتقادی شده و برای فضاهای 

آزمون بسیار مناسب است.
 همچنین رنگ س���بز را برای کالس های آموزشی و 
رنگ صورتی را برای سالن های غذاخوری و اتاق بهداشت 

بسیار مناسب بدانید.
ناقل با بیان اینکه نباید بیش از دو یا س���ه رنگ در 
فضاهای آموزشی استفاده شود، تأکید کرد: تنوع بیش از حد 
رنگ ها ممکن است سبب کاهش عملکرد مطلوب مغز شود، 
به همین دلیل باید در انتخاب رنگ ها در کنار یکدیگر بسیار 
دقت ش���ود، همچنین تنوع رنگ می تواند بر اثر تحریک و 
استرس زیاد در سطح حافظه، عملکرد انسان و سطح هوش 

تأثیر بسزایی داشته باشد.

 روز دوشنبه 13 شهريورماه 1357  برابر با اول شوال 1398 )عید فطر(
تعطیل بوده و روزنامه اطال عات منتشر نشد. 
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...

شکست بزرگ ارتش روم از ايرانیان 
چهارم سپتامبر سال 363 میالدي، 69 روز پس 
از مرگ ژولیان امپراتور روم که با ۱4 لژیون )لش���کر 
رومي( به جنگ شاپور دوم )ذواالکتاف( شاه ساساني 
ایران شتافته بود، جانشین او »ژوویان« با صرفنظر کردن 
از متصرفات روم در آس���یاي صغیر و غرب فرات 
موافقت ش���اپور را به صلح به دست آورد تا بتواند 
باقیمانده لژیونرها را زنده به کشورش���ان بازگرداند. 

ژولیان براي تصرف تیسفون از فرات گذشته بود.
 یکي از شرایط صلح این بود که ژوویان درجریان 
عقب نشیني به ساحل مدیترانه به هرشهر که برسد 
باید به دست خود پرچم ایران را برفراز شهر به اهتزاز 

درآورد و او به این تعهد عمل کرد.
طغرل سلجوقي در »ري« درگذشت 

طغرل س���لجوقي که با غلبه برغزنویان، ایران 
خاوري و سپس همه ایران و نیز بغداد را تصرف و 
تا س���وریه و گوشه هایي از آناتولي پیش رفته بود ، 
چهارم سپتامبر ۱063 میالدي در »ري« و در۷3 سالگی 
درگذش���ت و چون فرزند نداشت آلپ ارسالن )به 
معناي شیر شرزه( برادرزاده اش )پس از یک درگیري 

خانوادگي( برجاي او نشست.
طغرل که قب���ال اتحادیه اي از ترکمانان )تُرکان 
ُغز= اُغوز( مهاجرِ به منطقه فرارود را تش���کیل داده 
بود پس از درگذش���ت محمود غزنوي و احساس 
ضعف در پسرش مسعود، تعّرض خود را آغاز کرده 

 

بود.
نخستین اجتماع عظیم پیروان راه مصدق

۱3 شهریور سال ۱339 هجري براي نخستین بار 
پس از کودتاي ۲8 امرداد، هواداران و پیروان راه دکتر 
مصدق و به دعوت قبلي آنان � بسیاري از مردم تهران 
اجتماع برزگي را در میدان جاللیه )محل پارک الله 
امروز( برپا داشتند که طبق گزارش کالنتري ۱9 پلیس 
تهران و پاسگاه ژاندارمري امیرآباد، نزدیک به۲00 هزار 

تن در آن شرکت کرده بودند.
 در این اجتماع س���خنرانان خواس���تار رعایت 
آزادي های مندرج در قانون اساسي، حقوق بشر مطابق 

اعالمیه بین المللي و../ شدند.
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قاب امروز

التفات ابر رحمت نیست ورنه بر درت
تخم مهری کشتم و  شاخ وفایی سرزدست

ابر رحمت گر نبارد گو سمومش خود مسوز
بعد سد خون جگر کاینجا گیایی سرزدست

هست وحشی بلبل این باغ و مست از بوی گل
از سر مستیست  گر از وی نوایی سرزدست
وحشی بافقی  

بگذران دانسته از ما گر ادایی سرزدست
بوده نادانسته گر از ما خطایی سرزدست

آخر ای صاحب متاع حسن این دشنام چیست
در سر دریوزه  گر از ما دعایی سرزدست

اله اله محرم راز تو سازم حرف صوت
این زبان و تیغ اگر حرفی ز جایی سرزدست

 سرایه

عروسی سنتی در لرستان/عکس از :  بهزاد سالح ورزی

جدول سودوکو

فال 
هفته

فروردین : اکنون نیازی نیست 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.

اردیبهشــت : تمام چیزهای خوب و جالب در حال تمام شدن هستند. حاال 
مهمانی به پایان رسیده و شما باید در مورد کاری که پیش رویتان دارید جدی 
باشید. اگر تا حاال از مسائل غیر قابل اجتناب شانه خالی کردید، امروز پنجره های 
طفره رفتن به طرز دردناکی روی انگشت های شما بسته می شود. از حرف زدن 

دست بکشید و بدون به تاخیر انداختن کارتان را شروع کنید.

خرداد : شــما تخیالت زیبا و قشنگی را برای آینده تان دارید و به اکثر آنها در 
آینده ای نه چندان دور خواهید رســید فقط باید تالش کنید.شانس تان را تا از 
دست نرفته است در تمام زمینه های زندگی تان امتحان کنید از ریسک کردن 
ابایی نداشته باشید.اجازه ندهید ندای درونی تان به شما ترس و اظطراب وارد کند 

که از انجام کارهایتان باز بمانید.

تیر: طبقه بندی کردن اولویتها برای شــما تبدیل به معضلی شده است، برای 
اینکه شما می خواهید از تصمیم گیری کردن در مورد مسائل مهم دوری کنید. 
این سخن به این معنی نیست که شما باید هدفهای خود را رها کنید. از اینکه 
شانس داشتن موقعیتی خوب را از دست داده اید نگران نباشید. بررسی کردن 

مسائلی که شما از آنها گذشته اید می تواند موقعیت شما را تثبیت کند.
 

مرداد : ذهن شما سرشار از فکرهای ناب است و شما آماده اید که بر اساس آنها 
عمل کنید.  اگر نمی توانید تشخیص دهید که چگونه ایده هایتان را ابراز کنید، 
ممکن است کشف کنید که افکار منفی به سرعت جای خود را با دیدگاه های 
هوشــمندانه عوض می کنند. سعی نکنید احساسات تان را پنهان کنید، وگرنه 

خیلی چیزهای خوب را قبل از اینکه آنها را بشناسید از دست می دهید.

شهریور :  خوشبختانه شما فرصتی خواهید داشت که استعدادهای سیاستمدارانه 
خود را نشان دهید. ظاهراً شما بدون داشتن حس رقابتی محدودیت های افراد 
دیگر را می شناسید و می توانید با توجه به این محدودیت ها بهشان انگیزه بدهید 
که از نهایت توانایی شــان استفاده کنند. از عمل گرا بودن نترسید، چرا که در 

نهایت باعث می شود تاثیرگذاری بیشتری داشته باشید.

مهر : اغلب مسائل جزیی می توانند یک موقعیت بزرگ را تحت تاثیر قرار دهند. 
مطمئن شوید که براحتی از هر مسئله ای نگذرید. حتی اگر وسوسه شدید که از 
موضوعی صرف نظر کنید، به این فکر کنید که شاید این غفلت شما باعث بوجود 
آمدن مشکالت بزرگی شوند. مشارکت و همکاری با دیگران خیلی خوب است،  

اما اول مطمئن شوید که بر همه جوانب کار مسلط هستید.

آبان : شــما ممکن اســت ادعا کنید که در این روزها زندگی تان در وضعیت 
اورژانس قرار گرفته اســت و برای اداره زندگی تان با مشکالت عدیده ای مواجه 
هســتید. اما این موضوعات، همه توهمات ســاخته ذهن شما هستند و گرنه 
شما مشــکالت زیادی ندارید. شما ذاتا فردی هستید که به سادگی می توانید 

زندگی تان را تحت کنترل داشته باشید. 

آذر : شــما همیشــه برای راهنمایی کردن دیگران پیش قدم می شوید، تمام 
تجربیاتــی که دارید را در اختیار دیگران قرار می دهید اما توصیه می کنیم این 
کار را انجام ندهید زیرا گاهی این کار به نفع شما نمی باشد، اثر سوئی برای شما 
دارد. تجربیاتی که کسب کرده اید را به مانند یک راز نزد خود حفظ کنید، شما 

از درون افراد اطالعی ندارید.

دی : شــرایط پیچیده و متناقضی که اکنون در آن هستید ایجاب می کند که 
راحت باشید و حرف دلتان را بزنید، حتی اگر از این کار کناره گیری می کردید. 
برگزیدن انزوا شاید برایتان جذاب باشد، ولی مشکالت اخیر بهتان اجازه نمی دهد 
خودتان را از فعالیت های اجتماعی دور نگه دارید.  مادامی که در دنیای بیرون 

حضور پیدا می کنید میتوانید  در خیاالت خودتان نیز غوطه ور شوید.

بهمن : پاک ســازی ذهن یک امر بسیار پسندیده اســت، اما الزم نیست که 
حقیقت را زیباتر جلوه دهید یا قضاوتهای اشتباه قبلیتان را به صورت یک فاجعه 
نشان بدهید. فقط با آرامش و فروتنی کارهایتان را انجام دهید و نقش خود را 
خوب اجرا کنید، به این روش می توانید توانایی خود را نشان دهید. دیگران نیز 

در نهایت واقعیت را تشخیص می دهند.

اسفند :  ممکن است شما میان میل به بیشتر دانستن در مورد پیش آمدهایی 
که اتفاق افتاده اســت و ســعی در تمیز دادن آن چیزهایی که حقیقت نامیده 
می شود گیر کرده باشید. صحبت کردن در مورد تفاوتهای آنها کار سختی است. 
به جای اینکه وقتتان را برای جستجو کردن در مورد اطالعات دست نیافتنی تلف 

کنید، بهترین کاری را که از دستتان بر می آید انجام دهید.
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افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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حل جدولهای شماره3706  

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 
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عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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اسامی برندگان جدول شماره 3706
  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 
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یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3706
  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود

پ
  پو

 
 

 
ت 

 اس
آن

ي 
ها

طا
ن خ

داد
ن 

شا
ما ن

ي 
هن

ي ذ
صفا

ت 
ثبا

ي ا
برا

اه 
ن ر

تري
به

جدول متقاطع

3714

جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

45

حل جدولهای شماره3706  

اسامی برندگان جدول شماره 3706
  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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اسامی برندگان جدول شماره 3706
  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران
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افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
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ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3706
  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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حل جدولهای شماره3706  

اسامی برندگان جدول شماره 3706
  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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اسامی برندگان جدول شماره 3706
  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
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افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران
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افقي:
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ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر
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1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3706
  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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اسامی برندگان جدول شماره 3706
  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــخصيت، ذاتـ  يكي  ــدهـ  ش 1ـ  گريزن
ــكده بزرگ عهد ساساني2  ــه آتش از س
ــخ  ـ از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مس
ــرصـ  مهر،  ــاكـ  ق ــي3ـ  دردن ـ فصل
صداقـ  ميوه ساالدي4ـ  حرف بيست و 
پنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا، جو5 
ــم و ترتيبـ  همراه با  ــدـ  بي نظ ـ آب بن
ــدـ  رودي در اروپا6ـ   ــورت هم مي آي پ
ــتنـ  قرار دادنـ  آشفته7ـ   توانايي داش
تورم رگ هاـ  شيادـ  نوعي نان شيريني8 
ــعله9ـ  از  ــادـ  ش ـ باد خنكـ  بيمـ  كس
ــلوونيـ  من و  عاليم بيماريـ  مركز اس
شما10 ـ ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويد 
ــيار باهوشـ   ــي11ـ  از آبزيان بس ـ داي
ــمـ  ماده تبديل مس  عارضه اي در چش
ــواـ  گلي معطرـ  مركز  به طال12ـ  پيش
كشور اردن13ـ  فرار حيوانـ  لكه هايي 
ــت بدنـ  بچه شيرـ  نام قديم  روي پوس
ــاد و بلندـ  از  اصفهان14ـ  جامه اي گش
همسران ابراهيم نبي )ع(ـ  عذابـ  مراد، 
مقصود15ـ  از رودهاي مرزيـ  رييس 
ــهـ  رفوزهـ  درختي با برگ هايي  مدرس
مانند پنجه انسان16ـ  ايوان مشهور عهد 
ساسانيانـ  خواهش هاي شيطانيـ  نوعي 
مرغابي كوچك و سفيدرنگ17ـ  شب 

آخر ماههاي قمريـ  دنياـ  از يك پدر

عمودي:

1ـ  گروههاي همفکر در مجلسـ  منتخب هيأت مديره2ـ  
فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار3ـ  پايه و ركن اساسي 
ــيقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت چهارمـ  درياچه اي  موس
در آسيا4ـ  مادرـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم5ـ  نفس 
خستهـ  ماه سوم ميالديـ  سيستم عاملي رايانه اي و متن 
ــاه  ــيم منفي برق6ـ  عزت و آبروـ  قاصدـ  پادش بازـ  س
ــت7ـ  يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ   بلندهم
عمل، كار8ـ  حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف ندا 
ـ اشاره9ـ  آروارهـ  پياز تيره مغزـ  نشان مفعول صريح10 
ــامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي  ـ بزرگترـ  ش
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف11ـ  حسي كه 
به وسيله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشهـ  شاه مشهور 
ــي كه وصفش در قرآن آمده12ـ  غالف شمشيرـ   حبش
ــبندهـ  رها13ـ  ناپيداـ  فضانورد زن مشهور  ــره چس حش
روسيـ  از ادعيه معروفـ  اشاره به دور14ـ  خوشحال و 
ــدنـ  وهم و گمانـ  پدر15ـ   متضاد  زنده دلـ  زاييده ش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  بيزاري16ـ   وسيله اي براي جوش 
ــرم موجود در واحد حجم ماده را  ــدار ج آوردن آبـ  مق
ــورـ   ــهرهاي مرزي در غرب كش گويندـ  آهو17ـ  از ش

فرستنده و گيرنده اي با برد محدود
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اسامی برندگان جدول شماره 3706
  1ـ  الهام ابراهیم پورفیلیـ  کاشان

2ـ مسلم محمودیـ  ساری 
3ـ محمدرسول براریـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنری و منحصر به فرد به زیبایی فضای منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

برای  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با ای میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی  و تعمیرات ساختمان
»با قیمت نازل«

  604-77۱-۱762
»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 ۶۰4-۷2۷-۷8۷4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نورت ونکوور
اتاق بزرگ با تمامی وسایل
و امکانات از جمله اینترنت

آماده اجاره به دو خانم دانشجو
و یا شاغل می باشد.
لطفا پیام بگذارید. 

۱45۰ ۶۰4-۹۷۱-۱4۶۰
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                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059

امین                       604-781-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-983-9178
پوری فقط خانم ها           604-988-2913

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
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(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

حراج فرش
 نگین مشهد

در نقش گل ابریشم تبریز
در اندازه 2 در ۳ 

شش متری
77۸-۸40-1919
604-94۵-4۳24

تدریس خصوصیتدریس خصوصی

اجارهاجاره
کوکیتالم، وست وود پالتو

سوئیت دوخوابه بزرگ در طبقه همکف،
کامال نوسازی شده، کلیه اپالینسس نو،
آشپزخانه و حمام جدید،  با الندری،

نزدیک به ایستگاه اتوبوس
ماهیانه ۱45۰ دالر+ یک چهارم یوتیلیتی 

۱45۰ ۷۷8-8۳۳-۰8۳4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 
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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
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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. 1488

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


