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این مکان  برای آگهی شما رزرو شده است!

از اواخر ماه جوالی، هر ۲۴ ساعت ۲۵۰هزار نفر در جهان به ویروس کووید مبتال شده اند

تعویق آغاز سال تحصیلی در بریتیش کلمبیا

راب فلمینــگ وزیر آمــوزش  در یک 
کنفرانس خبری اعالم کرد آغاز ســال 
تحصیلی جدیــد بریتیش کلمبیا قرار 
اســت تا تاریخی عقب بیفتد که هنوز 

مشخص نیست چه زمانی است.
فلمینــگ  گفت معلمــان و کارکنان 
نیــاز دارند تا مدت زمانی بدون حضور 
دانش آمــوزان در مدرســه باشــند تا 
بتوانند اطمینان حاصل کنند که تمام 
پاندمی پیشــنهاد  ایمنی  راهبردهای 
شده توسط سازمان کنترل بیماری های 

بریتیش کلمبیا اجرایی می شود.

وی گفت: »اینکــه بخواهیم به نحوی 
یک هفته آزمایشــی داشته باشیم که 
در آن کارکنان چند روز با هم فعالیت 
کنند و بعد به بچه ها خوش آمد بگویند 
تا مطمئن شویم که تمام ۱5۰۰ مدرسه 
استان حقیقتا آماده خوش آمدگویی به 
دانش آموزان هستند ایده خوبی است و 

همین رویکرد را خواهیم داشت«.
هنوز مشــخص نیســت کالس ها چه 

زمانی آغاز  خواهند شد.
فلمینــگ به این نکته اشــاره کرد که 
بریتیش  بازگشــت به مدارس  برنامه 

کلمبیا هرگز نهایی نشده بود و انتظار 
می رود تغییرات جدیدی مطرح شود. 
استان قول داده جزییات نهایی را تا 2۶  

آگوست منتشر کند.
پیش از این اعالم شــده  بود بیشــتر 
دانش آمــوزان بریتیــش کلمبیــا از 
دوازدهــم  کالس  تــا  مهدکــودک 
می توانند بعــد از آخر هفته »روز کار« 
به کالس های خود ادامه بدهند و اوضاع 
بود.  مانند سال های گذشــته خواهد 
اما به دنبال اعالم این خبر اعتراضاتی 
صــورت گرفت، از جمله فدراســیون 

معلمــان بریتیش کلمبیــا اعالم کرد 
به زمان بیشــتری برای رســیدگی به 
مسایل بازگشت به کار در میانه پاندمی 

کووید-۱۹ نیاز دارد.
سخنگوی فدراسیون معلمان بریتیش 
کلمبیا گفت اعضایــش هنوز منتظر 
جزییات این امر هستند که شروع سال 

تحصیلی با تاخیر چگونه خواهد بود .
فلمینگ همچنیــن گفت هنوز درباره 
اجباری شدن ماســک تصمیم نهایی 
گرفته نشده و بحث در این مورد ادامه 

دارد. 
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

حاکمان جمهوری اسالمی 
خود را در وضعیت قرمز امنیتی 

می بینند

آتش سوزی های مکرر در صنایع، تاسیسات و منابع طبیعی، 
انفجار در تاسیسات نظامی و صنعتی، خزانه نسبتا خالی از 
ارز )در مقایسه با نیاز بدان(، محدود شدن رابطه اقتصادی 
ایران به چند کشــور معدود، اعتصابات گسترده در صنایع 
کلیدی و زیر بنایی، چندگانگی و ناکارآمدی در مواجهه با 
همه گیری کرونا و فقر و فاقه و بیکاری شایع در میان جوانان 
کشور، حکومت را به شــدت از آینده خود نگران ساخته 
اســت. موج تازه ربایش مخالفان در کشــورهای همسایه 
)آخرین آنها جمشید شــارمهد(، ترور مخالفان در آسیا و 
اروپــا )اتهامات هلند و دانمارک علیه جمهوری اســالمی 
ایران(، احکام اعدام برای معترضان آبان ۹8 و دی ماه ۹۶ و 
دستگیری افراد دانشگاهی، رسانه ای و فرهنگی و اجتماعی 
)مثل مدیران یک خیریه و یک استاد حقوق بشر در تهران(، 
حکایت از ترس شدید حکومت از بروز اعتراضات گسترده 
دارد. بــه نظر می آید که همه ۱۶ نهاد امنیتی و اطالعاتی 
جمهوری اسالمی ایران برای ارعاب افکنی در میان مخالفان 

و منتقدان بسیج شده اند.
نحوه پوشــش رفتار حکومت در این زمینه نیز احســاس 
عاجل بودن خطــر در میان مقامات را گواهی می دهد. در 
دهه شــصت و هفتاد، گاه هفته ها و ماه ها از دســتگیری 
فردی می گذشت و خبر آن منتشر نمی شد؛ اما پس از چند 
ساعت از ربودن و انتقال روح اهلل زم به تهران، مصاحبه وی با 
تریبون نهادهای امنیتی )تلویزیون دولتی( پخش می شود. 
مشخص است که مقامات باالتر حکومت به نهادهای امنیتی 
و تبلیغاتی دستور داده اند که در این شرایط، با سرعت هرچه 
بیشتر عمل کنند و قدرت و ظرفیت سرکوب خود را به رخ 

بکشند. 

بازگشت به ذهنیت میکونوسی- وضعیت ذهنی مقامات 
تصمیم گیر نظام بسیار مشابه با دهه شصت و نیمه اول دهه 
هفتاد است که حکومت از ترس سقوط، دست به ترورهای 
گســترده در داخل و خارج، کشتار هزاران زندانی سیاسی 
در زندان ها، زندانی کردن مسیحیان، یهودیان و بهاییان و 
قطعه قطعه کردن کشیش ها می پرداخت. انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۷۶ و ریاست جمهوری محمد خاتمی که 
مورد استقبال کشورهای همسایه تا قدرت های اروپایی و نیز 
بخشی از مخالفان و منتقدان نظام قرار گرفت، این اطمینان 
را به حکومت بخشید که الساعه در معرض سقوط نیست؛ 
گرچه بنا به تصور خامنه ای »تهاجم فرهنگی« ادامه داشت 
و قتل های زنجیره ای در داخل کشور تداوم یافت. در دوران 
احمدی نژاد، عمدتا برنامه اتمی بود که احساس اطمینان از 
سرنگون نشدن توســط قدرت های خارجی را به حکومت 
می داد، چون هنوز مردم در شرایط ذهنی دوران خاتمی و 
تالش برای اصالح حکومت بودند. اصالح طلبان با جایگزینی 
تالش برای اصــالح به جای براندازی در گفتمان عمومی، 
برای بیش از دو دهه فضای امنی برای نظام فراهم آوردند. 

قطع دو مجرای حیاتی- خروج ترامپ از برجام و ســقوط 
برنامــه اصالح طلبی در نیمه دوم دهــه ۱۳۹۰، حکومت 
اســالمگرا را از دو لوله تغذیه حیاتی اش محروم ســاخته 
اســت. حکومت حتی در پنج گامی که در برابر ســقوط 
برجام برداشت، اقدامی انجام نداد که دولت های غربی از آن 
احساس بازگشت کامل به قبل از برجام داشته باشند. امروز 
مقامات جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش باور دارند که 
اگر به برنامه اتمی خود سرعت بخشند، اسرائیل تاسیسات 
آن را بمباران و نابود خواهد کرد. اســرائیل با هواپیماهای 
اف-۳5 رادارگریز )رعد 2( ایــن ظرفیت را دارد که بدون 
هیچ گونه خطری این تاسیسات را بمباران کند. اسرائیل با 
تالش گسترده ای که جمهوری اسالمی ایران برای حضور 
نظامی در سوریه دارد، از هیچ فرصتی برای حمله به برنامه 

اتمی جمهوری اسالمی ایران دریغ نخواهد کرد.
علی خامنه ای و ســپاهیان وی امروز از تسخیر مجلس به 
دست نیروهای »انقالبی« خشنودند، اما آنقدر خام نیستند 
که محروم شدن از امید به اصالح را متوجه نباشند. جریان 

اصالح طلبی فقط در داخل کشــور به خواب قیلوله برای 
»امیــد و تدبیر« دامن نمی زد، بلکــه موتور محرک البی 
جمهوری اســالمی ایران در اروپا و امریکا بود )به فهرست 
هیئت امنای نایاک نگاه کنید(. با به حاشیه رفتن این جریان 
که به نادرستی »میانه رو« معرفی می شد، البی جمهوری 
اســالمی ایران بخش قابل توجهی از روایاتش را، باالخص 

برای ایرانیان مقیم خارج، بی حاصل خواهد دید. 

افول برنامه امپراتوری شــیعی- نفوذ جمهوری اسالمی 
ایران در ســوریه، عراق، لبنان و یمن، در یک سال گذشته 
رو به افول بوده است. کاهش قدرت پول پاشی حکومت به 
دلیل تحریم های ترامپ، مشــکالت اقتصادی حاد در این 
کشورها و عزم جزم اسرائیل برای پیشگیری از شکل گیری 
حزب اهلل های تازه در منطقه، این افول را دامن زده اســت. 
پایگاه های سپاه قدس در سوریه مدام مورد حمله اسرائیل 
واقع می شوند. دولت عراق کم کم دارد متوجه می شود که 
همه تخم مرغ هایش را نباید در سبد جمهوری اسالمی ایران 
قرار دهد. در لبنان نیز حــزب اهلل دارد از جریان محبوب، 
به قدرت سرکوب معترضان به وضعیت فالکت بار اقتصادی 
تحول می یابد. تنش سیاسی در لبنان به مناطق شیعه نشین 

نیز سرایت کرده است. 

واکنش خشن و عصبی- آنچه اسالم گرایان شیعه از انقالب 
سال ۱۳5۷ آموخته اند و هرگز فراموش نکرده اند، آن است 
که حکومت های غیر دمکراتیک ممکن است در عرض چند 
مــاه فروبریزند. آن ها همچنین از تحوالت »اتحاد جماهیر 
شــوروی« این درس را گرفتند که نفوذ خارجی نمی تواند 
مانع از فروپاشــی شود. از همین جهت است که حکومت 
حتی در مواردی که ضرورتی برای بقا ندارد، خشن و عصبی 
و احساسی عمل می کند تا از شعله ور شدن آتش اعتراض 
پیشــگیری کنــد. واکنش های عصبی در حد بازداشــت 
گسترده کارگرانی که تنها به پرداخت نشدن حقوق خود 
اعتراض دارند و صدور حکم شــالق بــرای آن ها یا صدور 
حکم زندان های درازمدت برای کسانی که نگران تخریب 
محیط زیست هســتند، گویای چنین تصوری است که به 
همه به عنوان برانداز بالقوه نگاه می کند و می خواهد حتی 

فکر براندازی را در نطفه خفه کند.       

»ضمیمه« جنگ نرم- مقامــات امنیتی و اطالعاتی رژیم 
می دانند که روح اهلل زم، مدیر آمدنیوز، یا جمشید شارمهد، 
مدیر گروه تندر، نمی توانند رهبر انقالب آینده باشند و حتی 
بخشی از مخالفان رژیم، منتقد برخی ایده ها و کنش های 
آن ها هستند. هدف قرار دادن این گونه افراد، برای ترساندن 
کســانی اســت که آماده قیام در داخل کشور هستند و 
منتظر فرصتی هســتند که با هزینه کمتر چنین کاری را 
انجــام دهند. مقامات امنیتی و نظامی متوجه این موضوع 
شــده اند که دیگر ترور مخالفان در خارج کشور به تنهایی 
کافی نیســت )آن ها هیچ سناریو و برنامه سرکوبی را کنار 
نگذاشته اند( و به همین دلیل، یک »ضمیمه« جنگ نرم نیز 
برای پروژه هایشان تعریف کرده اند و به ربایش این گونه افراد 
دست می زنند؛ اما به دلیل آن که این ضمیمه به طور کامل 
توسط خود دستگاه های امنیتی و اطالعاتی نوشته و اجرا 
می شود، دیگر تأثیر زیادی در افکار عمومی نخواهد داشت. 
امروز بعید است کسی در ایران باور کند که افراد ربوده شده 
در مصاحبه های تلویزیونی دارند »خوِد تحول یافته« شــان 
را عرضه می کنند. ربودن افراد در کشــورهای همسایه و 
باج دهی به اردوغان یا سیاستمداران عراقی برای همکاری 
در باز گذاشتن دست اسالم گرایانی که با جمهوری اسالمی 
ایران همکاری دارند، نه نشــانه قدرت و تسلط اطالعاتی، 
بلکه نشانه استیصال است. جمهوری اسالمی ایران بعد از 
چهار دهه ادعای مدیرت جهانی، به آدم ربایی رو کرده است. 
آدم ربایی توسط گروه های مافیایی، معموالً اولین گزینه های 

این گونه تشکیالت نبوده است.

همه کشورهای جهان شاهد موارد جدیدی
 از ابتال به کووید-۱۹ هستند

از اواخر ماه ژوئیه، هر ۲۴ ساعت ۲۵۰هزار نفر به موارد ابتال افزوده شده  است

ایندیپندنت فارسی- تنها شش هفته 
پس از رســیدن به نقطه عطف ۱۰ 
میلیونی، آمار مبتالیان جهانی ویروس 

کرونا از مرز 2۰ میلیون نفر گذشت.
این رشد شتابنده نتیجه آن است که 
چند کشــور که بیش از همه تحت 
تاثیر قرار گرفته اند، شاهد جهش آمار 
موارد ابتال بوده اند. از اواخر ماه ژوئیه، 
هر 24 ساعت 25۰ هزار نفر به موارد 

ابتال افزوده شده است.
بیــش از نیمــی از مــوارد ابتال به 
کووید-۱۹ تنها از ســه کشور برزیل، 
هند و ایاالت متحده آمریکا هستند. 
با این وجود، ثابــت ماندن ارقام، این 
امید را به دنبال دارد که سرعت ابتال 

کاهش یابد.
تقریبا همه کشــورهای روی زمین 
شاهد موارد جدید هستند، حتی آن ها 
که ویروس را از کشورشان پاک کرده 

 بودند.
روز سه شنبه، جاسیندا آردرن، نخست 
وزیر نیوزلند، چهار مورد جدید ابتال 
به کووید-۱۹ را در آوکلند تایید کرد. 
این ها نخستین مواردی بودند که پس 
از ۱۰۰ روز در این کشــور مشاهده 

می شد.
کشورهای دیگری که شاهد کاهش 
موارد ابتالی روزانه به اعداد یک رقمی 
بودند، اکنون افزایش مــوارد ابتال را 

تجربه می کنند.
در استرالیا، پس از آن که مشخص شد 
موج دوم،  حتی از موج اول کشنده تر 
است، تدابیر قرنطینه تازه ای وضع شد.

با توجه به این که مرگ ومیر جهانی به 
۷5۰ هزار مورد رسیده، انتظار می رود 
که در روزهای آینده، آمارها به نقطه 

عطف دیگری برسد.
با انتشــار آمارهای جدید، ســازمان 
جهانی بهداشت مردم هشدار داده که 

ناامید نشوند.
قبریســوس،  آدهانوم  دکتر تدروس 
دبیرکل ســازمان جهانی بهداشــت 
گفت: »بارقه های ســبز امید وجود 
دارد. یک کشــور، یک منطقه، یک 
شهر... هرجا که باشد، می توان شرایط 

همه گیری را تغییر داد.«
او افزود: »دو عامل ضروری در برخورد 
موثر با این همه گیــری وجود دارد: 
رهبران باید اقداماتشــان را افزایش 

دهند و شــهروندان تدابیر جدید را 
اجرا کنند... اگر ما ویروس را سرکوب 
هستیم، می توانیم با اطمینان جوامع 

را به زندگی عادی برگردانیم.«
به دنبال ماه هــا گمانه زنی و اختالف  
نظــر در جامعه پزشــکی، تیمی از 
پژوهشگران دریافته اند که کووید۱۹ 
هــوازی اســت و مقــررات حاضــر 
فاصله گذاری اجتماعی می تواند منجر 
به قــرار گرفتن بیشــتر در معرض 

بیماری و شیوع بیشتر آن شود. 
طبق تحقیق علمی که قبل از انتشار، 
در وب ســایت »مدآرکایــو« آمــده 
می گوید کــه تایید انتقــال هوازی، 
در فاصله شــش و نیم تا ۷.۱5 فوتی 
)د و 8.4 متر( از ســوی کارشناسان 
متخصص در زمینه علــوم هوازی و 

ویروس شناسی صورت گرفته است. 
تحقیقات آنان برای اولین بار روشن 
کرد که ســارس-کو-2 در اشــکال 
قطرات ریز موسوم به آئروسول ها، در 
هوا زنده باقی می ماند و خطر تنفس 
ویروس را در نزدیکی افراد ناقلی که 
عطسه و ســرفه و صحبت می کنند، 

ایجاد می کند.
کارشناســان نوشــته اند:  »معانــی 
بهداشــت عمومی گسترده است، به 
ویــژه این که بهتریــن راه حل های 
کووید۱۹،  انتشــار  محدودکننــده 
بر محــور فاصله گــذاری اجتماعی، 
پوشــاندن صورت در هنگام مراوده با 
دیگر افراد و شستن دست ها قرار دارد.

در مورد انتقال ناشی از هوا، تمهیداتی 
چون فاصله گذاری اجتماعی تا شش 
فوت ممکن است در فضاهای داخلی 
موثــر عمل نکند، و حــس کاذبی از 
امنیــت را ایجاد کرده و منجر به قرار 
گرفتن در معرض بیماری و انتشار آن 

را فراهم سازد.« 
اختالف نظر در حلقه های علمی در 
این باره که آیا ویروس کرونا می تواند 
از طریق هوا انتقال یابد، از شناسایی 
قبلی ویــروس آر ان ای در ذرات هوا، 
اما ناکامی در جداکردن یک ویروس 
زیست پذیر، ناشی شده است، اختالف 

میان ماده ژنتیکی و ویروس زنده. 
دانشــمندان می گویند اولین کسانی 
هســتند که با موفقیت، توالی ژنوم 
سارس-کووی2 را از نمونه برداری هوا 

به ترتیب قــرار داده اند. نمونه  هوایی 
که از یک اتاق بیمارســتانی برداشته 
شده که محل حضور یک بیمار تازه 
پذیرش شــده بود. زنجیــره ویروس 
زنده گرفته شده از هوا، مشابه زنجیره 

ویروس گرفته شده از بیمار بود. 
 پــس از ماه ها گفتــن این نکته که 
کوویــد۱۹ عمدتا از طریــق ارتباط 
نزدیک فردی انتقــال می یابد، و این 
که انتقال از راه هوا بعید است که در 
خارج از فضای بیمارستان ها صورت 
گیرد، اکنون سازمان بهداشت جهانی 
موضعی را که در ماه ژوئیه اتخاذ کرده 
بود، تغییر داده و گفته است که این 
نکته قابل حذف نیســت و به شواهد 

بیشتری برای اثبات نیاز دارد. 
سازمان بهداشــت جهانی در آخرین 
توصیه نامــه خود در نهــم ماه ژوئیه 
گفت:  »امکان انتقــال کوتاه برد از راه 
هوا، بــه ویــژه در مکان های خاص 
داخلی، مانند فضاهای پرازدحام و با 
تهویه ناکافی برای حضور فرد مبتال 
در مدت طوالنی، قابل حذف نیست.« 
این نتیجــه پس از آن گرفته شــد 
که 2۳۹ دانشــمند مقالــه ای را در 
»بیماری های عفونی بالینی« منتشر 
کردنــد با این عنوان کــه  »وقت آن 
رســیده که به انتقــال کووید۱۹ از 
راه هوا رسیدگی شــود.« آنان با اتکا 
به چندین مطالعه آزمایشــگاهی و 
گزار ش هــای موردی، خواســتار به 
رسمیت شناخته شدن انتقال آن از 

راه هوا شده اند. 
 دکتر لیزی مار، اســتاد مهندسی در 
با تخصص  دانشــگاه ویرجینیا تک 
انتقال هوایــی ویروس ها، در توییتر 
نوشت که تحقیق دانشگاه فلوریدا به 
نظر »یک مدرک مستدل« می رسد. 

خانم مار، که در این تحقیق مشارکت 
نداشــت در توییت خود نوشت:  »به 
زبان فنی:  این تحقیق، به نظر من به 
روشنی تایید می کند، که ویروس از 
طریــق ذرات هوا )به اندازه کافی ریز 
برای انتقال چندین متر( قابل انتقال 
است. ما به این مساله شک داشتیم و 
اکنون برای اثباتش مدرک داریم. اگر 
این یک مدرک مستدل نیست، پس 

چه می تواند باشد.«
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from 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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 در خدمات ایرانیان عزیز       
778-323-6722

برای کسب اطالعات بیشتر  در مورد قیمت های ویژه، تبادل اتومبیل،..
 با ما تماس حاصل فرمایید

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
8.5” x 14.25”
None

K20Q1-1002
Kia
Summer Retail
Newspaper
Full Page

Patrick D’Anjou

None

Glen Alberastine

Akiel Gallina

Ashwin Pinto

Amy Friel

DesignKOTF (Bold, Medium), Gotham Condensed (Book, Bold), 
Arial (Regular)

Alberta None

K20_Q3_RT_AL_1002_AUGUST_W1_ALB_EN.indd

K20_Q3_RT_AL_1002_AUGUST_W1_ALB_EN

Revision date: 7-30-2020 10:35 AM INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  720 King St West. Suite 505. Toronto ON M5V 2T3     T: (647) 925.1300

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Western English 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from 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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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

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

 وزارت خارجه کانادا 
صندوق امدادرسانی به لبنان راه اندازی می کند

اقدام متقابل ۳/۶ میلیارد دالری کانادا 
در برابر افزایش تعرفه  آلومینیوم 

توسط ترامپ

مداد- به گزارش سی.تی.وی، کریستیا 
فریلند ، معاون نخست وزیر، جزئیات 
برنامه های کانادا برای مقابله با افزایش 
تعرفه صــادرات برخــی محصوالت 
کانادایی همچون آلومینیوم توســط 
ترامــپ را اعالم کرد. در این طرح که 
ارزش آن معادل ســه میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر ارزیابی می شــود، کانادا 
به اقدام ایاالت متحده آمریکا پاســخ 

می دهد. 
وی روز جمعه اعالم کرد که طی ۳۰ 
روز آینده دولت فدرال در مورد لیست 
نهایی محصوالت آمریکایی که شامل 
افزایش تعرفه از ســوی کانادا شده و 
مقامات کشور به دنبال تراز کردن آن 
هســتند، با صاحبان صنایع مشورت 
خواهد کرد. وی بر این موضوع تأکید 
کرد که کانادا حتی یک دالر افزایش 
تعرفه آمریکا را دقیقاً به همان شکل 

پاسخ می دهد.
در لیست احتمالی محصوالت ساخت 
ایاالت متحــده که بــا افزایش تعرفه 
ده درصدی کانادا روبه رو می شــوند 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
قوطی نوشیدنی آلومینیومی.

وسایل خانگی مانند کف پوش، گلدان 
و پد تمیزکننده.

مصالح ســاختمانی مانند میخ، پونز، 
منگنه و پیچ.

لوازم خانگی مانند یخچال و ماشــین 
لباسشویی و …

وســایل ورزشــی – تفریحی مانند 
دوچرخــه، تجهیزات باشــگاه گلف، 

تجهیزات زمین بازی و سه پایه.
فریلند در ادامه توضیحات خود اعالم 
کرد نهایتاً تا تاریخ  شــش سپتامبر 
فهرست نهایی این محصوالت آماده و 
منتشر خواهد شد. این افزایش تعرفه 
متقابل، دقیقاً همان رویکردی را که 
دولت فدرال در ســال 2۰۱8 در نظر 
گرفته اســت، انجام می دهد. وی در 

خاتمه تصریح کرد:
هدف ما کاهش خسارات واردشده به 
کانادا بوده و می خواهیم شدیدترین 
تأثیر ممکن را در ایاالت متحده ایجاد 
کنیم. این فهرست با دقت تهیه شده 
و امیدواریم که وقتی آمریکایی ها به 
این لیســت نگاه کنند، متوجه شوند 
که افزایش بی دلیل تعرفه ها ایده بدی 

است.

چهارمین کانادایی در چین
 به اعدام محکوم شد

ایرانیــان کانادا- در حالی که کمتر از 
24 ساعت پیش یک شهروند کانادایی 
به جرم تولید و نگهداری مواد مخدر 
در چین حکم اعدام گرفت روز جمعه 
نیز دادگاهی در فوشان واقع در استان 
گواندونگ در جنوب چین یک تبعه 
دیگر کانادا را به جرمی مشابه به اعدام 

محکوم کرد.
در حکم دادگاه فوشــان آمده است 
عالوه بر این شهروند کانادایی - چینی 
که  »یی جیــان هوی« نام دارد یک 
شهروند چینی نیز به اعدام و چهار نفر 
دیگر هم به حبس های تقریبا طوالنی 
مــدت محکوم شــده اند.»وانگ ون 
بین«  سخنگوی وزارت امور خارجه 
چین روز گذشته /پنجشنبه/ در یک 
کنفرانس خبری روزانه در پکن گفت: 
جرایــم مواد مخدر در چین بســیار 
جدی اســت و همه در مقابل قانون 

برابر هستند.
وی با اشاره به اینکه مقامات مربوطه 
طبق قانون و به طور مستقل رسیدگی 
به این پرونده ها را بر عهده داشته اند 
افزود که  فکر نمی کند این امر تأثیری 

در روابط چین و کانادا داشته باشد.

ایــن شــهروند کانادایــی - چینی 
چهارمین فردی اســت که از ســال 
2۰۱8 )زمانی که خانم »منگ وانجو« 
مدیر ارشد مالی هواوی چین در کانادا 
دستگیر شد( به دلیل تهیه و نگهداری 
مواد مخدر در چین به اعدام محکوم 
می شود. خانم منگ در سال 2۰۱8 
به درخواســت آمریــکا در فرودگاه 
ونکوور توسط پلیس کانادا بازداشت 
شــد وی متهم به نقض تحریم های 
آمریکا بوده و واشنگتن استرداد این 

شهروند چینی را تقاضا کرده است.
چیــن به شــدت به بازداشــت این 
شهروند خود تاخته و فرآیند استرداد 
احتمالــی او به آمریــکا را »اقدامی 

سیاسی« توصیف کرده است.
پیــش از ایــن  »شــو وی هونگ«،   
»رابرت لوید شلنبرگ« و »فان وی« 
به جرم تولید و نگهداری مواد مخدر 

در چین به مرگ محکوم شده اند.
غیر از این چهار شــهروند کانادایی، 
»مایکل اســپاور« تاجــر و »مایکل 
کوریگ« دیپلمات سابق نیز به اتهام 
»به خطر انداختن امنیت ملی چین« 

در زندان هستند.

بالفاصله بعد از وقــوع فاجعه انفجار 
4 اوت در بنــد بیــروت دولت کانادا 
یک کمک 5میلیــون دالری را اعالم 
کرد. دولــت لیبرال تاکید کرد که به 
دولت لبنان هیــچ پولی نخواهد داد 
اما کمک 5میلیون دالری را توســط 
»سازمان های امدادرسانی معتبر« به 
دســت مردم خواهد رساندین کمک 
مشارکت در صندوق امدادرسانی به 
لبنان و یــک و نیم میلیون دالری را 
که برای صلیب سرخ لبنان واریز شد، 

شامل می شود.
اما این فقط گام اول بود. در گام بعدی 
وزارت خارجــه کانــادا یک صندوق 
امدادرســانی بــه لبنــان راه اندازی 

می کند.
در اطالعیه ای که از دفتر امور جهانی 
وزرات خارجه کانادا به هفته رسیده، 
آمده اســت: کانادا از شــدت ویرانی 
انفجار اسفناکی که چهار اوت 2۰2۰ 
در بیروت، پایتخــت لبنان، به وقوع 
پیوست، عمیقا ناراحت است. زمانی 
که یک بحران اتفاق می افتد، سخاوت 
کانادایی ها همــواره قابل توجه بوده 
اســت و از تالش  های آنها در پاســخ 
بــه نیازها، تفــاوت را می توان کامال 

احساس کرد.
به گزارش هفته، به نقل از بیانیه وزارت 
امور خارجه، بازرگانی و توسعه کانادا، 
یک صندوق امدادرسانی برای لبنان 
راه اندازی می کند بــا این هدف که 
به کانادایی ها امکان دهد منابع برای 
کمک رسانی به افراد آسیب دیده از این 

انفجار را بهتر بسیج کنند.
کارینا گولد وزیر توســعه بین الملل 
کانادا روز چهارشــنبه اعالم کرد که 
در ازای هر کمک اشــخاص حقیقی 
کانادایی به ائتالف بشردوستانه کانادا 
و اعضایــش، در فاصلــه چهار تا 24 
اوت 2۰2۰، دولت کانادا تا سقف دو 
میلیــون دالر به میزان کمک آنها به 

این صندوق کمک می کند.
وی افزود این صندوق امدادرســانی 
که با همکاری ائتالف بشردوستانه راه 
اندازی می شود، سازوکاری مهم است 
که به کانادا برای تهیه و ارائه کمکی 
بشردوستانه که جان انسان ها را نجات 

خواهد داد، کمک خواهد کرد.
اوضاع میدانی در بیروت بسیار بحرانی 
است. یک اقدام انسانی ملموس برای 
پاسخ گویی به نیازهای فوری افرادی 
که تحت تأثیر این انفجار قرار گرفتند، 
ضروری است و به ویژه به مراقبت  های 
بهداشتی، مواد غذایی، سرپناه و آب 

نیاز هست.
کانــادا به دنبال کــردن اوضاع ادامه 
می دهد و با شرکای بین المللی برای 

مشخص کردن بهترین راه پاسخ گویی 
به این بحران در تماس نزدیک است.

در همیــن حــال جاســتین ترودو 
دوشــنبه شب  کانادا  نخســت وزیر 
۱۰اوت اعالم کرد اتاوا 25میلیون دالر 
دیگر به مردم لبنان کمک می کند و 
با این حساب کل کمک های کانادا به 
لبنان به ۳۰میلیون دالر خواهد رسید.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
طبق بیانیه ای که دفتر نخست وزیری 
کانادا دوشــنبه شــب منتشر کرد 
کمک های کانــادا به لبنان در جهت 
تامین هزینه خدمات درمانی فوری، 
تامین نیازهای غذایی، ایجاد سرپناه 
و تامین دیگر نیازهای ضروری مردم 

این کشور استفاده خواهد شد.
جاســتین ترودو افزود دولت فدرال 
همچنان کمک هــا و هدایایی را که 
شهروندان کانادا به صندوق حمایت 
از لبنان اختصاص می دهند تا سقف 
جدید 5میلیون دالر افزایش خواهد 

داد.
ترودو تصریح کــرد: »ما در کنار هم 
به مردم لبنان کمک خواهیم کرد تا 
بتوانند از زیر فشار فاجعه عظیمی که 
هفته گذشته متحمل شدند، دوباره 
بلند شوند و ویرانی های به بار آمده را 

دوباره بسازند.«
ترودو در بیانیه خود افزود: »مبالغی 
که کانادا به لبنان اختصاص می دهد 
به شرکای مورد اعتماد اتاوا در لبنان 
این امکان را خواهــد داد تا نیازهای 
فوری مردم این کشور را تامین کنند 
و به عادی شدن هر چه سریعتر اوضاع 

لبنان کمک کنند.«
چهارشنبه گذشته کارینا گولد وزیر 

توسعه بین المللی کانادا اعالم کرده بود 
اتاوا 5میلیون دالر کمک بشردوستانه 
به لبنان اختصاص می دهد که از این 
مبلغ یک و نیم میلیون دالر آن توسط 
صلیب سرخ کانادا در اختیار صلیب 

سرخ لبنان قرار خواهد گرفت.
اما بسام مومنی استاد علوم سیاسی 
دانشــگاه واترلــو می گویــد کمک 
5میلیون دالری دولت کانادا به لبنان 
کمک شایسته ای نیست. به گفته وی 
کانادا با توجه بــه عضویت در گروه 
هفــت و همچنین با توجه به جامعه 
لبنانی هایــی که در کانــادا زندگی 
می کنند، می بایست حمایت بهتری از 

لبنان به عمل آورد.
بسام مومنی از این مسئله ابراز تعجب 
کرد کــه دولت کانادا بــرای ترغیب 
شــهروندان خود به کمک به لبنان، 
ابتدا سقف دو میلیون دالر تعیین کرد. 
وی افزود اکنون وقت آن اســت که 
اتاوا شهروندان خود را به کمک های 

سخاوتمندانه به لبنان تشویق کند.
کارینا گولد، وزیر توســعه بین الملل 
گفت: »وضعیت در بیروت همچنان 
بحرانــی اســت و اقــدام هماهنگ 
بشردوستانه برای پاسخ گویی به این 
تــراژدی هولناک الزم اســت. کانادا 
بابت کار بشردوستانه مؤثرش شناخته 
شده است و ما ســازمان  های کمک 
بین المللی مــورد اعتماد داریم که از 
قبل در این کشور کار می کنند. من 
مردم کانادا را بــه کمک به صندوق 
امداد برای لبنان به منظور کمک به 
نجات جان انســان ها و پاسخ گویی 
به نیازهای اضطراری و فوری جوامع 

لبنانی آسیب دیده ترغیب می کنم.«

فرانسوا-فیلیپ شــامپین، وزیر امور 
خارجه نیز در ایــن مورد گفت: »در 
حالی که سرویس  های خدمات فوری 
و شرکای بشردوستانه به کار خود در 
محل ادامه می دهنــد، عمق فاجعه 
آشکار می شــود. در روزهای اخیر، ما 
شــاهد موج باورنکردنی حمایت در 
بین جمعیت کانادا بودیم که به دنبال 
کمک از هر راه ممکن هستند. به این 
علت است که امروز ما حمایت خود را 
از کانادایی هایی که می خواهند کمک 
کنند با واریز مبلغــی معادل کمک 
سخاوتمندانه آنها اعالم می کنیم. ما 
به بودن در کنــار مردم لبنان در هر 
مرحلــه از مداخله فــوری، اصالح و 

بازسازی افتخار می کنیم.«
ائتــالف بشردوســتانه از مهم ترین 
ســازمان  های بشردوستانه به منظور 
ارائه راهی ساده و کارآمد به کانادایی ها 
برای کمک در زمان بحران  های انسانی 
بین المللی گردهم تشکیل شده است.

اعضای ائتالف بشردوســتانه را اقدام 
علیه گرســنگی، کمک به کودکان 
کانــادا، بانک غالت کانــادا، کانادین 
لوتــران وورلــد ریلیف، کــر کانادا، 
اســالمیک ریلیف کانادا، پزشــکان 
جهان، آکسفام کانادا، آکسفام کبک، 
طــرح بین المللی کانــادا و ویزیون 

موندیال کانادا تشکیل می دهند.
اعضای این ائتالف بشردوستانه فعاالنه 
در فرآیندهای هماهنگی بشردوستانه 
تحــت نظر ســازمان ملل شــرکت 
می کنند تا اطمینان خاطر پیدا کنند 
که کمک آنها به طــور مفید و مؤثر 

اختصاص پیدا می کند.
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یک رسوایی دیگر برای ترودو؟
 محافظه کاران خواهان تحقیق درباره برنامه یارانه اجاره اماکن تجاری

ایران جوان- به گزارش گلوبال نیوز، 
حزب محافظــه کار خواهان تحقیق 
درباره نحوه انتخاب موسســه طرف 
قرارداد دولت فدرال برای ارائه برنامه 
84 میلیون دالری یارانه اجاره امالک 

تجاری می باشد. 
گویا این قرارداد با شرکتی منعقد شده 
که همسر کتی تلفورد، مشاور و رئیس 
کارکنان دفتر ترودو، سمت معاونت 

ارشد آن را به عهده دارد. 
پیر پولیور، نماینده مجلس فدرال از 
حزب محافظــه کار و منتقد دولت، 
تاکید کرد که دادخواست خود را به 
کمیسونر ناظر بر البیگری ارائه خواهد 
داد. پولیور گفت: وقتی دولت برنامه 
های حمایتی را بــی دلیل پیچیده 
می کند، نشان از بی کفایتی نیست، 
به این دلیل اســت که شخصی می 
خواهد از این پیچیدگی ها سود ببرد. 
می خواهیم بدانیم این شرکت چگونه 
انتخاب شد؟ چه کسی اجرای برنامه 
ده ها میلیون دالری را از دولت سلب 
و به شرکت واگذار کرد؟ شرکتی که 
اتفاقا معاون ارشــد آن همسر رئیس 

کارکنان دفتر نخست وزیر است؟ 
به گــزارش گلوب اند میــل، رابرت 
سیلور، همسر تلفورد و معاون ارشد 
شــرکت کارگزاری وام مسکن به نام 
MCAP ، شخصا با مسوولین سازمان 
دولتی مســوول تدوین برنامه یارانه 
اضطراری اجاره امالک تجاری دیدار 

کرده و قرارداد را در ماه مه نهایی کرد. 
در پی انتشار گزارش افشاگرانه  گلوب 
اند میل، آلکس ولســتید، سخنگوی 
دفتر نخســت وزیر مدعی شــد که 
تلفــورد بصورت داوطلبانــه از مغایر 
نبودن قرارداد با شــرکت همسرش 
بــا قوانین اخالقی و تعــارض منافع 

اطمینان حاصل کرده بود. ولســتید 
گفت: قبل از انتخاب شــرکت آقای 
سیلور، خانم تلفورد با دفتر کمیسیونر 
اخالقیات و تضاد منافع گفتگو کرد و 
در مورد اقدامات مورد نیاز برای احراز 
اطمینان از عدم مغایرت آن با قانون، 

پرس و جو نمود.
الزم به ذکر اســت که ارزش قرارداد 
منعقد شــده با MCAP در اصل 5۶ 
میلیــون دالر بود ولی به 84 میلیون 

دالر افزایش یافت. 
پولیور با انتقاد از برنامه یارانه اضطراری 
اجاره امالک تجــاری، آن را به دلیل 
اینکه تنها شــامل گروه کوچکی از 
بیزنس ها می شود، ناکارآمد و ضعیف 

توصیف کرد. 
پولیور همچنین گفت که اداره مالیات 
کانادا مکانیزم هــای الزم برای ارائه 
ســریعتر و بهتر این برنامــه )مانند 
ســایر برنامه های حمایتی در دوران 
پاندمی( را در اختیار داشت و نیازی 
به واگــذاری قرارداد بــه CMHC و 
سپس پیمانکار مستقل نبود. اما دولت 
بــه دالیلی تصمیم گرفت از مکانیزم 

های موجود استفاده نکند! 
از ســوی دیگر دولت لیبرال مدعی 
اســت که CMHC یا ســازمان وام 
مســکن و مســکن کانادا، شــرکت 
MCAP را برای اجرای برنامه انتخاب 

کرد. 
الزم به ذکر اســت کــه ماریو دیون، 
کمیسیونر اخالقیات در حال حاضر 
مشــغول تحقیق در باره نقش دولت 
فــدرال در واگــذاری قــرارداد ۹۰۰ 
 WE میلیــون دالری بــه خیریــه
می باشــد. دیون بایســتی تشخیص 
بدهد آیا دخالــت لیبرال های ترودو 
در فرایند انتخاب WE، ناقض قانون 
اخالقیــات و تعارض منافــع بوده یا 

خیر؟

مرکز بینایی سنجی نورت شور با بیش از 6۰ 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 2۰، شماره 195۰

ساخت و تهیه انواع عینک های طبی و طبی آفتابی
تعمیر و تعویض قطعات عینک با مناسب ترین قیمت

Contact Lenses ترتیب دهی انواع معاینات چشمی و لنزهای تماسی
ساخت و تهیه انواع عینک های طبی مخصوص کودکان

ساخت و تهیه انواع عینک های مخصوص ورزشکاران )اسکی، شنا، دوچرخه سواری، گلف،...(
Safety Glasses ساخت و تهیه انواع عینک های محافظ کار

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

604-988-1015
778-558-7052

ترودو به بیل مورنو، وزیر اقتصاد اعتماد دارد
مداد- به گــزارش »گلوب اند میل«، 
دفتر نخست وزیر خبر از وجود اعتماد 
کامل جاســتین ترودو به بیل مورنو 
برای هدایــت اقتصاد کانادا و عبور از 
بحران کوویــد ۱۹ داد. البته در این 
بیانیه اعالم نشده که آیا پس از تغییر 
و تحوالت پیش روی کابینه که طی 
هفته های آینده شاهد آن خواهیم بود، 
وزیر اقتصاد همچنان در سمت خود 

باقی خواهد ماند یا خیر؟
پیش ازایــن گــزارش شــده بود که 
نخست وزیر در پی بروز بحران کرونا و 
رسوایی خیریه WE، التزامی به حفظ 
مورنو به عنوان معمــار اصلی اقتصاد 

دولت کانادا ندارد.
در بیانیه روز سه شنبه دفتر نخست، 
بر حمایت از آقای مورنو تأکید شده و 
اعالم شد: نخست وزیر اعتماد کامل به 
وزیر اقتصاد دارد. شخص نخست وزیر 
به خوبی می داند که مورنو و کل تیم 
وزرای کابینه در راستای حفظ منافع 
و جلب اعتماد مــردم کانادا حرکت 
کرده و تالش می کنند به سالمتی از 
بحران ناشی از این بیماری همه گیر 

خارج شویم.
در این بیانیه تأکید شده است که از 
زمان تشکیل دولت، مورنو همکاری 
نزدیکی با نخست وزیر داشته و همواره 

به طورجدی برای دستیابی کانادا به 
یک اقتصاد قوی و مقاوم تالش کرده 

است.
این بیانیه در شرایطی منتشر می شود 
که بیل مورنو طی ماه های گذشــته 
 WE درگیر پرونده رســوایی خیریه
بوده و گفته می شود وی هزینه چند 
سفر خانوادگی خود را از این موسسه 
دریافت کرده و همچنین دو دختر وی 
در این موسسه شاغل بوده و یکی از 

آن ها حقوق دریافت می کند.
در حال حاضر کمیســر اخالق کانادا 
در حال بررسی نقش جاستین ترودو 
و بیل مورنو در عقد قرارداد با خیریه 
WE است تا مشخص شود آیا ارتباط 

خانوادگی و ســایر موارد ذکرشده در 
عقد قرارداد دولت با این مرکز خیریه 

مؤثر بوده یا خیر؟
در خاتمه الزم به توضیح اســت که 
روز دوشنبه، دفتر وزیر اقتصاد اعالم 
کرد که آقای مورنــو برنامه ای برای 
ترک سیاست نداشته و تالش خود را 
معطوف احیای اقتصاد کشور می کند. 
هرچند برخی منابع غیررســمی از 
Mark Carney به عنوان جانشــین 
بیــل مورنــو در وزارت اقتصــاد یاد 
می کنند اما با توجه به شرایط فعلی 
و بیانیه های منتشرشده از سوی دفتر 
نخست وزیر و وزیر اقتصاد، آینده این 

موضوع قابل پیش بینی نیست.

بلوک کبکوا تهدید کرد:
 ترودو استعفا بدهد، 

اگر ندهد دولت را ساقط می کنیم
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
بلوک کبکوا روز چهارشنبه ۱2 اوت 
برای جاســتین ترودو ضرب االجلی 
جدی تعییــن کرد: نخســت وزیر و 
بیل مورنــو وزیر دارایــی اش باید از 
سمت های خود کناره گیری کنند در 
غیر این صورت تشــکل جدایی خواه 
بــه منظور فراهــم کردن شــرایط 
انتخابات زودهنــگام در فصل پائیز، 
روند استیضاح نخست وزیر و انحالل 
دولتش را در مــاه اکتبر در مجلس 

عوام کلید خواهد زد.
ایو-فرانسوا بالنشه رئیس بلوک کبکوا 
در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه 
خود لحنــش را در قبال دولت ترودو 
تشدید کرد و گفت دولت لیبرال که 
اعتبارش در ماجرای رســوایی بنیاد 
خیریــه WE Charity خدشــه دار 
شده است، دیگر شایستگی رای اعتماد 

مجلس عوام را ندارد.
به رغم این که همه گیری کووید۱۹ 
همچنان در کانادا ادامه دارد، رئیس 
بلوک کبکــوا تاکید کــرد برگزاری 
انتخابات سراســری تنهــا راه عالج 
مشــکالت اخالقی اســت که دولت 
ترودو با مدیریت مشکوک دارای هایی 
عمومی و اعطای قراردادهای بزرگ به 
گروه های نزدیــک به لیبرال ها به بار 

آورده است.
اما بلــوک کبکــوا برای ســرنگون 
کردن دولت لیبرال اقلیتی جاستین 
ترودو بــه حمایت حزب محافظه کار 

و حــزب نیودموکــرات نیــاز دارد. 
حــزب نیودموکرات تــا این مرحله 
عالقه چندانــی به برگزاری انتخابات 
زودهنگام نشــان نداده در حالی که 
حزب محافظه کار قرار اســت هفته 
آینده رئیس جدید خود و جانشــین 

اندرو شییر را تعیین کند.
بالنشه عالوه بر برکناری نخست وزیر و 
وزیر دارایی کانادا، خواستار آن شد که 
کتی تلفورد رئیس دفتر نخست وزیری 
نیز پس از افشــاگری هایی که درباره 
او صورت گرفته اســت، از ســمتش 
کناره گیری کند. نشــنال پســت و 
گلوب.اند.میــل به تازگی گزارشــی 
منتشر کردند مبنی بر این که شرکت 
وام و مســکن کانادا 84بمیلیون دالر 
به حســاب شــرکت MCAP واریز 
کرده که نایب رئیس آن رابرت سیلور 

همسر خانم تلفورد است.

کانوال ، اختالف جدید چین و کانادا
ایرانیان کانــادا- چین و کانادا پس از 
بازداشــت »وانگ منگ جو« دختر 
بنیانگذار شرکت مخابراتی هواوی از 
سوی اوتاوا، درگیر منازعات سیاسی 
شده اند که بتدریج به عرصه تجارت 
و کشاورزی از جمله روغن کانوال نیز 

کشیده شده است.
قیمت این روغن در کانادا پس از آنکه 
منازعات این کشور با چین بر سر این 
دســتگیری شدت گرفت به باالترین 
میزان در دو ســال گذشــته رسیده 
است و فروش این روغن به خریداران 
چینی، سردرد بزرگ صادر کنندگان 

کانادایی است.
بررسی ها نشان می دهد که خریداران 
چینی عمدتا پس از اختالفات فزاینده 
بــا کانادا این محصول را از شــماری 
کشــورهای اروپایی و امارات متحده 
عربی وارد کرده اند که بخشی از آنها 
همان روغن کانوال کانادایی بوده است.

چین این محصول را روغن دانه های 
خام نیز می نامد و همچنان خریدار 
این فراورده است اما خریدها از منابع 
دیگر انجام می شــود باال رفتن بهای 
این محصول باعث شــده اســت تا 
بسیاری آن را با فلز طال مقایسه کنند 

و ارزش آن را همسنگ طال بدانند.
آمارها نشان می دهد که میزان واردات 
چین از کانادا در ۱۱ ماه گذشته 45 
درصد کمتر شده است و کانادایی ها 
مجبور شده اند بسیاری از این فراورده 

را به فرانسه و امارات بفروشند. 
این محصول سود فراوانی برای کانادا 
دارد و بیش از هر فراورده ای با اهمیت 
است کشاورزان کانادایی که در کاشت 
گیاهان گلدار زرد که روغن کانوال از 
آن گرفته می شــود فعالیت داشتند 
ســال گذشــته میالدی ۶ میلیارد و 

42۰ میلیون دالر درامد داشتند.
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بر اثر پاندمی کووید-۱۹ 
۱۴ هزار کسب و کار در بریتیش کلمبیا 

بسته شدند
ایرونیا- جدیدتریــن ارقام مرکز آمار 
کانادا نشــان می دهند کــه بیش از 
۱4 هزار کســب و کار طی دو ماه اول 

پاندمی کووید-۱۹ بسته شدند.
ارقام جدیدی  مرکز آمار سه شــنبه 
از بســته و باز شدن کســب و کارها 
طــی چهار ماه اول ســال 2۰2۰ در 
کل کشــور را منتشــر کرد. گزارش 
تاکید دارد کــه »پاندمی کووید-۱۹ 
باعث شــده در سراسر کانادا افزایش 
چشــمگیری در میزان بسته شدن 
کســب و کارها صورت بگیرد و افتتاح 
کســب و کارهای جدید کاهش پیدا 

کند«.
در بریتیش کلمبیا، در ژانویه 2۰2۰ 
روی هم رفته ۱۳۱۰۷4 کســب و کار 
فعال بودند که ایــن تعداد در آوریل 
به ۱۱۷۰۰5 رســید. در مترو ونکوور 
تعداد کسب و کارهای فعال در ژانویه 
۷4۱۳4 و در آوریل 8۳۳۷ مورد بود.

بریجیت اندرسون مدیر عامل هیات 
تجارت ونکوور بــزرگ گفت آمارها 

تصویری هولناک را نشان می دهند.
او گفت: »ماه هاست که می دانستیم 
بســیاری از کســب و کارها ضربــه 
خورده اند و حاال با این آمار می توانیم 

بــه آرامی تصویر حقیقی را ببینیم و 
مشخص اســت که تصویر هولناکی 
است. هزاران کسب و کار دیگر وجود 

ندارند«.
او اضافــه کرد: »شــاهد کاهش ۱2 
درصــدی در کســب و کارهای فعال 
هســتیم و وقتی آن کســب و کارها 
از بین بروند، شــغل ها هــم از بین 
می رونــد و یــک اثــر موجــی در 
عرضه کنندگان و پیمانکاران شــکل 
می گیــرد و مجموعه ای از افراد از آن 

اثر می پذیرند«.
اندرسون گفت نکته نگران کننده دیگر 
این است که ارقام شامل مه، ژوئن و 

جوالی نمی شود.
او گفت بخش هایی که بدترین اثرات 
را شــاهد بودند شــامل گردشگری، 
اقامت، غذا، خرده فروشی، ساخت و ساز 
و خدمات شــخصی می شــوند. وی 
ســازمانش  کرد  یادآوری  همچنین 
گزارشــی دقیق به ستاد برنامه ریزی 
بازیابی اقتصادی دولت اســتانی ارایه 

می دهد.
انتظار می رود دولت استانی جزییات 
برنامه بازیابی اقتصادی ۱.5 میلیارد 
دالری خود را در سپتامبر منتشر کند.

 پشتیبانی دولت کانادا 
از سعد الجبری و نگرانی از تکرار 

ماجرای قتل خاشقچی
ســعد الجبری یکــی از اصلی ترین 
مقامات سابق وزارت اطالعات کشور 
عربستان، چندی پیش به طور جدی 
تهدید به مرگ شــد. کانــادا بعد از 
شنیدن خبر این تهدید، وی را مورد 

حمایت و پشتیبانی قرار داد.
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، به 
گفته ی سعد الجبری در سال 2۰۱8، 
این تهدید از جانب ولیعهد عربستان 
یعنی محمد بن سلمان بوده و او قصد 

کشتن الجبری را دارد.
وی هم اکنون در یک منطقه ی مخفی 
در تورنتو سکونت داشته و بر اساس 
گزارشــات خبرگذاری های رســمی 
کانادا، حمالت جدیدی نسبت به این 

شخص در حال برنامه ریزی است.
قبل از انتصاب محمــد بن نایف آل 
سعود، سعد الجبری رئیس واحد ضد 
جاسوسی کشور عربستان بوده است.

بن سلمان و بن نایف بر سر ولیعهدی 
عربســتان با هم رقابت داشــته و در 
نهایت در سال 2۰۱۷، به دستور ملک 
سلمان، بن نایف از جایگاه خود برکنار 

شده و بن سلمان جای او را گرفت.
پیش از این واقعه، پسر سعد الجبری 
در کانادا سکونت داشت. قبل از صدور 
حکم برکناری بن نایف از طرف ملک 
سلمان و بازداشت خانگی وی، الجبری 
عربستان را به مقصد کانادا ترک کرد.

طبق اطالعیه ی روزنامه ی گلوب اند 
میل کانــادا، در حال حاضر الجبری 
عالوه بــر گارد خصوصی اش،  تحت 
حمایــت و حفاظت سرســختانه ی 
پلیس کاناداســت. طبق گفته ی این 
روزنامه، منبع این اطالعات از افشای 
نام و اطالعات اش ممانعت کرده است.

طبق اظهــارات الجبــری در دادگاه 
واشــنگتن در روز پنج شنبه، ولیعهد 
عربستان برای کشــتن وی گروهی 
را به کانادا فرســتاده است. او و دولت 
کانادا نگران انــد تا حادثه ای که برای 
خاشــقچی در ترکیه اتفاق افتاد، بار 

دیگر تکرار شود.
علت این اقدام از نظر سعد الجبری، 
اطالعاتی ست که وی درباره ی محمد 
بــن ســلمان دارد. ظاهــرا الجبری 
اطالعات زیادی درباره ی فعالیت های 
این ولیعهد در دست دارد که اگر فاش 
شود، روابط عربستان با دولت ترامپ 

به هم خواهد خورد.
بــه گفته ی ســخنگوی وزیر امنیت 
عمومی کانــادا، ماریحلیز پاور، کانادا 
نمی توانــد درباره ی اظهــارات این 
پرونده اظهار نظر کند. اما دولت ما از 
اقدامات برخی دولت های خارجی که 
قصد ایجاد رعب و وحشت، تهدید و 
ترساندن کانادایی ها را دارند به خوبی 
آگاهیــم. به گفتــه ی وی، صبر این 
دولت در برابر دخالت های دولت های 
خارجی در اختالل در آرامش و نظم 
کشور حدی داشــته و هیچ بهانه ای 

مورد قبول نخواهد بود.
الزم بــه ذکر اســت کــه خانواده ی 
الجبری تا مدتی بعــد از خروج او از 
عربستان ممنوع الخروج بودند. اما پس 
از مدتی مخفیانه به منطقه ای منتقل 
شــده و در حال حاضر نیز کسی از 

آن ها اطالعی ندارد.

سازمان خیریه »وی«: هر زمان دولت آمادگی داشته باشد، 
بودجه برنامه کمک به دانشجویان داوطلب را برمی گردانیم

ایران جوان- به گزارش استار، خیریه 
WE اعالم کرد حــدود 22 میلیون 
دالر از ۳۰ میلیون دالری را که برای 
مدیریت برنامه فدرال برای کمک به 
دانشــجویان داوطلب دریافت کرده 
بود پس داده است، و هر زمان دولت 
آمادگی داشته باشد، بقیه پول را نیز 
پرداخت خواهد کرد. یکی از مقامات 
دولت نیز گفت لغو همه قرارداد ها و 
تعهدات قانونــی مربوط به این پروژه 
کار پیچیده ای است اما در نهایت همه 

پول به دولت بازگردانده خواهد شد.
خیریــه WE گفت بودجــه دولت 
برای این برنامه به یک حســاب امن 
منتقل شده بود و این خیریه نه تنها 
تا کنون چیزی از آن برداشت نکرده، 
که حدود 5 میلیون دالر از منابع خود 
موسسه برای ایجاد بستر تکنولوژیکی 
برای جذب گروه های همکار و توزیع 
کمک های دولت، هزینه کرده است. 
این خیریه گفــت قصد ندارد هزینه 
های انجام شده را از بودجه دولت کم 
کند و کل پول را به دولت باز خواهد 

گرداند. 
بنیانگذاران خیریه، مــارک و کرگ 
کیلبرگر اطمینان دادند این موسسه 
غیــر انتفاعی کــه در دوران پاندمی 
مجبور به تعدیل بخشی از نیروهای 
خود شده، به هیچ وجه قصد نداشته 
اســت از بابت مدیریت ایــن برنامه 
حقوقی بــرای خود بــردارد و طبق 
توافــق، قرار بود همــه بودجه صرف 

هزینه های اجرای خود برنامه شود.
مارک کیلبرگــر در برابر نمایندگان 

مجلس گفت اینکه 5 میلیون دالری 
را که از منابع مالی خیریه هزینه کرده 
بودیم، از دولت پس نگیریم تصمیم 
ســختی بود، اما در شــرایط فعلی 
احساس کردیم تصمیم درستی است. 
 ،WE بر اساس قرار داد دولت با خیریه
قرار بود دولت 4۳ میلیون دالر بابت 
هزینه های اجــرای برنامه به خیریه 

پرداخت کند.
بنا بود طی این برنامه به دانشجویان 
داوطلب بر اساس تعداد ساعت انجام 
کارهای داوطلبانه تا ســقف 5۰۰۰ 
دالر پرداخت شــود. به گفته برادران 
کیلبرگر، با توجه به متوســط تعداد 
ســاعت هایی که هر دانشــجو می 
توانست برای شــرکت در این برنامه 
وقت بگذارد، انتظار می رفت در نهایت 
بودجه ای بین 2۰۰ میلیون تا ۳۰۰ 

میلیون دالر برای آن هزینه شود. 
اما با روشــن شــدن ارتباط موسسه 

WE بــا اعضای خانواده جاســتین 
ترودو، نخســت وزیــر، و بیل مورنو، 
وزیر اقتصاد، موسســه WE خود را 
از این قرار داد کنار کشــید و ترودو 
و مورنــو نیز به خاطر مشــارکت در 
مذاکــرات مربــوط به انتخــاب این 
موسســه عذرخواهی کردند. از سال 
2۰۱5 موسســه WE مبلــغ 5۰۰۰ 
دالر به مادر و برادر و همسر جاستین 
ترودو به خاطر شــرکت و سخنرانی 
در رویدادهای این موسسه پرداخت 
کرده بود. همچنین دختر بیل مورنو 
در این موسسه مشغول به کار است، و 
شخص وزیر مبلغ 4۱ هزار دالر بابت 
هزینه های دو ســفری که در سال 
2۰۱۷ به همراه این موسسه رفته بود، 

به آن پرداخت کرده بود. 
این هفته، کارال کالترو، وزیر اشتغال، 
در مجلــس تصدیق کــرد دولت در 
مورد مشــارکت دادن ترودو و مورنو 

در انتخاب موسسه WE اشتباه کرد. 
او ضمن ابراز تاسف از اجرایی نشدن 
برنامه، گفت هنوز بر این باور اســت 
موسســه برای جذب دانشجویان از 
سراسر کشور مناســب ترین گزینه 
بوده است. او در پاسخ به سوال یکی 
از نمایندگان درباره بازگشت بودجه 
ای که در اختیار موسسه قرار گرفته، 
گفت دولت مشغول برنامه ریزی برای 

بازگرداندن این پول است.
ماری ان جی، وزیر صادرات و تجارت 
بین الملل، چهارشــنبه درباره دلیل 
انتخاب موسسه WE از سوی دولت 
گفت این موسســه در مــاه آوریل 
پیشــنهاد یــک برنامــه حمایتی از 
کارآفرینان جوان را مطرح کرده بود 
که دولت آن را رد کرد. از همان زمان، 
این موسســه بــرای مدیریت برنامه 
کمک به دانشجویان داوطلب مد نظر 

دولت قرار گرفت.

آغاز سال تحصیلی در بریتیش کلمبیا به تعویق می افتد
ایرونیا- راب فلمینگ وزیر آموزش  در 
یک کنفرانس خبری اعالم کرد آغاز 
سال تحصیلی جدید بریتیش کلمبیا 
قرار اســت تا تاریخی عقب بیفتد که 
هنوز مشخص نیست چه زمانی است.

فلمینگ کــه از تــاالر قانون گذاری 
استان با خبرنگاران صحبت می کرد، 
گفت معلمان و کارکنان نیاز دارند تا 
مدت زمانی بدون حضور دانش آموزان 
در مدرسه باشند تا بتوانند اطمینان 
حاصل کنند که تمــام راهبردهای 
ایمنی پاندمی پیشنهاد شده توسط 
سازمان کنترل بیماری های بریتیش 

کلمبیا اجرایی می شود.
این یعنی عقب انداختن تاریخ قبلی 
آغاز ســال تحصیلی که برای هشتم 
ســپتامبر تعیین شــده بــود. هنوز 
مشخص نیســت کالس ها کی آغاز 
می شود و فلمینگ گفت جزییات در 
دست بررسی است اما او انتظار دارد 

سال تحصیلی به تدریج آغاز شود.
وی گفت: »اینکه بخواهیم به نحوی 
یک هفته آزمایشی داشته باشیم که 
در آن کارکنان چند روز با هم فعالیت 
کنند و بعــد به بچه هــا خوش آمد 
بگوینــد تا مطمئن شــویم که تمام 
۱5۰۰ مدرســه استان حقیقتا آماده 
دانش آموزان  بــه  خوش آمدگویــی 
هســتند ایده خوبی اســت و همین 

رویکرد را خواهیم داشت«.
اســتان قبــال گفتــه بود بیشــتر 
از  کلمبیا  بریتیــش  دانش آمــوزان 
مهدکــودک تــا کالس دوازدهــم 
می توانند بعد از آخر هفته روز کار به 
کالس های خود ادامه بدهند و اوضاع 

مانند هر سال دیگری خواهد بود.
امــا بالفاصلــه مقاومت هایی صورت 
گرفت، از جمله از طرف فدراســیون 

معلمان بریتیش کلمبیا اعالم شــد 
زمان بیشــتری برای رســیدگی به 
مســایل بازگشــت به کار در میانه 

پاندمی کووید-۱۹ نیاز است.
فلمینگ به این نکته اشــاره کرد که 
برنامه بازگشــت به مدارس بریتیش 
کلمبیا هرگز نهایی نشده بود و انتظار 
با مشخص شــدن جزییات  می رود 
بیشتر در مالقات ذی نفعان، تغییرات 
جدیدی مطرح شود. استان قول داده 
جزییــات نهایی را تا بیست و ششــم 

آگوست منتشر کند.
امســال تغییرات کوچــک و بزرگ 
زیادی صورت خواهــد گرفت و قرار 
اســت دانش آمــوزان و معلمان در 
دسته بندی ها یا »گروه های یادگیری« 
مختلف تقســیم شــوند تــا تعداد 
افرادی که در مدرســه با هم تماس 
دارند محدود شود. برای کالس های 
پایین تر، گروه ها می توانند تا سقف ۶۰ 
نفر باشند و دانش آموزان کالس های 
باالتر می تواننــد در گروه های ۱2۰ 

نفری قرار بگیرند.
فلمینگ گفت دانش آموزان وقتی در 
نهایت به مدرسه بازگردند، باید انتظار 

داشته باشند که روزهای نخست شان 
هــم با قبل متفاوت باشــد. او گفت: 
»معموال اتفاقی که می افتد این است 
که بچه ها برای چند روز اول به تنظیم 
کالس قبلی خود بازمی گردند و بعد 
وارد کالس جدید می شــوند. مسلما 
اتفــاق نمی توانــد در وضعیت  این 
پاندمی فعلی بیفتد چون کار ایمنی 

نخواهد بود«.
فدراســیون معلمان بریتیش کلمبیا 
گفت اعضایش هنوز منتظر جزییات 
این امر هســتند که شــروع ســال 
تحصیلی با تاخیر چگونه خواهد بود 
و در عین حال خوشحال شده اند که 
استان با نهایت سرعت به سمت پاییز 

حرکت نمی کند.
تری مورینگ رییس این اتحادیه گفت 

مهم است که معلم ها تعالیم درست را 
درباره پروتکل های جدید بهداشتی و 
سالمتی دریافت کنند چون احتماال 
آن ها باید این پروتکل ها را به کودکان 
یاد  دهند. او گفت: »اینکه آن ها چطور 
وارد ساختمان می شوند، چطور از آن 
خارج می شــوند، پروسه دستشویی 
رفتن، مســایل داخــل کالس مانند 
تدابیــر فاصله گــذاری فیزیکی و به 
مسایل  وســایل.  نگذاشتن  اشتراک 
زیادی هســت که دانش آموزان با آن 
مواجه هستند و بنابراین کل پروسه 

باید با مراقبت انجام شود«.
فلمینگ همچنین گفت هنوز درباره 
اجباری شدن ماسک تصمیم نهایی 
گرفته نشده و بحث در این مورد ادامه 

iroonia.ca .دارد

استخدام روان شناس
 توسط دفتر فرماندار کل برای کارکنانش

مداد- در پی انتشــار اخباری درباره جو ناسالم کاری در دفتر ژولی پی یت، 
فرماندارکل کانادا و بدرفتاری او با کارمندانش حاال و بر اساس یک ایمیل 
داخلی که از فرماندار کل کانادا ارسال شده، کارمندان می توانند برای رفع 
ناراحتی هایــی که این مدت با آنها ســر و کار داشــته اند از ۱8 اوت با دو 
روانشناس شغلی مشورت کنند که این جلسات تلفنی خصوصی و محرمانه 
خواهد بود. این جلســات با روانشناسان اختیاری است اما هنوز مشخص 
نیست که چگونه کارمندان در تماس با آن ها احساس راحتی خواهند کرد.

پیش ازاین حدود 2۰ نفر از کارکنان زیرمجموعه فرماندار کل که نخواستند 
نامشان فاش شود، ژولی پی یت را به آزار و اذیت شفاهی کارمندان و ایجاد 
فضای تهدید در محیط کار خود متهم کرده بودند. از ســوی دیگر دوست 
دیرینه و معاون ارشــد وی، آســونتا دی لورنز، نیز متهــم 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.
بر اســاس اعالم فرماندار کل، هیچ یک از این افراد رسماً شکایت خود را به 
اداره منابع انسانی یا دادستان ارائه نکرده اند. البته پی یت در یک یادداشت 

داخلی به کارمندان دفترش، وعده بهبود محیط کار را داده است.
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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 
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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 
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تقریبا یک چهارم جمعیت کانادا 
از کمک مالی ۲۰۰۰ دالری دولت 

استفاده کرده است

ایرونیا- داده های دولت کانادا نشــان 
می دهد که تعداد درخواست های ثبت 
شده هفتگی برای دریافت پول برنامه 
 )CERB( مزیت پاسخ اورژانسی کانادا
دارد کم می شــود اما تعداد زیادی از 
کانادایی ها تا به حال از آن اســتفاده 

کرده اند. 
در هفتــه منتهی به بیست  و ششــم 
جوالی 2۷4 هزار درخواســت برای 
این برنامه ثبت شد که نسبت به هفته 
قبل ۹.24 درصد کمتر بود. این رقم 
نسبت به ماه قبل هم ۱۱.8۹ درصد 

کمتر شده است.
اما تعــداد افرادی کــه از این مزیت 
اســتفاده کردند تا روز دوم آگوست 
به 8.5۱ میلیون نفر رسید که نشانگر 
افزایشی ۳.25 درصدی نسبت به ماه 
قبل بود. با توجه به پایان طرح کمک 
مالی دولت در پاییز ، به اوج استفاده 
اما درصد خیلی  نزدیک می شــویم 
باالیی از جامعه نیازمند استفاده از این 

مزیت بوده است.
بــرای درک اینکه ایــن رقم چقدر 
باالســت، فقــط به درصــد جامعه 
نگاه کنید. درصــدی از جامعه که از 
CERB استفاده کرده حاال به 22.42 
درصد رســیده که نسبت به 2۱.۷2 

درصد ماه قبل افزایش داشته است.
امــا آمار در صــورت در نظر گرفتن 
نیروی کار فعال اهمیت بیشتری پیدا 

می کند.
 CERB دریافت کننــدگان  تعــداد 
به عنوان درصــدی از نیروی کار به 
4۷.۷۱ درصد می رســد که نشــان 
می دهد تقریبا نیمی از این نیروی کار 

از این پرداخت ها بهره برده اند.
تعجبی ندارد که ســه اســتانی که 
بیشترین جمعیت را دارند، بیشترین 
استفاده کنندگان را هم دارند. انتاریو 
بیشترین تعداد استفاده کنندگان را با 
۳۳۹2۳۹۰ نفر تا روز دوم آگوســت 
دارد کــه 2.۷۰ درصد بیشــتر از ماه 
قبل بود. کبک بــا ۱۹4۳4۶۰ نفر و 
افزایشــی ۳.۶5 درصدی دوم بود و 
بریتیش کلمبیا بــا ۱۱۳8۰۱۰ نفر 
و افزایشــی 2.۹8 درصدی نسبت به 
ماه قبل در رتبه سوم قرار گرفت. این 
سه استان میزبان حدود سه چهارم از 
تمام افرادی هســتند که در کشور از 

کرونا تولید زباله رانیز افزایش داده است
اهالی انتاریو در دوره همه گیری کرونا بیشــتر از حالت معمول زباله تولید 
کرده اند. از ابتدای پاندمی کووید۱۹، ساکنان انتاریو هزاران تن زباله بیشتر 

از شرایط معمول تولید کرده اند.
 Paul به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، نتایج تحقیقات پل فان در ورف
van der Werf اســتاد دانشگاه وســترن در لندن حاکی از آن است که 
حجم کلی زباله های تولیدشده در استان انتاریو در دوره پاندمی 4.۳2درصد، 
بازیابت زباله ها ۱.۷درصد و پسماندهای غذایی ۱2.5درصد نسبت به سال 

گذشته افزایش یافته است.
این آمار و ارقام نتیجه مطالعاتی است که در ۱۳منطقه انتاریو که نزدیک به 
8میلیون و 5۰۰هزار نفر جمعیت دارند، انجام شده است. این مطالعه نشان 
داد که وضعیت تولید زباله در مناطق روستایی نیز شبیه شهرهای بزرگ 

است.
دکتر فان در ورف که از اعضای هیئت مدیره انجمن مدیریت پسماند انتاریو 
اســت، می گوید اطالعات موجود درباره زباله های صنعتی، تجاری و اداری 
انتاریو محدود اســت. با این حال تحقیقاتی که دکتر فان در ورف در این 
باره انجام داده نشان می دهد که تناژ زباله های تجاری بسته به بخش های 
مختلف ۱2 تا 22درصد کاهش یافته و با از سرگیری فعالیت های اقتصادی 

تولید این زباله ها دوباره به آرامی روند عادی خود را بازیافته است.
در میان بخش های مختلف تجاری، تغییر حجم تولید زباله در دوره پاندمی 
در دو بخش کامال مشــهود بود که البته اصال جای تعجب ندارد. زباله های 
رستوران ها در مدت پاندمی نزدیک به ۶5درصد کاهش یافت اما در عوض 

زباله های خانه های سالمندان به طرز آشکاری افزایش یافت.

مزایای CERB استفاده می کنند.
اســتان هایی که این ماه بیشــترین 
جداگانه  درخواســت دهندگان  رشد 
را داشــتند در آتالنتیک کانادا واقع 
شــده اند. پرنــس ادوارد آیلنــد بــا 
بیشترین  درخواست دهنده   ۳2۱۶۰
رشــد آمــاری را داشــت و تعــداد 
به  نســبت  درخواســت دهندگانش 
هفته مشــابه ماه قبل ۷.۶۳ درصد 
بیشتر شده بود. بعد از آن نیوفاندلند 
با ۱۰8۶8۰ درخواست دهنده و رشد 
5.88 درصــدی و نیوبرانزویــک با 
۱5۱۷8۰ درخواســت دهنده و رشد 

5.۱8 درصدی قرار گرفتند.
بیشــترین درصد  اســتان هایی که 
جمعیت نیازمنــد CERB را دارند 
هم بیشــتر اســتان های پرجمعیت 
هستند. آلبرتا بیشترین درصد کاربران 
CERB را تــا روز دوم آگوســت با 
2۳.۱۰ درصد از جمعیت خود داشت 
و بعــد از آن انتاریو با 2۳.۰۱ درصد 
و کبک با 22.۷2 درصد قرار گرفتند.

مالکان و مستاجران کانادایی
 پاندمی اوضاع را برای هر دو طرف سخت کرده است

ایران جوان- به گزارش »اســتار« در 
تورنتو و ونکوور، دو شــهر کانادا که 
باالترین هزینه های زندگی را دارند، 
مســتاجران در دوران پاندمی اندکی 
خیالشان از بابت عدم دریافت حکم 
تخلیه یا افزایش اجاره بها راحت بود 
اما به گفته کارشناسان، با پایان یافتن 
دســتور دولت در این رابطــه از اول 
آگوست در انتاریو و از ابتدای سپتامبر 
در بریتیش کلمبیا، احتماال با موجی 
از حکم های تخلیه و تنش های دراز 
مدت بین مالکان و مستاجران مواجه 
خواهیم شد. اما در این میان مالکان 
و مســتاجران هر دو بر یک موضوع 
اتفاق نظر دارند: اینکه پاندمی شرایط 
را بــرای هر دو طرف ســخت کرده 
اســت. در انتاریو بیش از ۶۰۰۰ نفر 
به خاطر عــدم پرداخت اجاره حکم 
تخلیــه دریافت می کنند، و به گفته 
دولت بریتیش کلمبیا، در این استان 
۱2 درصد مســتاجران در کل دوران 
پاندمی فقط بخشــی از اجاره خود را 

پرداخت کردند.
جیسون بویس، ســاکن ونکوور، هم 
مالک اســت و هم مستاجر. بنابراین 
شــرایط هــر دو طــرف را به خوبی 
درک مــی کند. او مــی گوید وقتی 
مستاجرم به مدت ۳ ماه اجاره خانه را 
پرداخت نکرد، من مجبور شدم برای 
پوشــش هزینه های وام و قبض ها، 

شغل دومی پیدا کنم. سارا لیندسی، 
شــهروند دیگری که حکــم تخلیه 
دریافت کرده و مشغول جمع کردن 
وســایلش است می گوید: بسیاری از 
مالکان نیز مشکالت مالی خودشان را 
دارند و هدفشــان بی انصافی در حق 
مســتاجر نیست. او از ســال 2۰۰۳ 
در خانه فعلــی اش زندگی می کند 
و مالــک حتی یک بار هــم اجاره را 
افزایش نداده اســت. حاال نیز ملک 
فروخته شده و مالک جدید قصد دارد 
آن را تخریب کند. در دوران پاندمی و 
تعلیق احکام تخلیه، لیندسی فرصتی 
پیدا کرد تا به دنبال خانه ای با قیمت 
مناســب خارج از مرکز شهر بگردد. 
اما با افزایــش مجددد  موارد ابتال به 
کوویــد-۱۹ در بریتیش کلمبیا او از 
اینکه دولت اجازه اجرای احکام تخلیه 
را بدهد، متعجب است. لیندسی می 
گوید: من نگرانم در میان افرادی که با 
استرس و در شرایط اضطرار به دنبال 
خانه می گردند اگر کســی مبتال به 
کووید-۱۹ باشد دیگران را در معرض 

خطر قرار می دهد.
پاندمی وضعیت را به گونه ای تغییر 
داد که حتی افرادی که مشــکلی در 
پرداخت اجاره نداشتند اکنون دچار 
اســترس شده اند. همه کسانی که با 
آنها مصاحبه شد معتقد بودند هزینه 
هــای نجومی مســکن در بعضی از 
شــهرهای کانادا مصداق یک بحران 

حقوق بشری است.
هرچند در ماه های اخیر اجاره بهای 
یک آپارتمان یک خوابه 8.۳ درصد در 
تورنتو و 5.۹ درصد در ونکوور کاهش 
یافته اما با میانگین 2۱۰۰ دالر ماهانه 
در تورنتــو و 2۰۷۰ دالر در ونکوور، 
هنوز از توان پرداخــت مردم فاصله 
زیادی دارد. جفری کانتون، شهروند 
ســاکن داون تاون تورنتو، می گوید 
4 ســال پیش به این محله آمده و از 
آن زمــان تا کنون اجاره خانه در این 

منطقه بیشتر از 2 برابر شده است. 
او در حال حاضر برای پیدا کردن خانه 
ای که توان پرداخت اجاره آن را داشته 
باشد باید به شهرهای اطراف برود. اما 

می گوید: چــرا باید برای پیدا کردن 
خانه ای با قیمت مناسب مجبور باشم 
شهری را که همه عمر در آن زندگی 

کرده ام ترک کنم.
سخنگوی وزارت امور مسکن بریتیش 
کلمبیا اعالم کــرد در دوران پاندمی 
بیشتر مســتاجران قادر به پرداخت 
اجــاره بهای خــود بوده انــد. او به 
مســتاجرانی که برای پرداخت اجاره 
مشکل دارند توصیه کرد از برنامه های 
استانی مانند برنامه کمک به پرداخت 
اجاره )RAP( و اســکان مستاجران 

مسن )SAFER(  استفاده کنند. 
آنتونی وو  صاحبخانه ای است که به 
تازگی ملکی را برای اجاره دادن خریده 
است. او می گوید برای خرید این واحد 
آپارتمانی به سختی کار کرده است تا 
بتواند درآمدی برایــش خانواده اش 
فراهم کند. اما فکر می کند سیستم 
اجاره کانادا همه زحمات او را به هدر 
داده است. او می گوید مستاجرش از 
ماه ژانویــه و پیش از آغاز پاندمی در 
کانادا تا کنون به بهانه های مختلف از 
اجاره سرباز زده است. وو اواخر فوریه 
شکایتی را علیه مستاجرش در بورد 
مالک و مستاجر انتاریو ثبت کرد اما 
تا کنون هیچ تاریخی بــرای دادگاه 
تعیین نشده است. او می گوید از آن 
موقع تا حاال تمــام هزینه های این 
واحد از جملــه پرداخت وام و قبض 
ها را به ســختی به دوش می کشد 
و معلوم هم نیست کی این وضعیت 
به پایان خواهد رسید. وو که از هنگ 
کنگ به کانادا آمده اســت می گوید 
در هنگ کنگ هیچ وقت مستاجری 
بدون پرداخت اجاره در خانه ای نمی 
ماند. مردم ترجیح می دهند اگر توان 
پرداخت اجاره خانه ای را ندارند آن را 
خانه را تخلیه کنند تا اینکه از صاحب 

خانه سوء استفاده کنند.

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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ایرونیا- بیشتر کانادایی ها و آمریکایی ها 
قبل از تولید واکسن کووید-۱۹ هیچ 
عجله ای برای ســفر کردن به جایی، 

حتی داخل کشور خودشان ندارند. 
با استناد به نظرسنجی شرکت ریسرچ 
که یک شــرکت نظرسنجی واقع در 
ونکوور اســت، کمتر از یک ســوم از 
کانادایی ها حاضرند در حال حاضر به 
جایی پرواز کنند، نه به یک قاره دیگر،  
نه به استانی دیگر و نه داخل استان 

خودشان.
تنهــا ۱۷ درصد از پاســخ دهندگان 
کانادایی گفتند حاضرند با هواپیما به 

ایاالت متحده سفر کنند.
در میان پاسخ دهندگان آمریکایی،  ۳5 
درصد گفتند حاضرند داخل آمریکا 
پرواز کننــد امــا 28 درصد گفتند 

حاضرند به کانادا بروند.
ماریو کانسکو رییس شرکت ریسرچ 
در بیانیه ای کتبی گفت: »اشــتیاق 
برای ســفر پیش از تولید واکســن 
کووید-۱۹ در کانادا و آمریکا بســیار 
پایین است.« او اضافه کرد: »ساکنان 
آمریکای شــمالی 55 سال به باال که 
معموال آماده اکتشاف و خرج کردن 
هستند، بدون وجود واکسن بیش از 
همه نسبت به تمام انواع سفر محتاط 

هستند.«
این نظرسنجی آنالین که بین روزهای 
اول تا پنجــم جوالی برگزار شــد، 
نمونه  ای شامل هزار کانادایی و ۱2۰۰ 

آمریکایی را مورد سوال قرار داد. 

در این نظرسنجی از این افراد درباره 
عالقه به سفر از طریق پنج نوع وسیله 
حمل  و نقــل یعنی قطــار، هواپیما، 
اتوبوس، کشــتی کروز و قایق سوال 
پرســیده شد. حاشــیه خطای قابل 
مقایسه برای یک نمونه احتمال محور 
این اندازه مثبت و منفی ۳.۱ درصد 
برای کانادا و 2.8 درصد برای آمریکا 

خواهد بود.
ســفر با قایــق محبوب تریــن نوع 
حمل و نقــل بــود و ۳5 درصــد از 
کانادایی هــا گفتند حاضرنــد از این 
طریق سفر کنند. در آتالنتیک کانادا 
و بریتیــش کلمبیا تقریبــا نیمی از 
راحتی  حس  گفتند  پاسخ دهندگان 

نسبت به سفر کردن با قایق دارند.
در پاســخ به اینکه چه نظری درباره 
ســفر با کشتی تفریحی دارند، حرف 
کانادایی ها حاکی از کاهشی چشمگیر 
بود. تنها ۱۳ درصد از پاسخ دهندگان 
کانادایی گفتند حاضرند با کشــتی 
تفریحی ســفر کنند و این در حالی 
است که یک نفر از هر پنج آمریکایی 
گفت حاضر اســت بدون واکســن 
کروناویروس با کشتی تفریحی سفر 

کند.
همچنین یک »شکاف جنسیتی قابل 
توجــه« بیــن آمریکایی هایی وجود 
داشــتند که در نظرسنجی شرکت 
کردند. مردان بیشتری نسبت به زنان 
گفتند حاضرند بدون واکســن سفر 

iroonia.ca .کنند

کمتر از یک سوم کانادایی ها حاضرند 
بدون واکسن کووید-۱۹ سفر کنند

در حالیکــه تعــداد مــوارد ابتال به 
کوویــد-۱۹ در سراســر بریتیــش 
کلمبیا در حال افزایش اســت، بیش 
از 8۰ پزشک و دندان پزشک از دولت 
اجباری  سیاست  خواسته اند  استانی 
شدن استفاده از ماسک را اعمال کند.

دکتر آنا ووالک یکــی از افرادی که 
این درخواست را امضا کرده، می گوید: 
»رعایت فاصله گــذاری فیزیکی دارد 

سخت تر می شود«.
این گروه نامه ای به استان نوشته و در 
 ACT آن برنامه ای با حروف اختصاری
را توصیــف کرده اســت. این حروف 
مخفف »تمــام فضاهای ســقف دار 
خارج از خانه )از جمله بیمارستان ها، 
مــدارس، مغازه ها و کســب و کارها(، 
اجتماع ها )هر جایی که در آن حفظ 
فاصله فیزیکی از دیگران سخت باشد( 
و ترانزیــت )حمل و نقــل عمومی(« 

هستند.
تاکید  درخواســت  امضاکننــدگان 
داشــته اند کــه نمی خواهند چنین 
سیاســتی از طریق اعمــال جریمه 
اجرایی شــود، بلکه بایــد از طریق 
آموزش عملیاتی شود. آن ها همچنین 
این مسئله را به رسمیت شناخته اند 
که سیاســت اجباری کردن ماسک 

صورت باید اســتثناهایی هم داشته 
باشد. این استثناها شامل افرادی که 
شــرایط پزشــکی خاص و معلولیت 
دارند و همچنین کودکان کم ســن 

می شود.
ووالک گفــت: »به منظور جلوگیری 
از گســترش ویــروس، مــا نیازمند 
فاصله گذاری فیزیکی، حفظ بهداشت 

دست و ماسک زدن هستیم«.
با استناد به نظرســنجی انجام شده 
توسط انستیتو غیرانتفاعی انگس رید 
در ماه جوالی، 55 درصد از کانادایی ها 
بیشتر مواقع در مکان های عمومی از 
ماسک اســتفاده می کنند. همچنین 
۷4 درصد از پاســخ دهندگان گفتند 
اگر سیاســت ماســک زدن اجباری 
در جامعه محلی آن ها اجرایی شود، 
مشکلی با این مسئله نخواهند داشت.

واکنش مردم به انحالل سیستم جهانی هشدار سالمت کانادا: 
رسوایی اصلی این است نه موضوع »خیریه«

ایران جوان- بهداشت جهانی نهادی 
کــه در آن جمعــی از متخصصان و 
اپیدمولوژیســت ها با بررســی داده 
هــا و اطالعات در ســطح جهان، در 
صورت مشاهده شواهدی دال بر بروز 
بیماری های همه گیر و ایجاد پاندمی 
به کشورهای جهان هشدار می دادند 
تا به موقــع خود را برای مقابله با آن 
آمــاده کنند. اما تنهــا چند ماه قبل 
از پاندمی، دولــت کانادا با این تصور 
کــه نیازی به جهت گیــری جهانی 
این دپارتمان وجــود ندارد، و بودجه 
اختصــاص یافته بــه آن به هدر می 
رود، توجه متخصصــان این مرکز را 
از مسایل بین المللی به امور داخلی 
هدایت کرد. در نتیجه کانادا نیز مانند 
همه کشورها در برابر پاندمی غافلگیر 
شد و نتوانســت واکنش به موقع را 
نشان دهد. گرنت رابرتسون، خبرنگار، 
اخیرا گزارش مربوط به این مساله را 
منتشــر کرد. در ادامه واکنش های 
تعدادی از خوانندگان این گزارش را 

می خوانیم: 
* به لحاظ تاریخی، همیشه زندگی 
مردم عادی ارزان بــوده اما من فکر 
مــی کنم کانادایی هــا بتوانند توقع 
داشــته باشند که حداقل دولت خود 
آنها زندگی شــان را در معرض خطر 
قرار ندهد. اما گزارش گرنت رابرتسون 
نشان می دهد مردم کانادا این حداقل 
توقع را هم نمی توانند از دولت خود 
داشته باشند و ســهل انگاری دولت 
در حفظ شــبکه جهانــی اطالعات 
سالمت عمومی کانادا شاهدی بر این 
مدعاست. به قول مایکل گارنر، مشاور 
ارشد سابق این شــبکه، تعداد ی از 
کانادایی ها به خاطر این کوتاهی جان 
خود را از دســت دادند. حقیقت هم 
همین است و از آقای گارنر بابت بیان 
حقیقت ممنونیم. معلوم نیست دولت 
کی می خواهد پاسخگوی قصور خود 
از وظایفش باشد. ویکتوریا ماسنیک، 

انتاریو
 WE اگر فکر کنیم رسوایی خیریه *
نیاز به رســیدگی جــدی دارد، باید 
بگویم مقاله گرنت رابرتسون خون من 
را به جــوش آورد. ظاهرا دولت کانادا 

فقط به خاطر چند میلیون دالر، نقش 
خود در سیستم هشــدار جهانی در 
آغاز پاندمی را نادیده گرفته است. اگر 
ثابت شود کانادا می توانست با فعال 
نگاه داشــتن این دپارتمان از مرگ 
چندین هزار نفر جلوگیری کند باید 
با مسئوالن این کوتاهی برخورد جدی 

شود. فیلیپ بودون، انتاریو
* در جهانــی کــه جان انســان ها 
بیشــتر از پول ارزش داشــته باشد، 
انتظار می رود نماینــدگان به جای 
تمرکز بر مساله خیریه WE، فورا به 
گزارش تکان دهنده گرنت رابرتسون 
درباره شبکه جهانی اطالعات سالمت 
عمومی کانادا رسیدگی کنند. موری 

ریس، بریتیش کلمبیا
* وقتی گروهی متخصص به تشخیص 
عده ای بروکرات و سیاستمدار به خاطر 
صرفه جویی ناچیزی کنار گذاشته می 
شــوند، نمی توان انتظاری جز آنچه 
اتفاق افتاده اســت داشت. نتیجه آن 
یکی از بدترین فجایعــی بود که در 
تاریخ این کشــور اتفاق افتاده است. 
من از صمیم قلب امیدوارم بررســی 
جدی این موضوع منجر به تغییر این 
تصمیم عجیب شود و مشخص شود 

چه کسانی چنین تصمیم گیری هایی 
را انجام مــی دهند تا از تکرار فجایع 
مشابه در آینده جلوگیری شود. واسم 

موسی، انتاریو
* به عنوان کســی که 4۰ ســال در 
خدمات اجتماعی کار کرده اســت، 
گزارش مربــوط به شــبکه جهانی 
کانادا  عمومــی  ســالمت  اطالعات 
اندوهی آشنا در من ایجاد کرد. تجربه 
من نشــان می دهد شــبکه جهانی 
اطالعات ســالمت عمومــی کانادا و 
مردم هر دو قربانی دو رویه ای شــده 
اند که حدود دو دهه اســت در کانادا 
شکل گرفته است. اول اینکه هزینه ها 
به هر قیمتی پایین نگه داشته شود. 
همه دولت ها در سراسر کانادا دنباله 
رو نظر ثروتمندانی شــده اند که می 
خواهند دولت منتخب مردم را تا حد 
امکان کوچــک نگه دارند، و به عالوه 
نمی خواهند مالیات زیادی بپردازند. و 
دوم، اعتقاد به اینکه مدیریت نهادهای 
تخصصی را می توان به دســت افراد 
غیر متخصص ســپرد. در اکثر موارد 
کســانی که از این دو رویه ضرر می 
کنند، بومیان، فقرا، سالمندان و افراد 
ناتوان هستند اما این بار همگی ضرر 
کردیم. آیا درس عبرت خواهد شد؟ 

جودیت کین، تورنتو
* مســایل حاشــیه ای و احساسی، 
حواس مــا را از مســایل مهم پرت 
کرده اســت. گــزارش دقیق و تکان 
دهنده گرنت رابرتسون درباره ساکت 
کردن شبکه جهانی اطالعات سالمت 
عمومی کانادا باید موجی از خشم به 
راه بیاندازد. من تا به حال درباره این 
شبکه نشنیده بودم اما مسلم است که 
این جمع کوچکی از کارکنان خدمات 
اجتماعی ده ها سال با سیستم هشدار 
خود جان افراد زیادی را در سراســر 
جهان نجــات داده بودند. با این حال 
مــی بینیم که همه جــا صحبت از 
رسوایی مربوط به خیریه WE است. 
موضوعی سرراســت و مناسب برای 

حرف و حدیث ســاختن. تصادفات 
جاده ای و ســاخت جاده های ایمن 
هم تا حــدودی برای بحث جالب به 
نظر می رسند. اما زحمت روزانه شبکه 
جهانی اطالعات سالمت عمومی کانادا 
برای کنکاش روزانه در کوهی از داده 
ها و اطالعــات برای کســی جالب 
نیست. به همین دلیل دولت تصمیم 
به منحل کردن این شبکه می گیرد، 
درســت همان جایی که ما مردم از 
دولــت توقع اتخاذ بهترین تصمیم را 
داریم. چه بسا کسانی که این تصمیم 
را گرفته اند تشویق هم شده باشند و 
پاداشی هم دریافت کرده باشند. باید 
مشخص شود این خطا از کجا ناشی 
شده تا بتوان جلوی خطاهای مشابه را 
در آینده گرفت. هوارد گودمن، تورنتو

* مــن در حیرتم کــه دولت چنین 
تشخیص ضعیفی درباره توانایی شبکه 
جهانــی اطالعات ســالمت عمومی 
کانادا در شناسایی پاندمی ها و هشدار 
زودهنگام به سازمان بهداشت جهانی 
و کشــورهای سراســر جهان داشته 
اســت. مالیات دهندگان می توانند 
بــا توجه به این تصمیم گیری دولت 
از خود بپرســند: اگر زودتر نسبت به 
پاندمی واکنش نشــان می دادیم آیا 
ممکن نبود نرخ ۷.۷ درصدی مرگ 
و میر ناشــی از این بیماری در کانادا 
به نصف کاهش پیدا کرده و شرایطی 
مانند آلمان، ژاپــن، نروژ و پرتقال با 
حداکثــر نرخ مرگ و میر 4.4 درصد 
پیدا می کردیم؟ وضعیت برای 4 هزار 
خانواده ای که اکنون عزیز خود را در 
کنارشان داشــتند، چه قدر فرق می 
کرد؟ نجات این همه زندگی و تامین 
بودجــه 2.5 میلیون دالری شــبکه 
جهانــی اطالعات ســالمت عمومی 
کانادا برای هر مالیات دهنده در کانادا 
حدود ۱2.5 سنت هزینه داشت. آیا 
چند ســنت صرفه جویــی ارزش از 
دســت رفتن هزاران نفر را داشــت؟ 
کسانی که در این تصمیم گیری نقش 
داشتند باید فورا برکنار شوند. گوردون 

نیکالس، انتاریو
* عده ای سیاســتمدار و در قدرت 
هســتند و عده ای دانشــمند و اهل 
تحقیــق. ســوءمدیریت در مســاله 
پاندمی نشــان داد بیش از این نباید 
اختیار دســته دوم را در دست گروه 
اول قرار داد. گزارش گرنت رابرتسون 
پرده از یک تراژدی بزرگ برداشــت: 
انتخاب هــای سیاســی بروکرات ها 
بــرای پاک کردن نقــش مهمی که 
دانشمندان برجسته ما می توانستند 
در سیستم هشــدار و آمادگی برای 
پاندمی داشته باشــند. کانادا باید در 
آینده یک نهاد تخصصی مســتقل، 
متشکل از دانشمندان و کارشناسان، 
برای پیش بینــی و مدیریت بحران 
های سالمت ایجاد کند. قرار نیست 
سیاســتمداران به جای دکترها هم 
تصمیم گیری کنند. جیل کانجیسر، 

تورنتو

ابتکار صاحبخانه انتاریویی برای
 زنده کردن ۱۶ هزار دالر اجاره عقب مانده
ایرونیا- یک صاحب خانه اهل انتاریو جلوی ملک خود در پیتربورو اعالنیه ای 

نصب کرد که می گوید مستاجرش ۱۳ ماه اجاره به او بدهکار است.
لیز ووزی عکســی از این اعالنیه را در فیس بوک منتشر کرد که به گفته 
او توســط دوستش پرینت و نصب شــده است. او کنار عکس نوشت که 

مستاجر که شان هفرنن نام دارد، ۱۶25۰ دالر بدهکار است.
ووزی در پست خود نوشت »امروز اعالنیه ای جلوی ساختمانم گذاشتم که 
این را می گوید و خواستار کمک از نخست وزیر داگ فورد است«. وی حزب 

محافظه کار پیشرو استان را در پست خود تگ کرد.
او گفت »ظرف چند دقیقه« که این اعالنیه نصب شد، هفرنن آن را خراب 
کرد. در مجموعه ای از عکس ها که او منتشر کرده، یکی از عکس ها نشان 
می دهد که نام هفرنن و مبلغ اجاره ای که او باید بدهد با رنگ سیاه پوشانده 

شده است.
ووزی نوشت: »من واقعا از کمبود حمایت از صاحب خانه ها در انتاریو خسته 

شده ام.«
او در پست خود نوشت که این مستاجر روز اول جوالی سال 2۰۱۹ وارد 
خانه شده، اجاره ماه اول و ماه آخر را پرداخت کرده و از آن موقع تا به حال 

هیچ پول دیگری نداده است.
در مورد دلیل عدم پرداخت اجاره هم ووزی گفت که مســتاجر »دالیل 

معمول« را ارایه کرده است.
این مســئله باعث شد ووزی یه او اخطار ان4  بدهد. این اخطار به منزله  
پایان اجاره نشینی فرد به دلیل عدم پرداخت اجاره است. ولی گویا مستاجر 

این اخطار او را بارها نادیده گرفته است .
پست ووزی در فیس بوک به شدت مورد توجه صاحبخانه ها و مستاجرین 
در سرتاسر کانادا قرار گرفته و تابحال حدود ۱4 هزار کامنت گرفته است.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 8۰ 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. 
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و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

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

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

Farshadx@hotmail.com
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ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت
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Trial Lawyers:
Ian H. Kinman 
Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

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 3۰ 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 رضایی

تلفن مستقیم  دفتر

شماره فکس

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

به همراه وکیل باتجربه 
در زمینه تصادفات اتومبیل، زمین خوردگی و خسارات بدنی حین انجام کار

شگرد جدید کالهبرداران کانادایی
 برای پول شویی با استفاده از متقاضیان کار آنالین

ایرونیا- وقتی اشــلی موقعیت شغلی 
قبلی خــود را بــه خاطــر پاندمی 
کووید-۱۹ از دســت داد، به سرعت 
و شدت شــروع به جستجو برای کار 

دیگری کرد.
این فرد 25 ساله که در زمینه بازاریابی 
و هماهنگی تجربه دارد، رزومه خود 
را برای جاهای بســیاری فرســتاد و 
آن را در ایندیــد و لینکدین و دیگر 
وبسایت های شناخته شده جستجوی 

کار پست کرد.
بنابرایــن وقتــی که یک شــرکت 
 Gux-IT تکنولوژی ونکــووری به نام
در ماه ژوئن با او تماس گرفت و از او 
خواست برای موقعیت شغلی دستیار 
تمام وقت ثبت نام کند، او هیجان زده 

اما در عین حال محتاط بود.
بــا وجود اینکه در چند ماه اخیر و به 
خاطر پاندمی کار کردن از خانه تبدیل 
به یک هنجار شــده، اشلی نسبت به 
آگاه  اشتغال  وجود کالهبرداری های 
بــود. در چنیــن کالهبرداری هایی 
افــرادی که به شــدت دنبــال کار 
هستند شناسایی می شوند و آن ها را 
در شغل هایی استخدام می کنند که 
وجود ندارند تا از پول خودشان برای 

خرید بعضی چیزها استفاده کنند.
نخستین گام او این بود که مطمئن 
بشود شرکت در وبسایت خود آگهی 
استخدام ثبت کرده و بقیه وبسایت را 

هم دقیق چک کرد.
او گفــت: »وقتــی وارد وبســایت ها 
می شــوم همیشــه موارد مشکوک 
را چک می کنم. ایــن یعنی صفحه 
»درباره ما« و داشــتن شماره تلفن، 
آدرس و تمام لینک های مختلفی که 
می توان روی شــان کلیک کرد. همه 

این چیزها را چک کردم«.
افرادی که او بــا آن ها در تماس بود 
همگی از ایمیل Gux-IT اســتفاده 

می کردند. او در مصاحبه شغلی خود با 
کسی تلفنی صحبت کرد که ظاهرا از 
محدوده بریتیش کلمبیا زنگ می زد. 
اشلی حتی با گوگل استریت ویو دفتر 

مرکزی شرکت را چک کرد.
بنابرایــن او فکر کرد تمــام کارهای 
الزم را انجام داده است. اما چیزی که 
 Gux-IT نمی دانست این بود که خود
یک ســازمان جعلی است و چیزی 
بیشــتر از چند کالهبردار نیست که 
پشت یک وبسایت جعلی و شرکتی 
ثبت شده پنهان شده اند که به آن ها 

تعلق ندارد. 
روز اول کاری اشلی در ششم جوالی 
به صورت نرمال آغاز شد. او به شرکت 
یــک کپی از گواهینامه خــود را داد 
اما شــماره بیمه اجتماعی اش را نگه 
داشت. او هیچ اطالعات بانکی نداد و 
به او گفته شد به صورت دو هفته ای 
حقوق او از طریق انتقال الکترونیکی 

ارسال می شود.
فردی که بــه عنوان مدیــر نیروی 
انسانی به اشلی معرفی شد از طریق 
اپلیکیشن پیغام رســانی تلگرام با او 
در ارتبــاط بود، چیزی کــه در روند 
کار از راه دور برایــش عجیب به نظر 

نمی رسید.
مدیر او از نام نانسی گاراپیک استفاده 
می کرد، اما بعدا اشلی متوجه شد که 
این هویت هم جعلی است و  در واقع 
نام یک شناگر المپیک کانادایی  است. 
در  اولین بخش از کار ، نانســی برای 
اشــلی برایش چند کلیپ آموزشی 
فرســتاد و از او خواست هر سوال یا 

نگرانی که دارد با او تماس بگیرد.
اواخر همان روز، نانســی نخســتین 
وظیفه اشــلی را به او داد: کمک به 
بخش آی تی شــرکت، کــه ظاهرا 

کارش مشــاوره دادن به مشــتریان 
درباره استفاده از نرم افزارها و ابزارهای 
هاستینگ وبسایت  و خریدن آن ها به 
نیابت از مشــتری بود. نانسی در یک 
پیغام نوشت: »خیلی ساده  است: باید 
دومین و هوســتینگ برای وبسایت 
بخــری و پول ابزارهــای مختلفی را 
بدهی که آن ها در کارشان نیاز دارند«.

به اشــلی گفته شــد از شرکت یک 
ارســال الکترونیکی 2 هــزار دالری 
دریافــت می کند و او بایــد آن را در 
یک ای تی ام رمزارزی واریز کند که در 
مغازه ای در جرارد استریت تورنتو واقع 
شده است تا به این ترتیب »کیف پول 

کاری« او راه اندازی بشود.
اشــلی که می خواست محتاط باشد، 
به شــعبه اسکوشابنک اطالع  داد که 
قرار است پولی از کارفرمای جدیدش 
دریافــت کنــد و گفت اگــر چیزی 
مشکوک اســت به او اطالع بدهند. 
وقتی پول ظرف چند ســاعت رسید 
و بانک هشــداری نداد، اشلی پول را 

برداشت و ارسال کرد.
تازه پول را به یک کیف پول ارســال 
کرده بــود که تلفنــش زنگ خورد 
و خبری نابودکننده رســید. گوگل 
اســتریت ویویی که او قبال دیده بود 
ســاختمانی را نشــان می داد که در 
آن چند کســب  و کار وجود داشــت،  
بنابراین دوســت پسر او با یک بار که 
در طبقه همکف ساختمان واقع بود 
تماس گرفته و از یکی از کارمندان آن 
خواهش کرد آخر شــیفتش به دفتر 

سر بزند.
اشلی که هنوز کنار ای تی ام ایستاده 
بود، به تماس این فــرد گوش کرد. 
اشــلی می گوید: »او گفت من رفتم 
و دیدم و شــرکت وجود ندارد. هیچ 

جایی در ســاختمان نیست. ناگهان 
قلبم ریخت«.

تامســون از مرکز ضد کالهبرداری 
کانــادا می گوید آن ها یــک گزارش 
مشــابه و ناشــناس دیگــر از فردی 
دریافــت کرده اند که گفت توســط 
Gux-IT »اســتخدام« شده و همین 

کار را انجام داده است.
کالهبرداری های  هــدف  گفــت  او 
دریافت و ارســال پول نقد مانند این 
پولشویی از طریق »کارمندان آنالین« 
است. تامپســون گفت: »چیزی که 
می بینیم این اســت که کالهبرداران 
وبسایت های جعلی درست می کنند 
که ممکن اســت از نام شرکت های 
واقعــی برای موثق به نظر رســیدن 

استفاده کنند«.
بــه گفته او، در مرحلــه بعد آن ها از 
حســاب های افراد که قبال اطالعات 
آنها را از راه های غیرقانونی بدســت 
آورده انــد ، پول برداشــت کرده و با 
ارســال آن برای افرادی چون اشلی  
از آنهــا می خواهنــد آن را تبدیل به 
رمزارز کننــد که ردیابــی اش برای 
پلیس سخت تر است. او گفت: »به این 
ترتیب افراد جویــای کار درگیر یک 

پروژه پولشویی می  شوند«.
با توجه به اینکه تمــام افراد مرتبط 
با Gux-IT از نام های جعلی استفاده 
می کنند، هیــچ کس نمی داند با چه 
کسی باید ارتباط برقرار کند. بعد از آن 
»نانسی« سعی کرد اشلی را مجبور به 
انتقال ۳ هزار دالر دیگر بکند که اشلی 
او را بالک کرد. نانسی تمام پیغام های 
تلگرامی را پاک کرد و پلیس  تورنتو 
و بانک اسکوشیا را در جریان قرار داد 
. تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه 

iroonia.ca .دارد

ایــران جوان- یاد ویلیــام رونالد رید 
)که با نام بیل رید شناخته می شد(، 
هنرمند فقید اهل بریتیش کلمبیا که 
به دلیل خدمات ارزنده اش به ارتقاء 
هنر معاصر اقوام نخســتین تحسین 
شد، با ضرب ســکه 2 دالری جدید، 

گرامی داشته شد. 
رید کــه از حامیــان فرهنگ بومی 
 Iljuwas بود و با نــام بومی Haida
شــناخته می شــد، یک جواهرساز، 
نجار و مجسمه ساز شناخته شده در 

سراسر جهان بود. 
ویکتوریــا   در   ۱۹2۰ ســال  در  او 
بریتیش کلمبیا به دنیا آمد و در سال 
۱۹۹8 درگذشــت. پدرش آمریکایی 
اسکاتلندی تبار و مادرش عضو قبیله 
Kaadaas gaah Kiiguwaay بود.

نیکا کولیزون، نــوه رید و مدیر موزه 
Haida Gwaii با انتشــار بیانیه ای 
خبری اعالم کــرد: بزرگترین میراث 
هنــری پدربزرگ مــن، معرفی هنر 
Haida در فرم کالسیک به جهان و 

ایجاد پل فرهنگی بین ملت ها بود. 

بر روی این ســکه تصویر یک خرس 
قهوه ای درج شــده است که کاراکتر 
مورد عالقه رید می باشــد. او اولین 
بار در سال ۱۹88 تصویر یک خرس 
گریزلی را روی طبل ترســیم کرد و 
مدتی بعد این طــرح را در آثار چاپ 
ســیلک پیاده کرد. ســود حاصل از 
 Artists فروش این طرح ها، به بنیاد
for Kids Trust که در زمینه آموزش 
هنر به کــودکان بریتیــش کلمبیا 

فعالیت می کند، اهدا شد.
ســه میلیون ســکه 2 دالری جدید 
ضرب شده و بر روی 2 میلیون سکه 
تصویر خرس گریزلی درج خواهد شد. 

ضرب سکه دو دالری جدید در کانادا 
به افتخار هنرمند بریتیش کلمبیایی

آخرین تکه یخ یکپارچه در قطب شمال کانادا
 در آب های اقیانوس فرورفت

مداد- ســرویس مانیتورینگ یخ کانادا )CIS( از خدمات هواشناســی کشور 
)MSC( در تصاویر ماهواره ای که در حساب توییتر خود منتشر کرده نشان داده 
کــه تکه یخ Milne واقع در جزیره Ellesmere در نوناووت )Nunavut(، وارد 
اقیانوس منجمد شمالی شده و مساحت آن تقریباً 4۳ درصد کاهش پیداکرده 
است. جزیره Ellesmere شمالی ترین جزیره در قطب شمال کانادا است که در 

غرب گرینلند و شمال جزیره بافین )Baffin( قرار دارد.
سرویس مانیتورینگ یخ کانادا در رسانه های اجتماعی اعالم کرد بخش عظیمی 
از تکه یخ Milne در درون اقیانوس منجمد شــمالی شناور شده و یک جزیره 
 2۹۰ Milne یخی ۷۹ کیلومترمربعی ایجاد کرده است. پیش ازاین صخره یخی
کیلومترمربع وســعت داشــته و دمای باالتر از حد معمول، بادهای ساحلی و 
آب های آزاد مجاور این قطعه یخ باعث شکسته و جدا شدن این تکه یخ و شناور 
شدن آن در اقیانوس شدند. بر اساس گزارش سازمان خدمات هواشناسی کانادا 
هوای قطب شمال روبه گرما رفته و نسبت به دو سال گذشته گرم تر شده است.
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

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

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

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

US Tax Returns & Non-Resident Tax

عدم هماهنگی استان ها در ردیابی
 مسافران درخطر ابتال به کووید ۱۹ در سفرهای هوایی

مداد- به گزارش سی.بی.ســی، عدم 
هماهنگی استان ها در ردیابی مسافران 
درخطر ابتال به کووید ۱۹ در سفرهای 
هوایی بین استانی باعث افزایش خطر 
شیوع ویروس کرونا در کشور و عقیم 
ماندن برنامه های پیشگیری در سطح 

کشور خواهد شد.
امیر عطاران، اپیدمیولوژیک و استاد 
دانشــگاه اتاوا از فقدان توجه مقامات 
بهداشــت عمومــی در ایــن رابطه 
احساس نارضایتی کرده و گفته است 
که سیستم ردیابی تماسی کانادا در 
سفرهای زمینی خوب عمل می کند 
امــا در پروازها این سیســتم عمال 
متوقف می شــود. به نظر می رســد 
بخشی از مشــکل این است که هر 
استان مســئولیت پیگیری و ردیابی 
مــوارد در معرض خطــر کرونا را در 
مرزهای خود بر عهده دارد و استان ها 
در اطالع رســانی به یکدیگر ضعیف 

عمل می کنند.
اگر اطالع رســانی در مورد مسافران 
در معرض خطر ابتال به کرونا درست 
انجام شــود و مــدت قرنطینه الزم 
برای آن ها در نظر گرفته شود، خطر 
گسترش بیماری کاهش پیدا می کند. 
به عنــوان نمونه مقامات بهداشــت 
عمومی، اطالعات شش پرواز داخلی با 
مسافران مشکوک به کرونا و سه پرواز 
بین المللی با مســافران تست مثبت 
کرونا را بین یک هفته تا ۱۷ روز پس 
از پرواز اعالم کردند که بی فایده است. 
در این فرصت طوالنی مسافرانی که 
در نزدیکی این مبتالیان قرار داشتند 
احتماال بیمار شــده و فرصت انتقال 
بیماری به دیگران را بدون اینکه باخبر 

ایرکانادا: بیماری خاصی دارید که نمی توانید ماسک بزنید؛ ثابت کن یا سفر نکن!

باشند، داشته اند.
ترزا تام، مدیر ارشد بهداشت عمومی 
کشور در این رابطه اعالم کرد اگرچه 
هیچ مــوردی از انتقال ویروس کرونا 
از طریق ســفرهای هوایی در کانادا 
گزارش نشده است اما فرصتی برای 
بررسی کامل خطرات این حوزه وجود 
دارد. او می گوید تالش بیشــتر برای 
بررســی چگونگی به دســت آوردن 
اطالعات ارتباطی، حداقل می تواند به 

ما در ارزیابی بهتر داده ها کمک کند.
به گزارش سی.بی.سی، از ماه آوریل 
تاکنون اســتفاده از ماســک جهت 
پوشــاندن دهان و بینــی در تمامی 
پروازها توصیه شده بود، در این میان 
برخــی افراد ممکن اســت به دالیل 
مختلفی از این کار امتناع کنند و به 
همین دلیــل مرکز حمل ونقل کانادا 
اعالم کرد اگر کسی به دالیل پزشکی 
قادر به ماســک زدن نیست باید این 

موضوع را اثبات کند اگرنه از پرواز وی 
جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در حقیقــت وزارت حمل ونقل با این 
اصالحیه قانونی، مسیر سوءاستفاده از 
قانون ماسک اجباری را در هواپیماها 
بسته است؛ زیرا بر اساس این اطالعیه 
جدید، مسافرانی که به دلیل شرایط 
خاص پزشــکی قادر به اســتفاده از 
ماســک صورت نیســتند، باید یک 
گواهی رسمی پزشــکی ارائه دهند 
که در آن اعالم شــده باشد، استفاده 
از ماسک برای این فرد ازنظر پزشکی 
توصیه نمی شود. البته نوزادان از این 
قانون مستثنا بوده و نیازی به استفاده 

از ماسک برای آن ها وجود ندارد.
شرکت هواپیمایی وست جت یکی از 
دو ایرالین بزرگ کشور، طی بیانیه ای 
در توئیتــر خــود اظهار داشــت که 
مسافران این شرکت تاکنون همکاری 
بسیار خوبی درزمینه پیروی از قانون 

انجام داده اند. از مســافران خواسته 
می شود تنها در زمان احراز هویت و 
تطبیق عکس کارت شناسایی با چهره 
مسافر برای چند ثانیه ماسک خود را 
برداشته و در بقیه زمان سفر، همگی 

باید ماسک به صورت داشته باشند.
گواهی پزشکی مبنی بر عدم استفاده 
از ماسک به دالیل بهداشتی که ازنظر 
موردقبول  هواپیمایی  شــرکت های 

باشد دارای این ویژگی ها است:
متخصص  پزشــک  یــک  توســط 

صادرشده است.
به صورت نامه رســمی تنظیم شــده 

است.
دارای تاریخ است.

نام مسافر در نامه به وضوح ذکرشده 
و شرح مشکل پزشکی که بر اساس 
آن استفاده از ماسک منع شده نیز در 

نامه آورده است.

بازیابی ۵۵ درصد مشاغل ازدست رفته 
کانادا در بحران کرونا

 ،CIC ایرانیان کانــادا- به گــزارش
اقتصاد کانادا برای سومین ماه متوالی 
رونــد صعــودی را در پیش گرفتــه 
و 55 درصد از ســه میلیون شــغل 
ازدست رفته خود در اثر بحران ویروس 
کرونا را بازیابی می کند. آمارهای اخیر 
بررسی نیروی کار کانادا نشان می دهد 
که رکود اقتصادی ناشی از کووید ۱۹ 
پس از یک سقوط شدید، شاهد بهبود 

و رشد بوده است.
 به دنبال بازگشــایی بخش بزرگی از 
کسب و کارها در نتیجه کاهش شیوع 
ویروس کرونا، روند اشــتغال زایی در 
دومین اقتصاد بزرگ آمریکای شمالی 
کماکان مثبت باقی مانده اســت تا 
جایی که در ماه ژوییه برای 4۱8 هزار 
و 5۰۰ نفر از بیکاران در این کشــور 

اشتغال زایی صورت گرفته است.
 بدین ترتیب در مجموع سه ماه اخیر 
اقتصاد کانــادا بیش از یک میلیون و 
۷۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده 
اســت با این حال با توجــه به نابود 
شــدن حدود ســه میلیون فرصت 
شغلی در کانادا به دنبال شیوع کرونا، 
نرخ بیکاری در سطح باالتری از قبل 

بحران قرار دارد.
 انتظار می رود با توجه به بازگشــت 
تدریجــی بنــگاه های اقتصــادی و 
حمایــت ها دولــت هــای محلی، 
اشتغال زایی برای ماه پیش رو نیز در 
سطح مطلوبی باقی بماند. با این حال 
برخی از کارشناسان نگران اند کم کم 
بازار کار به هسته سخت اشتغال زایی 
برسد چرا که تاکنون بیشترین سهم از 
مشاغل ایجاد شده مربوط به مشاغل 
پــاره وقت بوده تا جایــی که در ماه 
ژوییه بیش از ۳4۳ هزار شغل ایجاد 
شده پاره وقت و تنها بیش از ۷۳ هزار 

فرصت شغلی تمام وقت بوده است. 

در این ماه تعداد زنانی که مشــغول 
به کار شدند از مردان بیشتر بوده اما 
هنوز جایگاه قبلی خود پیش از بحران 
کووید ۱۹ را به دســت نیاورده است. 
به طورکلــی زنان، رنگین پوســتان و 
مهاجران به طور نامتناسب تحت تأثیر 
این بحران قرارگرفته اند و نرخ بیکاری 
افــراد ۱5 تا ۶۹ ســاله ۱۱/۳ درصد 
بوده است. عالوه بر این سرعت بهبود 
بازیابی مشاغل در استان های مختلف، 
متفاوت بوده و اشتغال کارمندان کم 
دستمزد سریع تر افزایش داشته است. 
برت هاوز- کارشناس مسایل اقتصادی 
در بانک نوا اسکوشــیا گفت: در نگاه 
اول با یک روند مثبت روبرو هستیم اما 
نباید فراموش کنیم که ایجاد مشاغل 
پایدار کار پرهزینه تر و زمان بر تری 

خواهد بود. 
متوســط نرخ بیکاری کانادا در بازه 
زمانــی ۱۹۶۶ تا 2۰۱۹ معادل ۷.۶۱ 
درصــد بوده که پایین ترین رقم ثبت 
شــده مربوط به ژوئن ۱۹۶۶ با 2.۹ 
درصــد و باالترین رقم ثبت شــده 
مربــوط به دســامبر ۱۹82 با ۱۳.۱ 
درصد بوده اســت.در بین مشــاغل 
مختلف، بیشــترین اشــتغال زایی 
مربوط به بخش خدمات بوده اســت 
و پس از آن نیز خرده فروشــی قرار 
دارد. به تفکیک اســتانی نیز در ماه 
ژوئن بیشترین اشتغال زایی مربوط به 

استان اونتاریو بوده است. 



شماره ۱48۹ جمعه 24 مرداد ۱۳۹۹ ۱212 Issue 1489 Friday August 14, 2020

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

 

دينوروز را با ما شروع کن   
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       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندی از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضای سبز و آرشیتکت

محوطه سازی: کف سازی، فنس کشی، دیوارکشی، ساخت برکه و آب نما، 
آالچیق، دك، پاور واشر و تمیز کردن گاترها

باغبانی:  اصالح فضای سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهی، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهداری دوره ای فضای سبز

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

شروع تحصیل آنالین
 دانشجویان خارجی

 قبل از دریافت مجوز تحصیل
دانش آموزان و دانشــجویان خارجی  
که در دوران پندمیک با در دســت 
داشــتن ادمیشــن، فایل درخواست 
مجوز تحصیل در پروسه بررسی دارند 
با مشکالت و پیچیدگی های عجیبی 
مواجه هستند. از طرفی مورد پذیرش 
موسســات آموزشــی برای شروع به 
تحصیل از آغاز سال تحصیلی 2۰2۰-

2۰2۱ قرار گرفتند و از طرفی هنوز 
پاسخ  فایل درخواست خود را دریافت 
ســفارتخانه های  تعطیلی  نکرده اند. 
کانــادا و مراکز ویزا در کشــور های 
مختلف موجب کندی روند بررســی 
درخواســت ها به میزان قابل توجهی 

شده است. 
متاسفانه حتی دانشجویانی که موفق 
به اخذ پاســخ مثبت شــده بودند، 
ماه ها با چالش ارسال پاسپورت برای 
دریافت ویزای خــود به مراکز ویزای 
کانادا را مواجه بودند. خوشبختانه با باز 
شدن برخی از مراکز ویزا روند بررسی 
و دریافت پاســخ و یا دریافت ویزا به 
میزان قابل توجهی تسهیل یافته ولی 
هنــوز حجم باالی درخواســت های 
بررسی نشــده موجب شــد تا وزیر 
مهاجرت کانادا شرایط اضطراری این 
دانشجویان را در نظر گرفته و مقررات 
موقتی را به منظور شروع به تحصیل 
قبل از دریافت ویزا به صورت آنالین 

وضع نماید.
تمامی دانش آموزان و دانشجویانی که 
درخواســت اخذ مجوز تحصیل خود 
را به صورت آنالین سابمیت نموده و 
تاکنون پاسخی دریافت نکرده اند در 
صورتی که موسسه آموزشی که از آن 
پذیرش دریافت نموده اند، قادر به ارائه 
کالس های آنالین باشــد، می توانند 

کالس های خود را پس از نام نویسی 
به صورت غیرحضوری بگذرانند. وزیر 
مهاجرت کانادا در این تسهیل سازی 
حتی فراتر رفته و اعالم نمود که این 
نیمی  دانشجویان حداکثر می توانند 
از دوره تحصیــل را به صورت آنالین 
بگذرانند و هنــوز از مزایای دریافت 
مجوز کار پــس از تحصیل برخوردار 
گردند و تجربــه کار در کانادا را نیز 

بدست بیاورند. 
بنابراین از ســپتامبر 2۰2۰ بسیاری 
خارجی کالس های  دانشــجویان  از 
آموزشــی خود را در کشــور خود به 
صورت آنالین خواهنــد گذراند. این 
باعث خواهد شــد تا عالوه بر اینکه 
موسسات آموزشــی به کسب درآمد 
خود ادامه و اقتصاد آسیب دیده دوران 

پندمیک آسیب بیشتری نبیند و هم 
اینکه از نظر اقتصادی مزایای زیادی 
را متوجه دانشجویان خارجی خواهد 
نمود و هزینه هــای اضافی اقامت و 
زندگــی دور از خانــواده را نخواهند 
داشــت.  این مقررات موقت تحصیل 
آنالین فعال تا پایان سال 2۰2۰ معتبر 
است. و دانشجویان قادر خواهند بود 
معادل دوره تحصیل به صورت آنالین 
و یا حضوری اجازه کار پس از تحصیل 

دریافــت کنند و دوره هــای آنالین 
تاثیری در کوتاه تر شــدن اجازه کار 
پس از تحصیل نخواهد داشت.  پیش 
از این، دوره هــای آنالین از کل دوره 
تحصیل برای گرفتن اجازه کار پس 
از تحصیل کسر می شد و به رسمیت 

شناخته نمی شد.
از آنجایــی که از آغاز شــیوع کرونا 
متقاضیان تحصیــل و کار در کانادا 
قادر به مراجعه بــه مرزهای زمینی 

برای دریافــت و تمدید پرمیت خود 
نیســتند، بدین دلیل اداره مهاجرت 
اعالم کرد دوره بررســی درخواست 
ویزای تحصیل را دو مرحله ای  خواهد 
نمود تا در صــورت دریافت تقاضای 
ناقــص، حداقل دانشــجوی خارجی 
عالوه بر اینکه میتواند تحصیل خود 
را بدون ایجاد وقفه آغاز نماید، بتواند 
کسری مدارک خود را نیز در صورت 
تکمیل  مهاجرت  افســر  درخواست 

نماید.

چگونه مجــوز کار پس از تحصیل 
می تواند منجر به اقامت دائم شود

مجــوز کار پــس از تحصیــل، بــه 
فارغ التحصیالن  خارجی در کانادا این 
امکان را  می دهد تا بعد از پایان برنامه 
تحصیلی خود حداکثر تا ســه سال 
موفق به اخذ مجوز کار در کانادا شوند 
و از تجربــه کاری خود در کانادا برای 

درخواست مهاجرت استفاده کنند.
بیشــتر مهاجران از طریق مهاجرت 
گروه اقتصــادی از میــان دارندگان 
تجربه تحصیــل و کار در کانادا مورد 
گزینش قرار می گیرند. این بدین دلیل 
است که  کار و تجربه تحصیل در کانادا 
دارای ارزش شاخصی در ماتریس های 
امتیاز بندی برنامه های اکسپرس انتری 

و استانی و یا کبک  است.

سیســتم گزینش تجربه داران کانادا، 
سه برنامه مهاجرتی نیروی متخصص 
فدرال در کانادا را مدیریت  می کند که 
شامل برنامه نیروی متخصصین  ماهر 
و نیمه ماهر و تجربه داران کانادا  است. 

دارندگان مجوز کار پس از تحصیل، 
بسته به تجربه شــان  می توانند واجد 
شــرایط هر کــدام از ایــن برنامه  ها 
باشــند. آنها در ابتدا باید در سیستم 
اکسپرس انتری و یا منتخبین استانی 
و یا تجربه داران کبک  پروفایل تشکیل 
داده و متقاضی درخواســت از طریق 

این سیستم شوند.
بر اساس سیســتم جامع رتبه بندی، 
به داوطلبــان امتیاز داده  می شــود. 
کاندیداها بر اســاس فاکتورهایی که 
دولت کانادا به منظــور برآوردن نیاز 
بــازار کار خود، تعیین کرده اســت، 
بر  امتیازات  امتیاز دریافت  می کنند. 
اســاس فاکتورهای  اصلــی ماتریس 
سنجش،  که شــامل سن، تجربه کار 
و  تحصیالت در داخــل و یا خارج از 
کانادا و میزان  دانش زبان انگلیسی یا 

فرانسوی در نظر گرفته شده اند.
برای متقاضیانی کــه دارای باالترین 
امتیــاز در این سیســتم هســتند، 
دعوت نامه ارســال درخواست اقامت 

دائم صادر  می شود. 
بدیهی است اقدام از طریق تحصیل 
نــه تنها منجر به اخــذ تجربه کار و 
تحصیل در کانادا می شود بلکه شانس 
اخذ اقامت و اشتغال را برای خارجیان 
سرعت و تسهیل بیشتری  می بخشد. 
نیاز مبرم کانادا به پذیرش دانشجویان 
خارجــی نــه تنهــا دارای مزایای 
اقتصادی اســت بلکه منجر به تامین 
نیروی متخصص مورد نیاز دوره دیده، 
در کانادا می شــود. امتیــاز گذراندن 
کالس های آنالین نیز موجب کسب 
امتیازات اقتصادی قابل توجهی برای 
این دانشجویان خارجی خواهد شد و 
برآورد هزینه های تحصیل در خارج از 
کشورشــان را به میزان قابل توجهی 

کاهش خواهد داد.

معصومه علی محمدی )هفته(

دولت کانادا به طور محدود مجوز استفاده از» قارج های توهم زا« 
براي بیماران العالج  را صادر کرد

خبر کانــادا- تحقیقــات گروهی از 
روانپزشــکان کانادا نشــان می دهد 
اســتفاده از قارچ  توهــم زا، معروف 
به »ماشــروم« که مــاده روان گردان 
غیرقانونی محســوب می شــود، به 
بیماران سرطانی کمک خواهد کرد. 
چهار بیمار کانادایی که از ســرطانی 
العالج رنج می برند، مجوز اســتفاده 
از این روانگردان را براي درمانشان از 

دولت کسب کرده اند. 
یک گروه با نام »TheraPsil« اعالم 
کرده که توانسته است اجازه دولت را 
براي مصرف این روان گردان به دست 
آورد. این گروه متشکل از متخصصان 
بخش بهداشــت و درمان، بیماران و 

دیگر حامیان روش درمانی با استفاده 
از مــاده توهم زای »سیلوســایبین« 
موجود در قارچ هایی موسوم به »قارچ 

جادویی« در کاناداست.
در وبسایت »سازمان بهداشت کانادا« 
آمده است که تاکنون از این ماده برای 
درمان مشکالت روحی مختلف مانند 
اضطراب، افسردگی، اختالل وسواس 
فکــری و یا بــه عنوان مــاده مخدر 
استفاده شده اســت. آنها همچنین 
یادآور شــده اند که هیــچ محصول 
تأیید شده ای حاوی مواد توهم زا برای 
استفاده پزشکی در کشور وجود ندارد.
چهار بیمار یادشــده، جزء نخستین 
کســانی هستند که به طور قانونی از 

این مواد توهم زا اســتفاده می کنند. 
این افراد، یکصد روز صبر کرده اند تا 
پاسخی از ســازمان بهداشت کانادا و 
»دفتر نظارت بر مصرف مواد« دریافت 
کنند. این بیماران که موفق به دریافت 
مجوز استفاده از این ماده شده اند، از 
این تصمیم ابراز خرسندی کرده اند و 
امیدوارند این حرکت، آغازی باشد تا 
همه کانادایی هــا بتوانند بدون ماه ها 
انتظار کسب مجوز از سوي دولت، از 
طریق روانپزشک به این ماده دسترسی 
پیدا کنند. به گفته این بیماران، آنها به 
اندازه کافی برای تحمل بیماری خود، 
متحمل رنج می شوند و نیازي نیست 
براي تسکین دردشان نیز رنج بکشند.
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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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بحران کووید۱۹ برای فارغ  التحصیالن جدید گران تمام می  شود
هفتــه- نتایــج یک مطالعه نشــان 
می دهد که بحران اقتصادی ناشی از 
همه گیری کروناویروس احتماالً برای 
فارغ التحصیالن جدید گران تر از دیگر 

گروه ها تمام خواهد شد. 
فارغ التحصیالن  تحقیــق  این  طبق 
جدیــد برحســب وخامــت اوضاع 
اقتصادی، سطح مطالعات و تحصیل 
و همچنین جنسیت آنها )مرد یا زن 
بودنشان(، تحت تأثیر بحران اقتصادی 
ناشــی از کرونا از چند هــزار دالر تا 
حدود 25 ٪ از درآمدی را که احتماالً 
در شرایط عادی طی پنج سال آینده 
می توانستند داشــته باشند، محروم 

خواهند شد.
بااین حال فارغ التحصیالن نباید نگران 
باشند چراکه بررسی ها و پیش بینی ها 
حاکی از آن است که شرایط هرگونه 
که پیش برود و هر اتفاقی که بیفتد، 
این ضــرر و زیان هــا به مرورزمان از 
بین خواهد رفت و شــبح ترسناک و 
نگران کننده »نسل سوخته« درنهایت 

محو خواهد شد.
اما تأثیر درازمــدت بحران اقتصادی 
ناشــی از همه گیــری کرونــا روی 
فارغ التحصیــالن جدید و آنهایی که 
امسال قرار است وارد بازار کار شوند، 

چه می تواند باشد؟
مطالعه جدیدی که آژانس آمار کانادا 
انجام داد و نتایجش روز سه شــنبه 
منتشر شد، نشــان می دهد که اگر 
نرخ بیکاری جوانان رده ســنی ۱5 تا 
24 سال در سال 2۰2۰ حدود همان 
رقمی بماند که در ماه ژوئن ثبت شد 

)2۷.5 ٪( و روند بازگشت به شرایط 
عادی نیز همان وضعیت و شــرایط 
مشــابه ســه دهه اخیر را طی کند، 
درآمد این جوانان طی پنج سال آینده 
بین 2۳ هزار تا 44 هزار دالر کمتر از 

چیزی خواهد بود که باید باشد.
مطالعاتی که از ســال ۱۹8۰ درباره 
تأثیر بحران های اقتصادی بر وضعیت 
درآمدها صورت گرفته نشان می دهد 
کــه فارغ التحصیالن زن نســبت به 
مردان بیشتر از این بحران ها متضرر 

شده اند. شاید علت این امر آن باشد 
که کار زنان غالباً مربوط به بخش هایی 
است که بیشتر در معرض شوک های 

اقتصادی قرار می گیرد.
نتیجه مطالعه آژانس آمار کانادا نشان 
می دهد که اگــر از وخامت وضعیت 
بازار کار کاســته شود، دامنه و عمق 
این پیامدها نیز محدود خواهد شــد. 
اگر نرخ بیکاری امســال به اوج خود 
یعنی متوسط ۱۹ ٪ بازگردد، ضرر و 
زیان های کلی درآمد به عنوان مثال از 

8 هــزار دالر به ۱5 هزار دالر خواهد 
رســید درحالی که اگر متوسط نرخ 
بیکاری به ۱۶ ٪ کاهش یابد، این ضرر 
و زیان ها نیز طی پنج ســال به زیر ۶ 

هزار دالر خواهد رسید.
مارک فرینت کــه در تحقیق آژانس 
آمار کانادا در این زمینه مشــارکت 
داشته اســت، می گوید هیچ کدام از 
این عدد و ارقام پیش بینی نیست بلکه 

شبیه سازی است. 
هنوز واقعــاً نمی دانیم که این بحران 
اقتصــادی غیرمعمــول در ادامه چه 
مســیری را دنبــال خواهــد کرد و 
برخی فاکتورهای دخیل در آن مثل 
بســته های تشــویقی و کمک های 
اضطــراری دولت ها، آمــوزش از راه 
دور، تسریع روند گذار به دورکاری و 
همچنین فراگیر شدن اتوماتیزاسیون، 
احتماالً چه تأثیراتی بر شرایط اقتصاد 

و سرنوشت آن خواهند داشت.
ایــن اقتصــاددان کانادایــی افزود: 
تردیدی نیســت که فارغ التحصیالن 
جدید بیشــتر از همه با آثار و عواقب 
بحران اقتصادی ناشی از کروناویروس 
روبرو خواهند شــد اما اگــر درگذر 
زمان وضعیت آنها را بیشــتر دنبال 
کنیم، خواهیم دید که آنها به سرعت 
خواهند توانست جبران مافات کنند و 
با گروه های دیگری که قبل یا بعد از 
آنها وارد بازار کارشده اند، همراه شوند.

برخی در ماه های اخیر فارغ التحصیالن 
جدید را که آمــاده ورود به بازار کار 
هستند، نســل ســوخته خوانده و 
در توجیه این توصیــف خود تأکید 
کرده اند که ورود بــه بازار کار آن هم 
در اوج بحران اقتصادی می تواند چنان 
لطمه ای به نیروهــای تازه نفس وارد 
کند که کل دوران حرفــه ای آنها را 
تحت الشعاع قرار دهد و آنها را به یک 
نسل سوخته تبدیل کند؛ اما مطالعات 
متعدد ازجمله تحقیقــی که مارک 
فرینت بــرای آژانس آمار کانادا انجام 

داده است، این نظریه را رد می کند.
فرینت در مطالعه دیگری که ســال 
گذشته برای آژانس آمار کانادا انجام 
داد، نشــان داد که فارغ التحصیالن 
سال های ۱۹۹۱ و 2۰۰۱ طی پانزده 
سال مسیرهای مشابهی را طی کردند 
این در حالی بود که گروه اول نسبت 
به گروه دوم، کار خود را در شرایطی 
به مراتب بدتر و در وضعیتی که رکود 
اقتصادی به اوج رســیده بــود، آغاز 

کردند.

منبع: وب سایت نشریه لودووار

طبق مطالعاتی که آژانس آمار کانادا انجام داده است، فارغ التحصیالن جدید بیشتر از بقیه از پیامدهای بحران 
کروناویروس متضرر خواهند شد.

مناقشه »خیریه«
 و نگرانی سایر سازمان های خیریه 

از سلب اعتماد مردم
ایران جــوان- به گزارش »اســتار«، 
پاندمی برای منبع اصلی درآمد سازمان 
خیریه Habit for Humanity، یعنی 
شــرکت اجتماعی ReStore، دوران 

سختی بود.
همزمــان با تعطیلی همه کســب و 
کارها، کســب و کار این شرکت نیز 
تعطیل شــد و این درست زمانی بود 
که به دلیل افت وضعیت اقتصادی ، 
کمک های مردمی معمول به خیریه 

نیز کاهش یافت. 
اما سازمان های خیریه کانادا هنوز با 
تاثیر پاندمی بر درآمدها و کمک های 
مردمی کنار نیامده بودند که درگیر 
نگرانی تازه ای شدند: مناقشه ای که 
بر سر ســازمان غیرانتفاعی و خیریه 
WE به راه افتاد ممکن است اعتماد 
مردم را به خیریه ها خدشه دار کرده 
و اســتفاده آنها را از خدمات شرکت 
های اجتماعی حامی این سازمان ها 

کاهش دهد. 
خیریــه Imagine Canada، کــه 
مســئولیت امور سازمان های خیریه 
در کانــادا را به عهــده دارد، تخمین 
می زنــد به دلیل بی ثباتی اقتصادی 
و افزایش نرخ بیکاری به دلیلی شیوع 
کووید-۱۹، درآمد این سازمان ها در 
دوران پاندمی یک سوم کاهش یافته 

است.
بروس مــک دونالد، مدیر ســازمان 
اکنون  گفــت   Imagine Canada
گرایــش بــه درآمدزایــی از طریق 
فروش کاال و خدمــات در خیریه ها 
بیشتر شده و حدود 48 درصد درآمد 
خیریهها در این دوران از این طریق به 

دست آمده است.
در واقــع درآمدزایــی از هر طریقی 
که مستقیما به فعالیت های خیریه 
مرتبط نباشــد بایــد از طریق یک 
 ReStore بازوی جدا مانند شــرکت
انجام شود؛ به این معنا که خیریه ها 
که سازمان هایی غیرانتفاعی هستند 
اجازه دارند شرکت هایی را با ماهیت 
انتفاعی تاسیس کنند. اما این بازوهای 
مالی معموال مشمول قوانین مربوط 
به شفافیت فعالیت های خیریه نمی 

شوند.
در سال 2۰۱۶ دولت لیبرال به خیریه 
ها اجــازه داد از حالت غیرانتفاعی به 
انتفاعــی تغییر وضعیــت دهند و 2 
سال بعد با ایجاد تغییراتی در کدهای 
مالیاتی، درآمدی را که به نفع خیریه 
استفاده شــده بود از درآمدی که در 
جهت منفعت شــخصی رشد کرده 
بود جدا کرد. آخرین داده ها نشــان 
می دهد شرکت ReStore در سال 
2۰۱۹ حدود ۶.8 میلیون دالر برای 
Habit for Humanity درآمدزایــی 
کرده بود که بیشتر این درآمد صرف 
ساخت خانه برای اقشار نیازمند شده 

بود.
جولیا دیــن، مدیر این  خیریه گفت: 
وحشتناک است اگر مردم فکر کنند 
شــرکت های وابســته به خیریه ها 
مشــکل دارند و اعتمادشــان به آنها 
سلب شود. چون این شرکت ها تنها 
امید ما برای داشــتن ثبات اقتصادی 

نسبی است.
هفته گذشته کرگ و مارک کیلبرگ، 
موسسان خیریه WE در یک جلسه 4 
ساعته در برابر کمیته مالی مجلس، 
سوگند یاد کردند تمامی سود حاصل 
از شرکت های اجتماعی این سازمان 
به بخش خیریه تعلق می گرفته است.

با بــاال گرفتن بحث هــا درباره این 
ســازمان، مک دونالــد تصریح کرد 

ســاختار پیچیــده این موسســه با 
چندین پایگاه و شــرکت، ربطی به 
بقیه موسسات ندارد. او گفت با مطرح 
شدن جزئیات بیشتر درباره موسسه 
WE، ما نگرانیم اعتماد به ســازمان 
هــای خیریه از بین بــرود و مردم از 
اهدای کمک ها و داوطلبان از گذاشتن 

وقت خود امتناع کنند.
او افزود: بیایید روراست باشیم، اعتماد 

سنگ بنای کار ما است.
نگرانی دیگر این سازمان های خیریه 
پــس از باال گرفتن مناقشــه WE و 
برنامه ۹۰۰ میلیون دالری فدرال، این 
است که دولت ها به دالیل سیاسی از 
مشارکت با سازمان های خیریه سرباز 
بزنند، همان طور که هفته گذشــته 
دولــت انتاریــو اعالم کرد قــرارداد 
موسسه WE برای اجرای طرح های 
خیریه در مدارس تمدید نخواهد شد.

این در حالی اســت که شرکت هایی 
ماننــد ReStore بــه دنبال همگام 
شدن با فضای پاندمی و فروش آنالین 
مازاد انبار سایر کسب و کارها هستند. 
 ،Habit for Humanity دین، مدیــر
می گوید: در شــرایط فعلی که مردم 
سعی می کنند بیشتر در خرید صرفه 
جویی کنند وجود شرکت هایی مانند 
به برطرف  برای کمــک   ReStore
کردن نیاز جامعه یک موهبت است، 
و حیف اســت اگر بقیه سازمان های 
خیریه و شرکت های وابسته به آنها 

فدای مناقشه WE شوند.

افزایش سه برابری مشتریان 
»بانک های غذا« در تورنتو به دلیل پاندمی و کاهش درآمد

ایرونیــا- ناامنــی غذایی بــه خاطر 
کووید-۱۹ در حال افزایش اســت و 
این امر منجر به رشد شدید مشتریان 

بانک های غذا شده است.
گزارشی از یک خیریه واقع در تورنتو 
که به تازگی توسط بانک غذای دیلی 
بِرد منتشر شد، نشــان می دهد که 
نرخ دسترســی مشــتریان جدید به 
بانک های غذا طی دوران بحران بیش 

از سه برابر شده است.
ایــن گــزارش می گویــد داده های 
جمع آوری شده از سراسر شهر نشان 
می دهد که ۶۱۰۰ نفر در ژوئن شروع 
به دسترسی به بانک های غذا کردند و 
این در حالی است که تعداد این افراد 

در فوریه 2 هزار نفر بود.
این خیریه همچنین یک نظرسنجی 
انجام داد که نشان می دهد سه چهارم 
از مشتریان جدید به طور مستقیم به 
خاطر پاندمی این کار را انجام داده اند 
و از دست رفتن شغل و کاهش ساعات 

کاری دالیل اصلی این اتفاق بود.
نیل هدرینگتون مدیــر عامل بانک 
غــذا دیلی بــرد گفت ایــن گزارش 
نشــان می دهد تعدادی از شهروندان 

آسیب پذیرتر از دیگران هستند. 
او گفــت: »بعضی ها پاندمی را تجربه 
کردند و توانســتند خانــه بمانند و 
انتخاب و قابلیــت کار کردن از خانه 
را داشــتند و بقیــه ایــن انتخاب را 

نداشتند.«
از 22۱ مشــتری بانک غذایی که به 
نظرسنجی تلفنی پاســخ دادند، ۳4 
درصد گفتند بین چهار تا شــش ماه 
آینده دیگر قابلیت پرداخت اجاره خانه 
خود را نخواهند داشــت. 28 درصد 
گفتنــد پرداخت های مزیت پاســخ 
اورژانسی کانادا )CERB( را دریافت 

کرده اند اما هنوز باید به بانک های غذا 
متکی باشند.

داد  نشــان  همچنین  نظرســنجی 
بیشتر مشتریان بانک غذا به جامعه 
آماری تعلق داشــتند که مخصوصا 
در معرض ابتال بــه کووید-۱۹ قرار 
دارند. این گــزارش گفت 5۱ درصد 
از پاســخ دهندگان بیش از ۶۰ سال 
ســن داشتند و مبتال به یک بیماری 

زمینه ای هستند.
این گزارش همچنین گفت در زمانی 
که تقاضا داشت اوج می گرفت، بانک 
غذا دیلی برد با کاهش ظرفیت مواجه 
شد و یک ســوم از لوکیشن های آن 
طــی دوران قرنطینه گســترده در 
روزهای اولیه پاندمی مجبور به بستن 
درهای شــان شــدند. لوکیشن ها در 
مراکز جوامع محلی قرار داشتند که 
توسط داوطلبان با ریسک باالی ابتال 
به کرونا اداره می شدند یا در فضاهایی 
قرار داشــتند که برای فاصله گذاری 

فیزیکی کوچک بودند.
این بانک غذا همچنین شاهد کاهش 
شــدید اهدای غذا در دوران پاندمی 
بوده اســت. هدرینگتــون گفت در 
حالیکه بانک غــذا در مارس 2۰۱۹ 
حدود 454 هزار کیلوگرم غذا دریافت 
کــرد، دریافتی آن در ســال 2۰2۰ 

حدود ۱۳۶ هزار کیلوگرم بود.
با این حال هدرینگتون گفت با وجود 
این کاهش شدید، هم کانادایی های 
معمولــی و هــم درجــات مختلف 
دولت کمک های بسیاری کرده اند تا 
اطمینــان حاصل کنند که بانک غذا 
می تواند به اهداف خود دســت پیدا 
کند. او گفت با توجه به اینکه وسط 
تابستان هستیم، بانک غذا انتظار دارد 
محصوالت اهدایی تازه ای از مزرعه ها 

دریافت کند.
اما با اســتناد به سازمانی که نماینده 
بســیاری از بانک های غذا در سراسر 
اســتان اســت، افزایش تقاضا برای 

خدمات بانک غــذا محدود به تورنتو 
نبود.  

کرولین اســتوارت مدیر اجرای »فید 
انتاریو« گفت شبکه بانک غذای انتاریو 
شاهد »افزایش شدید« تقاضا پس از 
اعمال وضعیت اورژانســی در سراسر 
اســتان بوده اســت. با وجود اینکه 
این ســازمان هنوز مشــغول تحلیل 
داده هاست، او گفت بخش اعظمی از 
تقاضا از سوی کاربرانی بوده که برای 
نخستین بار از خدمات بانک های غذا 

استفاده  کرده اند.
اســتوارت گفت با وجود اینکه تدابیر 
قرنطینه در سراســر استان تسهیل 
شده، او انتظار ندارد که نیاز مردم به 
بانک های غــذا به زودی کاهش پیدا 

کند.
استوارت در بیانیه ای گفت: »با وجود 
اینکه ممکن اســت CERB در ابتدا 
به صاف کردن منحنی اســتفاده از 
بانک غذا در تعدادی از مناطق کمک 
کرده باشد، نگران زمانی هستیم که 
این برنامه به پایان برسد و باعث شود 
بانک های غذا در سراسر استان شاهد 
یک افزایش شــدید دیگر در تقاضا 

باشند.«
او اضافه کرد: »ما همچنین برداشتن 
ممنوعیت فعلی بــرای تخلیه خانه 
را به عنوان نقطه دیگری شناســایی 
کرده ایــم که در آن شــاهد افزایش 
شــدید نیاز خواهیم بود، مخصوصا 
اگر این اتفــاق نزدیک یا همزمان با 
پایــان یافتــن CERB بیفتد یا اگر 
مســتاجران با درآمد پایین که تحت 
تاثیر کووید-۱۹ هســتند با پرداخت 
باال مواجه  اجاره خانه های عقب مانده 
بشوند یا اجاره خانه از بودجه محدود 

iroonia.ca ».آن ها فراتر برود
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سایه شوم زندان گوانتانامو بر زندگی زندانیان بی گناه 
و عدم پذیرش آن ها از سوی کانادا

ایران جوان- به گزارش اســتار، سال 
گذشــته برای ملیک ایرکن ســال 
سختی بود و امسال وضع برایش بدتر 

هم شده است. 
ملیک در حالی که بــرای مهاجرت 
همســرش از آلبانی به کانادا تالش 
می کند، به خاطر مشــکل تیروئید 
در بیمارستان بستری شد و حاال باید 
مدت نامعلومی منتظر نتیجه نمونه 

برداری از ریه اش بماند.
تا روزی که از بیمارســتان مرخص 
بشود، در غربت و در نبود هیچ قوم و 
خویشی، دو فرزند ۹ و 4 ساله اش در 
منزل دوستش ماندند و حاال احتمال 
بســتری شــدن دوباره، بدون اینکه 
کسی باشد که بتواند با خیال راحت 
فرزندانش را به او بســپارد، شــدیدا 
نگرانش کرده است. عدم حضور دائم 
پدر زندگی بچه ها را هم تحت تاثیر 

قرار داده است.
ملیک در گفتگو با استار، در حالی که 
بغض گلویش را گرفته بود گفت: بچه 
ها برای پدرشان دلتنگی می کنند و 

پدرشان دلتنگ آنهاست.
شوهر ملیک داستان پیچیده ای دارد 
که سایه شوم و ادامه دار زندان نظامی 
آمریکا، گوانتانامو بــی، را بر زندگی 
زندانیان نشان می دهد. شوهر ملیک 

مدتی در این زندان گرفتار شده بود.
ملیک که اصالتا اهل اســتان سین 
کیانــگ چین اســت، بیــش از ۱۰ 
ســال قبل به کمک پدرش به کانادا 
مهاجرت کرد. چیزی نگذشته بود که 
از طریق اینترنت با ایوب محمد، یک 
اویغور ساکن آلبانی، آشنا شد و پس از 

مدتی نیز با هم ازدواج کردند.
تا چند ســال پــس از ازدواج ملیک 

بین کانادا و آلبانی در رفت و آمد بود. 
او دخترش را در کانادا و پســرش را 
در آلبانی به دنیــا آورد. البته هر دو 
فرزندش شهروند کانادا محسوب می 

شوند.
آنها در سال 2۰۱4 تصمیم گرفتند به 
طور کامل به کانادا نقل مکان کنند و 
پروسه مهاجرت ایوب را آغاز کردند. 
اما رد شــدن تقاضای مهاجرت ایوب 
توسط اداره مهاجرت کانادا خانواده را 

دچار شوک بزرگی کرد.
تقاضای اقامت دائــم ایوب به دالیل 
امنیتی رد شــد، زیرا اداره مهاجرت 
او را عضو احتمالی جنبش اســالمی 
ترکســتان شــرقی، یــک گروهک 
تروریســتی بــا هدف جداســازی و 

استقالل سین کیانگ، تشخیص داد.
ایوب می گوید اندکی بعد از حادثه ۱۱ 
سپتامبر، در راه سفر به آمریکا مدتی 
را در پاکستان اقامت داشت که ربوده 
شد و سپس برای برگزاری دادگاه به 
آمریکا و زندان گوانتانامو فرستاده شد.
امــا در ســال 2۰۰۶، دادگاه نظامی 
آمریــکا او را از هرگونه اتهامی تبرئه 
کــرد و به آلبانی فرســتاد، چون در 
صورت بازگشت به چین تحت تعقیب 

قانونی قرار می گرفت.
در حــال حاضر، بر اســاس گزارش 
روزنامه ها و موسســات تحقیقاتی، 
شیوه سرکوب اقلیت اویغور در چین 
به اسارت در اردوگاه های کار اجباری 

و عقیم سازی تبدیل شده است.
ملیک می گوید: ایــوب را در آمریکا 
آزاد کردنــد چون بیگناه بــود. اگر 
گناهکار بود که از زنــدان آزاد نمی 
شد. ملیک فکر می کند آنچه باعث 
رد شدن درخواست اقامت همسرش 

توســط اداره مهاجرت کانادا شــده، 
ســابقه حضــور او در زنــدان  بدنام 

گوانتانامو است. 
ایوب فقط یکی از اویغورهایی است که 
به دلیل زندانی شدن در گوانتانامو، با 
وجود اینکه از اتهامات خود تبرئه شده 
اند، نمی توانند به خانواده های شان 

در کانادا بپیوندند.
مهمت توتــی، مدیر پروژه حمایت از 
حقوق ایغورها می گوید ســه مورد 
شبیه مورد ایوب هســتند که با رد 
شدن درخواست اقامت شان در کانادا، 
یک بار دیگر قربانی طعم تلخ قربانی 
شدن را می چشند. او معتقد است این 
ســختگیری در مورد آنها ناشی از بار 
سنگین نام زندان گوانتانامو است. او 
ادامه می دهــد: در واقع کانادا از آنها 
می خواهد بیگناهی خود را از خطایی 
ثابت کنند که هرگز مرتکب نشده اند.
اداره مهاجرت کانادا از اظهار نظر در 

این باره خودداری کرده است.
ملیک بــا نگرانی مــی گوید معلوم 
نیست روند مهاجرت محمد به کانادا 

چه مدت طول بکشد. 
بستری شــدن ملیک در بیمارستان 
بر نگرانــی هایش اضافه کــرده و با 
اضطراب منتظر نتیجه نمونه برداری 
اســت. او نمی داند اگر دوباره مجبور 
به بستری شدن در بیمارستان شود 
فرزندانش را باید به چه کسی بسپارد.
ملیک می گوید: نگهداری از کودکان 
به تنهایی، به ویژه در دوران پاندمی، 
مسئولیت بســیار بزرگی است. شاید 
دوســتانم بتوانند چند روزی آنها را 
پیش خود نگه دارند اما در درازمدت 

واقعا نمی دانم چه باید بکنم.

قیمت واکسن کرونا  
چقدر خواهد بود؟

منطق عرضه و تقاضا به تنهایی کافی 
است تا از هر دادوستدی یک معامله 
پرسود بســازد اما رقابت فشرده برای 
ساخت واکسن کووید۱۹ و روند سریع 
ساخت این واکســن که همه جهان 
بی صبرانه منتظر ساخت و عرضه آن 
به بازار اســت، تنها چالشــی نیست 
داروســازی  امروز شــرکت های  که 
کشــورهای مختلف جهان باید آن را 
مرتفع کنند. این شرکت ها باید بین 
دو فاکتور افزایش حداکثری سود خود 
و خطر خدشه دار کردن هر چه بیشتر 

وجهه خود یک تعادل ایجاد کنند.
به گــزارش هفته به نقــل از پایگاه 
اینترنتــی لودووار، آن چــه امروز در 
ســطح جهانــی در زمینه ســاخت 
واکسن کووید۱۹ شاهد آن هستیم، 
یــک رقابت دیوانه وار اســت. رقابتی 
جنون آمیز نه تنها بر ضد یک بیماری 
مرگبار که دستکم ۱۹ میلیون نفر را 
آلوده کرده و جان بیش از ۷۰۰ هزار 
نفر را گرفته است، بلکه رقابتی شدید 
میان شرکت های داروسازی که تالش 
می کنند یک واکسن موثر یا یک روش 
درمان مناسب برای مقابله با کووید۱۹ 
پیدا کنند، رقابتــی تنگاتنگ میان 
کشورهایی که تالش می کنند زودتر 
از بقیه امکان دسترســی شهروندان 
خود را به این دارو یا درمان تضمین 
کنند و در این رقابت که برای وجهه 
و امنیت آنها اهمیتی اساسی دارد، از 

رقبای خود عقب نمانند.
در این رقابت نفسگیر، چالش فراروی 
محققــان و صنایع داروســازی این 
اســت که هر چه زودتر یک واکسن 
موثر تولید کنند، به سرعت و با دقت 
مراحل مختلــف آزمایش آن را طی 
کنند، آن را به تایید مراجع ذیصالح 
برســانند، امکانات و ابزارهای تولید 
انبوه و توزیع سریع آن را میان صدها 
میلیون و حتــی میلیاردها نفر تهیه 
کنند. اما مســئله مهم این است که 
همه این کارها را نه طی ده سال بلکه 
تنها طی ده ماه آن هم با موفقیت هر 

چه تمام تر انجام دهند.
ســخنگوی شــرکت جانســون اند 
جانسون  ماه گذشته به وال استریت 
ژورنال اعالم کرد: »هرگز پیش از این 
چنین رقابتی در چنین سطحی و با 

چنین ابعادی دیده نشده است.«
تازه ترین آماری که از واکسن های در 
دست ساخت در کشورهای مختلف 
ارائه شده، حاکی از آن است که بیست 
و شش واکســن مختلف در مرحله 
آزمایشات کلینیکی بر روی انسان و 
یکصد و ســی و نه واکسن دیگر در 
مرحله پیش کلینیکی قرار دارند. بر 
خالف دیگر روش های درمان، ساخت 
برای  معمــوال  واکســن های جدید 
شــرکت های دارویی بزرگ جذابیت 
چندانــی نــدارد چرا کــه غالبا این 
واکسن ها برای کشورهای فقیر ساخته 
می شــوند. اما این بــار اوضاع کامال 
متفاوت است و همه شرکت ها حتی 
شــرکت های بزرگ حاضر در بورس 
یک تجارت نان و آب دار و پرسود را از 
ساخت واکسن کووید۱۹ بو کشیده اند 
به طــوری که طبق برآوردهای بانک 
سرمایه گذاری SVB Leerink ارزش 
دارایی شرکت های فعال در بورس که 
به عرصه رقابت جهانی برای ساخت 
واکســن کووید۱۹ وارد شــده اند، از 
اواخر ماه ژانویه تا کنون بیش از یکصد 
و بیست میلیارد دالر آمریکا افزایش 

یافته است.

با توجه به خسارت های سنگینی که 
همه گیری کووید۱۹ صرفا در بخش 
اقتصادی و تجاری در سرتاسر جهان 
بــه بار آورده اســت و با توجه به این 
که همه جهان ماه هاســت بی صبرانه 
منتظر تولید انبوه این دارو و عرضه آن 
به بازار هستند، می توان تصور کرد که 
آنهایی که در نهایت موفق می شوند 
واکسن موثر این بیماری را تولید کنند 
احتماال هنگام عرضه آن به بازار به فکر 
باالترین سود برای خود هستند. نتایج 
مطالعه ای که ICER انجام داده است، 
نشان می دهد که برای درمان کامل 
بیمــاری کرونا با اســتفاده از داروی 
رمدســیویر )دارویی کــه در درمان 
بیمارانی که به شــدت به کووید۱۹ 
مبتال شــده اند، کارســاز واقع شده 
 Gilead است(، شرکت داروســازی
در صورتــی که فقط می خواســت 

هزینه هــای تولید را پوشــش دهد 
می توانســت قیمت محصول خود را 
بین ۱۰ تا ۶۰۰ دالر تعیین کند، اگر 
می خواســت هزینه  های روند توسعه 
خود را نیز در سال جاری لحاظ کند 
می توانســت قیمت را بین ۱۰۰۰ تا 

۱۶۰۰ تعیین کنــد و اگر معافیت از 
هزینه  های درمانی و اجتناب از مرگ 
و میرهای ناشــی از کووید۱۹ را نیز 
در نظر می گرفت، می توانست قیمت 
را بیــن 4۶۰۰ تا 5۱۰۰ تعیین کند. 
این شــرکت قیمت محصول خود را 

در آمریکا بیــن 2۳4۰ و ۳۱2۰ دالر 
تعیین کرده است.

شــرکت های دارویی که در گردونه 
رقابت برای ساخت واکسن کووید۱۹ 
وارد شده اند، بدون تردید با آگاهی از 
این موضوع که به علت متهم شــدن 
بــه ثروت انــدوزی تا انــدازه زیادی 
مقبولیت و وجهه خــود را نزد افکار 
عمومی از دســت داده اند و امروزه به 
شدت زیر نگاه ریزبین، دقیق و نقادانه 
جنبش های اجتماعی قرار دارند، بارها 
به شهروندان کشورهای خود اطمینان 
داده اند که هرگز به فکر آن نیستند که 
از وضعیت حساس کنونی بیشترین 

سود ممکن را به جیب بزنند.
به عنوان مثال شرکت  های داروسازی 
جانســون اند جانســون و آسترازنکا 
AstraZeneca هــر دو قول داده اند 
که واکسن  های احتمالی خود را پس 
از آن که با موفقیت تســت شد و به 
تایید مراجع ذیصالح رسید، دست کم 
تــا زمانی که روند کاهش همه گیری 
کرونا شــروع نشــده و از شدت این 
بیماری کاسته نشده است، به قیمتی 
که برای آنها تمام شده است، به بازار 
عرضــه خواهند کرد و به فکر ســود 

بیشتر نخواهند بود.
مدرنــا  شــرکت های  مســئوالن 
فایــزر Pfizer و مرک   ،Moderna
Merck هنوز دربــاره رویکردی که 
بــرای ارائه محصــول نهایی خود در 
اظهارنظر  گرفــت،  پیش خواهنــد 
نکرده اما ابــراز اطمینان کرده اند که 
با توجه به اوضــاع اضطراری کنونی 
که همه گیری کووید۱۹ در جهان به 
وجود آورده است، قطعا حاشیه سود 

خود را محدود نگه خواهند داشت.

به رغم همه این دغدغه ها، مسئوالن 
شــرکت آمریکایی مدرنا پیش بینی 
کرده اند کــه در اولین ســال تولید 
واکسن خود، دست کم دو میلیارد دز 
آن را خواهند فروخت و این مســئله 
قطعا با ســه برابر شدن ارزش سهام 
این شــرکت از ابتدای سال تا کنون 

بی ارتباط نبوده است.
مسئوالن شــرکت فایزر نیز به نوبه 
خــود دو هفته پیش اعــالم کردند 
با توجــه به پویش  هــای مایه کوبی 
گســترده ای که احتماال سال 2۰22 
نیز ادامه خواهــد یافت و همچنین 
فراخوان احتمالی بــرای جمع آوری 
واکسن  های موجود در بازار به منظور 
انطباق با جهش هایی که ویروس کرونا 
پیدا می کند، پیش بینی می کنند که 
فروش واکسن آتی آنها چندین سال 

ادامه خواهد یافت.

رقابت فشــرده کشورها برای تهیه 
واکسن

دولت های مختلف جهــان که برای 
کاهش خطــر ویروس کرونــا برای 

سالمت و جان شهروندانشان به تکاپو 
افتاده اند، هم از لحاظ مالی به مطالعات 
و تحقیقاتی که برای ساخت واکسن 
صورت می گیرد کمــک می کنند و 
هم تالش می کنند با شرکت هایی که 
ظاهرا در مســیر ساخت واکسن این 
بیماری به موفقیت  های خوبی دست 
یافته اند، تفاهم نامه تامین واکسن امضا 

کنند.
این مسئله به ویژه در خصوص کانادا 
صدق می کند که هفته گذشته اعالم 
کرد برای تهیه واکسن آتی کووید۱۹ 
با شرکت  های آمریکایی مدرنا و فایزر 
تفاهم نامه امضا کرده است. آنیتا آناند 
وزیر خدمــات عمومــی و تدارکات 
کانادا نیــز از این »رویکرد تهاجمی« 
ابراز خرسندی و تاکید کرد هدف از 
اتخاذ چنین رویکردی این است که 
به محض ســاخته شــدن واکسن و 
عرضه آن به بازار جهانی شــهروندان 
کانادایی جزو اولین کسانی باشند که 
به این دارو دسترسی خواهند داشت. 
وزیر تدارکات کانادا با اشــاره به این 
که دولت کانادا مذاکرات دیگری را با 
شرکت های دیگری در همین زمینه 
دنبال می کند، مشخص نکرد که چه 
تعــداد دز واکســن در این مذاکرات 
مطرح شده و قرار است این واکسن ها 
به چه قیمتی در اختیــار کانادا قرار 
گیرند با این حال آناند اذعان کرد که 
تحویل این واکسن ها به کانادا زودتر 
از یک سال آینده اتفاق نخواهد افتاد.

قراردادهایــی که کانــادا برای تهیه 
واکســن کووید۱۹ با 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.
دو شرکت آمریکایی که دولت فدرال 
با آنها یادداشــت تفاهــم امضا کرده 
مرحله  کلینیکی  آزمایشــات  است، 
۳ واکســن  های خود را هفته گذشته 
آغاز کردند. در این مرحله آزمایشات 
گســترده ای انجام می شود تا کارآیی 
این واکســن ها مشخص شــود. این 
واکســن ها روی ۳۰ هزار نفر تست 
خواهد شــد و نتایج آن پائیز امسال 
منتشر خواهد گشــت. شرکت های 
فایزر و مدرنا ژوئیه امســال از نتایج 
مثبت آزمایشات محدود محصوالت 

خود خبر داده بودند.
طبــق اطالعــات و گزارش هایی که 
از جمله فرانس  برخی خبرگزاری ها 
پرس منتشر کرده اند، دولت آمریکا نیز 
در این زمینه رویکرد »تهاجمی تری« 
در پیش گرفته و نزدیک به ۹ میلیارد 
و 5۰۰ میلیون دالر در مسابقه تولید 
و تهیه واکســن کوویــد۱۹ و خرید 
دســت کم هفتصد میلیون دز از این 
واکســن از پنج شــرکت داروسازی 
مختلف ســرمایه گذاری کرده است. 
به گفته مقامات آمریکایی دســتکم 
یکصد میلیون دز از این واکسن ها از 
ماه دســامبر در اختیار دولت آمریکا 
قــرار خواهد گرفت. در همین زمینه 
واشــنگتن تقریبــا کل تولید داروی 
رمدســیویر را نیز که در درمان موارد 
شدید بیماری کووید۱۹ کارساز واقع 

شده، خریداری کرده است.
در  فایــزر  داروســازی  شــرکت 
تفاهم نامه ای که با دولت آمریکا امضا 
کرده بر سر قیمت بیست دالری هر 
دز واکسن کووید۱۹ توافق کرده که 
البته برای وکسیناسیون هر نفر دو دز 
آن الزم است. شرکت مدرنا نیز هفته 
گذشته از قیمت ۳2 تا ۳۷ دالری دز 
واکســن آتی خود صحبت کرد که با 
این حســاب واکسیناسیون هر نفر با 
استفاده از داروی این شرکت بین ۶4 

تا ۷4 دالر هزینه خواهد داشت.

منبع: سایت نشریه لودووار
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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«

امیر حیدریان، دندانپزشک تورنتو، متهم به آزار جنسی کودکان
پــرژن میــرور- امیــر حیدریــان 
دندانپزشــک 54 ساله ساکن تورنتو، 
بیش از شش هفته قبل با چند فقره 
اتهــام آزار و اذیت جنســی و تماس 
جنســی به قصد لذت با افــراد زیر 
ســن قانونی روبرو شد، اما همچنان 
به فعالیت خود به عنوان دندانپزشک 

ادامه می دهد.
به گزارش شبکه خبری سی بی سی، 
مراجعه کنندگان به مطب وی، هیچ 

اطالعی از این موضوع ندارند.
به غیر از یک اعالمیه که در وب سایت 
کالج سلطنتی جراحان دندانپزشکی 
انتاریو منتشر شده و حاوی جزییات 
تخلفات صورت گرفته توســط امیر 
عبــاس حیدریان اســت، وی ملزم 
به نصب هیچگونــه اطالعیه درباره 
اتهامات خود بر روی وب سایت کاری 
و یا در محل کار خــود برای آگاهی 

دادن به بیمارانش نیست.
گزارش سی بی سی اضافه کرده است 
که امیر حیدریان همچنان به پذیرش 
بیمارن در مطب دندانپزشکی خود در 

شهر تورنتو ادامه می دهد.
ِکری بومن، متخصص زیست شناسی 
در دانشــگاه تورنتو به ســی بی سی 
گفته اســت: » مردم حــق دارند که 
آگاه باشند. به طور قانونی این یک امر 
کامالً پیچیده است، اما از نظر اخالقی، 
باید مکانیزمی داشــته باشید که اگر 

مطمئن هســتید در جایــی مردم، 
بخصوص کــودکان در معرض خطر 
هســتند، اطالع رسانی به طور کامل 

انجام گیرد.«
امیر حیدریــان در تاریخ 2۶ ژوئن به 

جرایم زیر متهم شده است:
پنج فقره آزار و اذیت

یک فقره تهدید به مرگ
چهار فقره آزار و اذیت جنسی

چهار فقره تماس جنسی به قصد لذت 
)اتهامی که در مواردی به کار می رود 

که فرد قربانی کمتر از ۱۶ سال سن 
دارد(

وی متعاقباً بــه یک فقره اتهام دیگر 
مبنی بر آزار جنسی در روز 2۱ ژوئیه 
متهم شد و در حال حاضر با سپردن 

وثیقه آزاد است.
جرایم مرتبط با اتهامات مطرح شده 
علیه امیر حیدریان بین نوامبر 2۰۱۹ 
و آوریــل 2۰2۰ اتفاق افتاده اســت. 
اداره پلیس تورنتو و مرکز مشــاوره 
کودک و نوجــوان این اداره به همراه 

پلیس منطقه ای دورهام در تحقیقات 
مرتبط با این اتهامات شــرکت دارند. 
امیر حیدریان مالک ساختمانی است 
که مطب دندانپزشکی وی در آن قرار 
دارد، وی همچنیــن در مالکیت دو 
ملک مسکونی در تورنتو و یک مزرعه 
کشاورزی در کالرینگتون در منطقه 

دورهام در شرق تورنتو شریک است.
بر اســاس قانون، انتشار مشخصات 
قربانیان و جزییــات اتهامات مطرح 

شده توسط آنها ممنوع است.
اما شــبکه خبری سی بی سی تایید 
کرده است که در میان قربانیان، افراد 
زیر ۱۶ سال نیز وجود دارند و تعدادی 
از آنها از بیماران مراجعه کننده به امیر 

حیدریان بوده اند.
جوزف نوی برگر، وکیل حیدریان گفته 
است که موکل وی قصد دارد در برابر 
تمام اتهامات مطرح شده علیه او اظهار 
بی گناهی کند و اعالم کند »به عنوان 
یک دندانپزشک حرفه ای مشغول به 

کار بوده است«.
جــوزف نوی برگر ادامه داده اســت: 
» ایــن اتهامات باعــث تعجب دکتر 

حیدریان شده است.«
هیچ یک از اتهامات مطرح شده هنوز 
در دادگاه مورد بحث قرار نگرفته اند. 
جلسه بعدی دادگاه امیر حیدریان قرار 

است در اوایل سپتامبر برگزار شود.
بر اســاس قوانین کالج ســلطنتی 
جراحــان دندانپزشــکی انتاریو، هر 
دندانپزشــکی که با اتهامات جنایی 
روبرو شود باید این کالج را در جریان 
این اتهامات قرار دهد. اما در مورد امیر 
حیدریان، این کالــج از طریق یکی 
از قربانیان از اتهامات وی آگاه شــده 

است.
بر اســاس قانــون، پلیــس و دادگاه 
هیچ اجباری بــرای آگاه کردن کالج 
دندانپزشــکی  جراحان  ســلطنتی 
انتاریو و یا هر سازمان حرفه ای دیگر 
از اتهامات جنایی مطرح شــده علیه 

اعضای آنها را ندارند.
کری بومن در همین زمینه به ســی 
بی ســی گفته اســت: » این قانون 
بایــد تغییر کند. این پایه و اســاس 
کل سیستم اســت، و اگر شما هیچ 
اعتمادی نداشته باشید، همه چیز از 
بین می رود. مردم باید در محیط های 
پزشــکی و دندانپزشــکی احساس 

امنیت کامل داشته باشند.«
در بیانیه ای که کالج سلطنتی جراحان 
دندانپزشک انتاریو منتشر کرده، آمده 
است که پرونده امیر حیدریان با توجه 
به شــکایت ها و گزارش های رسیده 
توسط یک گروه در حال بررسی است. 
این گروه دارای گزینه های مختلفی در 
این زمینه است، و تصمیم نهایی در 

موعد مقرر اعالم خواهد شد.«

تورنتو یکی از گران ترین سیستم های 
حمل و نقل عمومی جهان را دارد

ایرونیا- گزارشــی جدید از شــرکت 
پیکودی نشــان می دهد که ترانزیت 
عمومــی تورنتو یکــی از گران ترین 
سیســتم های حمل و نقل عمومی در 

جهان است.
با اســتناد بــه نتایج ایــن گزارش،  
شهروندان تورنتو که به طور متوسط 
ماهــی ۳5۳2 دالر درآمد دارند، باید 
4.2 درصــد از درآمــد خود را صرف 

حمل و نقل عمومی کنند.
پنج شــهری کــه در صدر لیســت 
گران ترین سیســتم های حمل و نقل 
عمومی جهان قرار گرفتند شــامل 
سائو پائولو با ۱5.۳4 درصد از درآمد 
متوســط ماهانه، اســتانبول با ۹.2۶ 
درصد، لندن با 8.2۳ درصد، دوبلین 

با ۷.8۱ و تورنتو بودند.
با وجود اینکه ترانزیت عمومی تورنتو 
بســیار گران اســت، به گرانی لندن 
نمی شــود که به طور متوسط هزینه 
ماهانه استفاده از آن 25۹ دالر آمریکا 
اســت. هزینه های ماهانه استفاده از 
حمل و نقل عمومی در دوبلین )2۱۳ 
دالر( و نیویــورک )۱2۷ دالر( هم به 
نظر ســنگین می رسند. اما با در نظر 
گرفتن درآمد متوسط ماهانه، اوضاع 
به نفع نیویــورک تغییر می کند: این 
شهر در میان 24 شــهر رتبه ۱8 را 

به خــود اختصــاص داده چون یک 
شــهروند می تواند بــا 2.4 درصد از 
درآمد متوسط ماهانه خود از خدمات 
اســتفاده کند. البته باید به این نکته 
هم اشــاره کرد که با 4۷2 ایستگاه، 
نیویورک سیتی بزرگ ترین سیستم 
حمل و نقل سریع در دنیا را دارد و هر 

روز خدمات 24 ساعته ارایه می کند.
در ســطح ملی، تورنتــو گران ترین 
سیستم حمل و نقل عمومی کانادا را 
دارد و هزینه اســتفاده ماهانه آن به 
طور متوسط ۱5۶ دالر است. این رقم 
به کاربران دسترسی به اتومبیل های 
کرایــه ای، اتوبوس هــا و متروهــا را 

می دهد. 
در رتبــه دوم کلگری قــرار دارد که 
هزینه متوســط ماهانه اســتفاده از 
سیســتم حمل و نقــل آن ۱۰۹ دالر 
است. وینیپگ هم با هزینه ۱۰2 دالر 
در رتبه سوم قرار دارد و ونکوور با ۹8 
دالر چهارم اســت. مونترال با 8۶.5۰ 
دالر در ماه لیســت پنج شهر اول را 

تکمیل می کند.
شــهر  صرفه تریــن  بــه  مقــرون 
شارلوت تاون در شرق است که هزینه 
استفاده ماهانه از آن به طور متوسط 

iroonia.ca .58.5۰ دالر است

مردمی عادی که در دوران پاندمی کاری خارق العاده برای کانادا انجام دادند
ایران جوان- در ابتــدا همه بی پناه 
مانده بودیم. پاندمی بحرانی به بزرگی 
کل جهان بود که تک تک انسان ها را 
به این سوال کلیدی برگرداند که برای 
حفظ جان خود چه باید بکنم. اما در 
این میان عده ای از خود پرســیدند 
بــرای کمک به دیگران چه می توانم 
بکنــم. ایــن ماهیت گــروه غلبه بر 
کووید-۱۹ است. لوریه دیلون شاک، 
مدیر تبلیغــات و یکی از پایه گذاران 
این گروه مردمی می گوید: فکر می 
کنم همه مــا آن لحظه بی پناهی و 
ســردرگمی در برابر این مصیبت را 
تجربه کرده باشیم. لحظه ای که در 
آن سعی می کنیم اولویت هایمان را 
برای دوام آوردن دسته بندی کنیم. 

امنیت، پول و غذا.
سلمان احمد، مشــاور و همین طور 
راننده گروه می گویــد: ما آدم های 
معمولی بودیم که کسی هم ما را نمی 
شــناخت. اما یک روز همسرم گفت 
چرا ما برای تامین تجهیزات حفاظت 

شخصی کاری نکنیم؟
نادیــا ملیــک، از مدیران شــرکت 
هواپیماسازی بمباردیه  که مدیریت 
این گــروه را به عهده داشــت، می 
گوید: باید فورا وارد عمل می شدیم و 
کسی را هم نمی شناختیم. در چنین 
شرایطی باید به افراد گروهت اعتماد 
کنی و ایمان داشــته باشی آدم های 

درستی را انتخاب کرده ای. 
در واقع این افراد دور هم جمع شدند 
و تیمی را با نام غلبه بر کووید با هدف 
کمک به تهیه تجهیــزات مورد نیاز 

بیمارستان ها تشکیل دادند.
در آغاز پاندمی نگرانی اصلی مسئولین 
و مــردم تامین تجهیــزات حفاظت 
شخصی مانند ماســک، دستکش و 
لباس مخصوص بود و در بسیاری از 
بیمارســتان ها پرسنل دسترسی به 
تعداد کافی از این تجهیزات نداشتند.

احمد سرپرســت این گــروه ۶ نفره، 
متشکل از همسرش، دو پزشک، یک 
مدیر بازاریابی و یک مدیر مالی، شد. 

آنها چه کمکی می توانستند بکنند؟ 
تهیه دستگاه تنفســی؟ خیر. تهیه 
تجهیزات محافظت شخصی؟ شاید. 
با این هــدف هریک از آنهــا روابط 
حرفه ای خــود را به کار گرفتند. به 
این ترتیب، با کمک شرکت بمباردیه 
تعداد زیادی ماسک N95  تهیه شد.  
XYZ انبار خود را در اختیار آنها قرار 
داد، شرکت وولوو ۱8 اتومبیل با بنزین 
 Toys R ،کافی در اختیار آنها گذاشت
Us نیــز 4۰۰ مانیتور اتاق کودک به 
آنها اهدا کرد که به گفته یک پزشک، 
به کنترل شــیوع در هنگام ارتباط با 

بیماران کمک می کرد.
در این میان، ویکنهسیر، بازیکن هاکی 
که دانشــجوی پزشــکی نیز بود، از 
یکی از دوستان خود شنید تجهیزات 
محافظت شخصی بیمارستان ظرف 
چند روز آینده به پایان خواهد رسید. 
ویکنهســیر خود می گویــد در این 
لحظه احســاس کردم به هیچ دردی 
نمی خــورم. فورا توییتی را ارســال 
کردم تا بتوانم با جمع آوری مبلغی، 
به یکی دو بیمارســتان کمک کنم. 
اما ۱۰ دقیقه نگذشته بود که پیامی 
از رایــان رینولدز دریافت کردم که از 
من خواست در این کمک مشارکت 
کند. او هم توییت را به 5۰ میلیون نفر 
دیگر ارسال کرد. در واقع رایان ترکاند. 
توییت ویکنهســیر و رینولدز توسط 
مالکان شرکت Shopify، غول کسب 
و کار اینترنتی، نیز دیده شد و آنها هم 

فورا یک میلیون دالر اهدا کردند. 
ویکنهیسر روز بعد پیامی از گروه غلبه 
بر کووید دریافت می کند. او می گوید 

با توجه به حضور دو پزشــک در این 
گروه به آنها اعتماد کردم و مشتاقانه 

به هم ملحق شدیم.
اولین برنامه مشــترک آنها برگزاری 
دو رویداد برای جمــع آوری کمک 
های مردمی بود کــه در اولی تقریبا 
کسی شرکت نکرد اما در رویداد دوم 
جمعیت زیادی مشارکت کرده و اقالم 
بســیار زیادی جمع آوری شد. حتی 
زنی با خجالت دو عدد ماســک اهدا 
کرد کــه در این لحظه دکتر الوی، از 
اعضای گروه، خطاب به جمع گفت: 
این هدیه نیاز 2 روز یک پزشــک به 
ماسک را برطرف می کند. پس خیلی 
ارزشمند است. اما با وجود کمک های 
فراوان، هنوز اقالم جمع شــده کافی 
نبود. بنابراین یاسمین، دختر ۱۶ ساله 
احمد، تیشرتی طراحی کرد که پس از 
آن که رایان رینولدز آن را به تن کرد 
2۱ هزار عدد  از آن به فروش رفت و 
مبلغ ۳۰۰ هزار دالر دیگر برای خرید 

تجهیزات جمع شد.
اقدامات گروه به حدی تاثیرگذار بود 
که نخست وزیر و افسر ارشد سالمت 
کانادا نیز درباره گروه صحبت کردند. 
گروه روز به روز گسترده تر می شد و 
کارها تقسیم می شدند. یک کمیته 
پزشکی برای ارزیابی نیاز بیمارستان 
ها تشــکیل شد، گروهی اقالم را تا ۳ 
روز بسته بندی می کردند تا از عدم 
آلوده بودن ســطوح آنها به ویروس 
اطمینــان حاصل کننــد. راننده ها 
شیفت بندی شــدند و در این میان 
بنیاد Northpine نیز بی ســر و صدا 
5۰۰ هــزار دالر کمک مالی به گروه 

اهدا کرد. 
همه خودشــان را فراموش کرده و به 
حل مشــکالت گروه فکر می کردند. 
مدیریت باز احمد نیز باعث می شــد 
دیدگاه های مختلف در شیوه جمع 
آوری و توزیع کمک ها در نظر گرفته 
شود. برای مثال همسر او اصرار داشت 
به زنــان بی سرپرســت و اقلیت ها 
توجه بیشتری شود. او مدام می گفت 
مراقب باشیم که فقط سفیدپوستان را 

در اولویت قرار ندهیم.
یکــی از هدف های اصلی آنها کمک 
رســانی به خانه های سالمندان بود. 
اعضای گروه می گویند پرسنل خانه 
های ســالمندان در فضایی ماتم زده 
و افسرده، در حالی که از روند سریع 
شیوع ویروس، مرگ ناگهانی ساکنان 
و استعفای تعداد زیادی از همکاران 
شان در شــوک بوده و عالوه بر همه 
این ها، تجهیزاتی برای مقابله با ابتال 
به ویــروس در اختیار نداشــتند، از 
دریافت اقالم مورد نیازشــان غرق در 

شادی می شدند.
حتــی زمانــی کــه یکــی از اعضا 
بیمارستانی  برای  تجهیزات  مقداری 

در اتوبیکــوک برده بود، پرســتار از 
خوشحالی اشک ریخته و گفته بود در 
حال حاضــر این اقالم برای ما از طال 

باارزش تر است.
این هفته، گروه ۶ نفره ای که تبدیل 
به یک سازمان گســترده با اعضایی 
فعال شده بود که تا روزی 22 ساعت 
کار می کردند، به کار خود پایان می 
دهد. در سخت ترین روزهای کانادا، 
این گروه با جمع آوری 2.4 میلیون 
دالر کمک، 2.4 میلیون ماسک، 24 
هزار لیتر مایع ضدعفونی دســت، به 
بیش از 2۰۰ بیمارســتان، آسایشگاه 
سالمندان و پناهگاه پناهجویان کمک 

رسانی کرد.
همه آن ها افــرادی مثل ما بودند و 
هستند. تنها تفاوت شان این بود که 
آنها خواستند برای مردم کانادا کاری 
خارق العاده انجام بدهند بدون اینکه 
کســی از آنها خواســته باشد، بدون 
اینکه از کسی چیزی بخواهند. خیلی 
از اتفاقات دوران پاندمی به زودی به 
فراموشی سپرده خواهد شد. اما این 
کار آنها را هرگــز فراموش نخواهیم 

کرد.
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نزدیک شدن قیمت امالک ونکوور 
به دوران پیش از پاندمی

ایرونیا- داده های انجمن امالک ونکوور 
بزرگ نشان می دهد که قیمت امالک 
در این منطقه ماه گذشته باالتر رفت. 
قیمت معیار در منطقه به ۱۰۳۱4۰۰ 
دالر در جوالی رسید که 4.5 درصد 

بیشتر از ماه مشابه سال قبل بود. 
در شهر، قیمت معیار “ایست ونکوور” 
بــه ۱۰۹24۰۰ دالر رســید که ۶.۷ 
درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل 
بود. در “وســت ونکوور” گران قیمت ، 
قیمت یک خانه متوسط ۱2۷۹۱۰۰ 
دالر بود که نشــان از افزایشــی 4.8 

درصدی نسبت به سال قبل داشت.
تمــام مناطق حومه شــهری به غیر 
از سه منطقه شــاهد افزایش ماهانه 
قیمــت بودند با این حــال هنوز راه 
زیادی برای جبران چند ماه اخیر باقی 
است. افزایش قیمت ماهانه باعث شده 
 )composite prices(قیمت مرکب
با فاصله کمی پایین تر از قیمت مارس 

قرار بگیرد. 
با وجود ایــن افزایش، انجمن به این 
نکته اشاره می کند که قیمت ها طی 
سه سال اخیر در ونکوور بزرگ فقط 

۱.۱ درصد افزایش داشته اند.
در شهر، “ایســت ونکوور” هنوز ۰.۶ 
درصد پایین تر است و  “وست ونکوور 
” هم طی همان بازه شاهد افت قیمت 

5.2 درصدی بوده است.
حتی در مقایســه با اســتانداردهای 

تاریخــی، میزان فــروش امالک در 
ونکوور بزرگ افزایشــی بســیار زیاد 

داشت.
انجمن امــالک گــزارش داد که در 
جوالی ۳۱28 واحد فروخته شد که 
28 درصد بیشتر از ماه قبل بود. این 
رقم همچنین 22.۳ درصد بیشتر از 

ماه مشابه سال قبل بود. 
سال گذشته برای فروش مسکن در 
ونکوور به طــوری غیرعادی ضعیف 
بود، بنابراین تا حدودی می شد انتظار 
افزایشی چشمگیر را داشت. هرچند 
ایــن افزایش همچنیــن ۹.4 درصد 
باالتر از میانگین ۱۰ ســاله برای ماه 

جوالی است.
برخی از کارشناسان مسکن هنوز با 
بدبینی بــه این آمار نگاه می کنند و 
معتقدند افزایش میزان فروش در ماه 
گذشته در واقع  حاصل انباشت تقاضا 

از بهار بوده است.
فروشندگان امالک در ونکوور بزرگ 
در لیســتینگ هم فعــال بودند و از 
این رو ثبت موجودی جدید نســبت 
به فروش، افزایش بیشــتری داشت. 
انجمــن امالک شــاهد ثبت 5۹48 
موجودی جدیــد در جوالی بود که 
نســبت به مــاه قبل افزایشــی 2.8 
درصدی داشــت. این رقم همچنین 
28.۹ درصد بیشتر از ماه مشابه سال 

iroonia.ca.قبل بود

کسری بودجه ۳۸.۵میلیارد دالری 
در انتظار انتاریو

کســری بودجــه انتاریو در ســال 
مالــی 2۰2۰-2۰2۱ احتمــاال بــه 
۳8.5میلیارد دالر خواهد رســید که 
افزایش ۱8میلیارد دالری را نســبت 
به پیش بینی های ماه مارس نشــان 

می دهد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در شرایطی که انتاریو تالش می کند 
به تدریج از محدودیت های قرنطینه 
ناشی از همه گیری کرونا رهایی یابد، 
دولــت داگ فورد وزیــر اول انتاریو 
در تازه ترین گــزارش اقتصادی خود 
کســری بودجه ۳8.5میلیارد دالری 
و کاهش ۶.۷درصدی تولید ناخالص 
داخلی را در ســال2۰2۰ پیش بینی 

کرده است.
در گــزارش اقتصــادی جدید دولت 
انتاریو کســری بودجه استان نسبت 
بــه پیش بینی هایی که در ماه مارس 
منتشر شده بود، افزایش ۱8میلیارد 

دالری را نشان می دهد.
طبق اعالم دولت انتاریو این اختالف 
عمدتا ناشــی از تدابیری اســت که 
دولت به منظور حفاظت از ســالمت 
و مشاغل در دوره همه گیری به اجرا 

گذاشته است.
راد فیلیپس وزیر دارایی انتاریو تاکید 
کرد: »همه گیــری کووید۱۹ بحران 
ناخواســته و پیش بینی نشده ای بود 
که به همه تحمیل شد. در این شرایط 
دولــت تضمین ســالمت عمومی را 
اولویت قرار داد و برای نجات اقتصاد 
نیز تدابیر سختگیرانه اما صحیحی به 

اجرا گذاشت.«
دولت انتاریو تا کنون ۳۰میلیارد دالر 
در طــرح اقدام خود بر ضد کووید۱۹ 
ســرمایه گذاری کرده است در حالی 
که در آغــاز همه گیری کرونا، هزینه 
۱۷میلیارد دالری را برای اجرای این 

طرح پیش بینی کرده بود.

 گزارشی از ادامه اعتراضات علیه پلیس در کانادا
هجدهــم ژوئن گذشــته درســت 
در شــرایطی کــه پــس از ماجرای 
پرهیاهوی کشــته شدن جرج فلوید 
شهروند سیاه پوســت آمریکایی در 
برخورد خشــونت بار نیروهای پلیس 
مینیاپلیس، بســیاری از شــهرهای 
آمریکا و در مقیاس و ابعادی محدودتر 
برخی شهرهای کانادا مثل مونترال و 
تورنتو صحنه تظاهرات مردمی بر ضد 
برخوردهای خشونت بار پلیس بودند، 
کنفرانس  در  ســی.تی.وی  خبرنگار 
مطبوعاتی   فرانسوا لوگو وزیر اول کبک 
از وی پرسید نظرش درباره جنبشی 
که در حمایت از کاهش بودجه پلیس 
در بسیاری از شهرهای آمریکا و کانادا 
به راه افتاده اســت، چیست.   فرانسوا 
لوگو که آشــکارا به علت نفهمیدن 
ســوال چهره اش در هم رفته بود، از 
خبرنگار خواســت ســوالش را تکرار 
کند. آنگاه جواب داد واقعا نمی داند که 
چرا و به چه دلیل باید بودجه نیروی 

پلیس کاهش یابد.
واقعیــت ایــن اســت کــه جنبش 
حامیان کاهش بودجه پلیس زاییده 
است  آنگلوساکسون  ســرزمین های 
و در فرانســه و مناطق فرانسوی زبان 
چندان شناخته شده نیست. به طوری 
که حتی در تظاهراتی که در شــهر 
مونترال با همین موضوع برگزار شد، 
معترضان غالبا شــعارهای خود را به 

زبان انگلیسی سر  می دادند.
حتی عبارت »کاهش بودجه پلیس« 
نیز در ادبیات فرانسوی زبان ها چندان 
شــایع نشده اســت. اما ســوال این 
اســت که آنهایی کــه در واکنش به 
سوءاستفاده  ها و خشونت های پلیس 
در قبــال اقلیت های قربانی تبعیض، 
کاهــش بودجه پلیس را پیشــنهاد 
کــرده و آن را راه حــل این معضل 
اجتماعــی دانســته اند، واقعا چه در 
سرشان  می گذرد؟   به طور خالصه باید 
بگوییم که خیلی چیزها.   مدافعان این 
ایده )کاهش بودجه پلیس( حرف ها و 

دیدگاه هایشان یکسان نیست.
در یک ســوی این جنــاح، فعاالن 
میانه رویی هستند که معتقدند الزم 
است بخش کوچکی از بودجه پلیس 
به توسعه خدمات اجتماعی اختصاص 
یابد. اعضای این گروه در اســتداللی 
که در تایید پیشــنهاد خود  می آورند 
این است که بســیاری از افرادی که 
بر اثر خشــونتهای پلیس جان خود 
را از دســت داده انــد، در وضعیــت 
فالکت قرار داشته اند و برخی از آنها 
حتی خودشــان از پلیس درخواست 
کمــک کرده بودند امــا به جای این 
کــه از مخمصه و بحران نجات یابند، 
خودشان قربانی برخورد خشونت بار 

پلیس شده اند.
داریل دیویس استاد جامعه شناسی و 
مردم شناسی دانشگاه کارلتون که در 
امور مربوط به امنیت عمومی مطالعات 
تخصصــی زیادی انجام داده اســت،  
می گوید: »باید برای ایجاد ســازمانی 
تالش کنیم که ماموریت و رســالت 
آن پاســخگویی در شرایط اضطراری 
و اوضاع بحرانی باشد. تنها نقشی که 
باید به پلیس محول شود، مداخله در 
شرایطی است که خطر وقوع خشونت 

در آن وجود داشته باشد.«
این کارشــناس خاطر نشــان کرد: 
»ژاندارمری ســلطنتی کانــادا اعالم 
کرده است که به طور متوسط ده هزار 
بــار در هر ماه برای کمک به افراد در 
وضعیت بحرانی یا بررســی وضعیت 
سالمتی آنها وارد عمل شده است. اما 
واقعیت این است که ماموران پلیس 

برای چنین کارهایی آموزش های الزم 
را ندیده اند.«

ســازمانی که داریل دیویس معتقد 
اســت باید مســئولیت مداخله در 
شرایط اضطراری و بحرانی را بر عهده 
بگیرد، الزم است که از افراد کارکشته 
و حرفه ای به ویژه در بخش بهداشت 
و درمان تشــکیل شده باشد تا برای 
مدیریت افرادی که به علت مشــکل 
وابستگی یا اختالالت روحی و روانی 
در شــرایط بحرانی قــرار گرفته اند، 
آموزش های الزم را دیده باشند. به این 
ترتیب وقتی شمار ۹۱۱ را  می گیریم 
عالوه بر پلیس و آتش نشــانی گزینه 
دیگری هم پیشــنهاد  می شــود که 
همان »خدمات اجتماعی« است. اما 
به گفته داریل دیویس الزم است که 
بخش خدمات اجتماعی به طور کلی 

از پلیس جدا و مستقل باشد.
داریل دیویس می گویــد: باید برای 
ایجاد سازمانی تالش کنیم که هدف 
و ماموریت آن رســیدگی به شرایط 

بحرانی است.
کنگره اقوام اولیه کانادا نیز خواستار 
کاهش بودجه ژاندارمری ســلطنتی 
کانادا شــده اســت. با این حال کیم 
بودیــن نایب رئیس ایــن کنگره در 
مصاحبه با لودووار پیشنهاد کرد برای 
بودجه ادارات پلیس ســقف تعیین 
شود و برنامه آموزش نیروهای پلیس 
به ویژه مسایل مربوط به بومیان مورد 

بازبینی قرار گیرد.
اما در آن سر طیف معترضان فعاالنی 
قرار دارند که صرفا خواســتار حذف 
طرفــداران  هســتند.  پلیس  کامل 
این اندیشــه معتقدند پلیس زاییده 
نژادپرستی و محصول استعمار است 
و ماموریتی جز سرکوب کردن ندارد 
بنابراین الزم است که پارادایم موجود 

در این باره به کلی دگرگون گردد.
مریم حداد نامزد ریاست حزب سبز 
کانادا از مونترال که در عرصه سیاست 
فدرال فعالیت  می کند و به همین علت 
همواره عملکرد ژاندارمری سلطنتی 
کانادا را رصد  می کند، خواســتار آن 
است که بودجه ژاندارمری سلطنتی 
کانادا طی چهار ســال پنجاه درصد 
کاهــش یابد. به گفتــه خانم حداد، 
ژاندارمری ســلطنتی کانادا یک نهاد 
»خشن« است که »به منظور بیرون 
کردن بومیان از ســرزمین های آبا و 

اجدادیشان تشکیل شده است.«  

مریم حــداد  می گوید نبود یا کمبود 
خدمات اجتماعی ریشه اصلی بسیاری 
از مشکالت و جرایم و جنایات است 
بنابراین به محــض این که خدمات 
اجتماعی گســترش یابد و ارتقا پیدا 
کند و به محض این که پلیس منحل 
گردد، نرخ جرم و جنایات نیز کاهش 

خواهد یافت.
امــا آیا واقعا  می توان در کوتاه مدت با 
تقویت بافت اجتماعی، جرم و جنایات 
را کاهش داد؟ پاســخ خانم حداد به 
این سوال منفی است. وی  می گوید: 
»سازندگی و آبادانی فقط در درازمدت 
امکان پذیر است. نمی توان یک روزه 
زندان ها و نهادهــای پلیس را خراب 
کرد امــا در عین حال نمی توان انکار 
کرد که از این نهادها به شکلی افراطی 
و نامناسب برای حل مشکالت جامعه 

استفاده  می شود.«
جاگمیــت ســینگ رئیــس حزب 
نیودموکرات کانادا نیز ژوئن گذشته 
گوشه ای از اندیشــه های خود را در 
این باره نمایان کرد. وی در آن زمان 
تاکیــد کرد مبارزه با کســانی که از 
کمک هزینه های اضطــراری فدرال 
اســتفاده  می کنند،  می تواند  ســوء 
شــهرت و آبروی آنهایی را که همین 
حاال نیز قربانی رفتارهای تبعیض آمیز 
و نژادپرستانه هستند، بیش از پیش 
لکه دار کند. سینگ تاکید کرد: »باید 
راه های دیگری برای تنبیه عامالن این 
تخلفات پیدا کنیم. در گذشته همیشه 
صحبت از مجازات و محبوس کردن 
افراد مطرح بــود غافل از این که این 
کار خودش مشکل آفرین است. باید 
از زندانی کردن افراد جلوگیری کنیم، 
خشونت های پلیس را متوقف کنیم 
و به سیســتمی که هر روز قربانیان 
تبعیض و نژادپرستی را روانه زندان ها  

می کند، پایان دهیم.«
در حال حاضــر در مونترال ائتالفی 
متشــکل از 45 گروه و ســازمان )از 
جمله »زندگی سیاهان اهمیت دارد«، 
 Student و   QPIRG-Concordia
Society of McGill( بــرای کاهش 
بودجه اداره پلیــس مونترال مبارزه  
می کنند.   این ائتالف نه تنها خواستار 
آن اســت که بودجــه ۶۶5 میلیون 
دالری اداره پلیــس مونتــرال پنجاه 
درصــد کاهش یابد و بــه برنامه  ها و 
طرح های اجتماعــی اختصاص یابد 
بلکه حتی خلع سالح کامل پلیس را 

خواستار است.
این ائتالف خواستار آن شده است که 
از این پلیس ماموران پلیس مونترال 
نه سالح گرم، نه شــوکر الکتریکی، 
نه باتوم، نه گاز اشک آور و نه اسپری 
فلفل داشــته باشــند. اعضــای این 
ائتالف معتقدند که واحدهای پلیس 
»نظامی« نیــز از قبیــل یگان های 

مداخله تاکتیکی باید منحل گردند.
مارلیهان لوپز از مســئوالن جنبش 
اهمیت  مونترال  ســیاهان  »زندگی 
دارد«  می گوید باید این پیشــنهادها 
را مورد بررســی قــرار داد و به جای 
سازوکار مجازات یک سازوکار درمان 

پیدا کرد.
اما داریل دیویس معتقد اســت که 
پیشنهاد انحالل نیروی پلیس امری 
غیرواقع گرایانه است. هیچ جامعه ای 
عاری از جرم و جنایت وجود ندارد و 
همین مسئله نشان  می دهد که همه 

جوامع به نیروی پلیس نیاز دارند.
مارک ویمت اســتاد جرم شناســی 
دانشــگاه مونترال  می گوید: این ادعا 
که نیروی پلیس بــرای محافظت از 
ثروتمندان و ســرکوب فقرا و حاشیه 
نشینان به وجود آمده، نشات گرفته 
از یک تفکر مارکسیستی کهنه است. 
پلیس از همــه به ویژه آنهایی که در 
وضعیت بحرانی و نامناسب قرار دارند، 
حمایت  می کنــد بنابراین اگر حضور 
نیروهای پلیس کاهش یابد، قشــرها 
و گروه هایــی هزینــه آن را پرداخت 
خواهند کرد کــه به لحاظ اقتصادی 

و اجتماعی محروم تر از بقیه هستند.
در حال حاضر به نظر  می رســد که 
هیچکس در کانادا مایل نیســت که 
به درخواســت کاهش بودجه نیروی 
پلیــس اهمیت بدهــد. تورنتو اواخر 
ژوئن به کاهــش ده درصدی بودجه 
)یکصد و هفت میلیون دالری( پلیس 
رای منفی داد. والری پالنت، شهردار 
مونترال نیز در واکنش به پیشنهادهای 
مطرح شده در رابطه با کاهش بودجه 
پلیس به گفته این مسئله اکتفا کرده 

که هر پیشنهادی قابل بررسی است.
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا 
نیز از پاســخ بــه ســواالت روزنامه 
نــگاران در این باره خودداری کرده و   
فرانسوا لوگو، وزیر اول کبک نیز از این 

پیشنهادها استقبال نکرده است.

منبع خبر: وب سایت نشریه لودووار
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکس های پرتره، پاسپورت، سیتی زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت

حمید زرگرزاده

دیروز، امروز فردا: لغو شکنجه، اعدام، 
زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم - ونکوور )کانادا( برگزار میکند:
زمان: شنبه 26 سپتامبر از ساعت 11 صبح تا 2 بعداز ظهر به وقت ونکوور ) 8 تا 

11 شب به وقت اروپای مرکزی و 1۰:۳۰ شب تا 1:۳۰  بامداد به وقت ایران(
مکان: شبکه جهانی اینترنتی زوم 

) لینک ورود به این شبکه، متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد(
مراسم شامل: سخنرانی دوستانی از سه نسل، شعرخوانی، آواز و موسیقی و 

نمایش ویدیو و اسالید خواهد بود،  سخنرانان: 1- ابراهیم آوخ ) زندانی سیاسی 
زماه شاه( 2- دو زندانی دهه شصت در جمهوری اسالمی: مهرآفاق مقیمی و 

مهرزاد دشتبانی ۳- از خانواده جانباختگان دهه شصت، لیال دانش 
4- آن سوی دیوار ) رنجی که خانواده ها کشیدند( سارا سرابی  

5- بهرنگ زندی )زندانی سیاسی دهه هشتاد( - شعرخوانی: شهریار دادور )شاعر 
ساکن سوئد( و مجید میرزایی )شاعر ساکن کانادا(

- آواز و موسیقی با اجرای زنده کیمیا قربانی
  ) جزئیات دیگر متعاقبا اعالم خواهد شد(

شیوع کرونا در مدارس حتمی است، 
برای کنترل بیماری چه باید کرد؟

مداد- بــه باور متخصصان، شــیوع 
کووید ۱۹ در پی بازگشــایی مدارس 
رخ خواهد داد. در اینجا به بررســی 
آنچه معلمــان و والدیــن می توانند 
برای کنترل این بیماری انجام دهند، 

می پردازیم:
فاصله گرفتن افراد از یکدیگر و کاهش 
تعداد افراد داخل کالس به عنوان معلم 
و دانش آموز یکی از مهم ترین مسائلی 

است که باید موردتوجه قرار گیرد.
ازآنجاکــه مدارس در سراســر کانادا 
برنامه های برگشت به کالس خود را 
نهایی می کنند، پزشــکان می گویند 
مواردی وجــود دارد که آموزگاران و 
والدین باید در طول همه گیری کرونا 
به خاطر داشــته باشند. شستشوی 
مرتب دســت ها با آب و صابون، عدم 
لمــس صورت و تــالش برای حفظ 
فاصله دو متــری از دیگران به عنوان 
مهم ترین ایــن موارد هســتند. در 
حــال حاضر مــدارس، دانش آموزان 
را در گروه هــای کوچک تر قرار داده، 
سیستم های تهویه را بررسی کرده و 
استفاده از ماسک را در مناطق عمومی 
این موضوع  مدنظر قرار می دهنــد. 
سبب شده اســت که برخی مفاهیم 
اصلی مــدارس مانند آموزش، تعامل 
اجتماعی و روابط عمومی تحت تأثیر 
حفظ سالمت و امنیت دانش آموزان 

قرار گیرد.
از ســوی دیگــر برنامه هــای حفظ 
بهداشت در مدارس نمی تواند بی نقص 
باشد و ممکن اســت دانش آموزان و 
معلمان همواره از دســتورالعمل های 
بهداشــتی پیــروی نکنند. بــه باور 
متخصصان، اگر ما اقدامات اساســی 
برای ردیابی بیماری را انجام ندهیم، 
برخی از ایــن برنامه هــای مدارس 
شکست می خورند و ما شاهد شیوع 
و افزایش بیمــاری به نوعی خواهیم 
بود که امکان کنترل آن بسیار دشوار 

است. در اینجا به بررسی برخی موارد 
می پردازیم که می تواند ما را در حفظ 
بهتر ســالمت افراد در مدارس یاری 

کند:

اولویت اول: کرونا را دورنگه دارید

بســیاری از اعضــای هیئت مدیــره 
مدارس هنوز جزئیاتی در مورد آنچه 
برای اجرای امنیت کودکان و نحوه و 
چگونگی اجرای آن موردنیاز است را 
ارائه نکردند. تا آن زمان، متخصصان 
بیماری هــای عفونــی و بهداشــت 
عمومــی می گویند برخــی اقدامات 
باشــد.  مفید  می تواند  پیشــگیرانه 
متخصصان بیماری هــای کودکان و 
اپیدمیولوژیست دائماً تکرار می کنند 
که افراد هنگام بیماری باید در خانه 
بماننــد. انجام جدی ایــن کار باعث 
می شــود تا بیماری فــرد به دیگران 

منتقل نشود.

اولویت دوم: نشــانه های بیماری را 
دائماً بررسی کنید

تشخیص بیماری و ارائه درمان سریع 
می توانــد روش دفاعــی اصلی برای 
پیشگیری از گسترش بیماری کووید 
۱۹ در مدارس باشــد. در تابســتان 
امســال برگه های ورود به سیستم یا 
نامه الکترونیکی روزانه ای برای والدین 
ارسال می شد تا اگر فرزندان ها دچار 

بیماری شد، اعالم کنند.
متأســفانه این یک واقعیت است که 
باید در دوران همه گیری کرونا هرروز 
شرایط خود را بررسی کرده و از خود 
بپرســیم آیا امروز مریض هستم؟ آیا 

عالئمی دارم؟
توصیه می شــود در صورت مشاهده 
عالئم بیماری کرونا، ســریعاً مقامات 
بهداشتی را مطلع کرده و تحت درمان 

قرار بگیرید.

اولویت سوم: فاصله گیری فیزیکی را 
جدی بگیرید

کارشناسان بهداشــت عمومی بارها 
و بارهــا تأکید کرده انــد که رعایت 
فاصلــه فیزیکی بــرای جلوگیری از 
شــیوع کووید ۱۹ مهم اســت. البته 
هنوز چگونگی اجــرای این اصل در 
مدارس با کالس های کوچک و تعداد 
زیاد دانش آموز مشــخص نیست. در 
راهنمای کووید ۱۹ منتشرشده توسط 
دولت فدرال تصریح شده است که باید 
در هنگام ســرفه دهان پوشیده شده 
باشد و استفاده از ماسک و شستشوی 
دســت نیــز به طورجــدی توصیه 
می شود. مســئوالن بهداشتی کشور 
خواســتار کاهش تعداد دانش آموزان 
و  هســتند  درس  کالس هــای  در 
قوانین  رعایت  خواستار  به طورجدی 

بهداشتی در مدارس هستند.

از  مناسب  استفاده  چهارم:  اولویت 
سیستم تهویه

بســیاری از کارشناســان این سؤال 
را مطرح می کننــد که چه برنامه ای 
برای اطمینان از ایجاد جریان هوای 
مطمئن و دمای مناســب در مدارس 
ابتدایی بدون تهویــه مطبوع وجود 

دارد؟
 در حال حاضر بــاز کردن پنجره ها 
و اســتفاده از جریان هوای طبیعی 
یک راهکار موقت محسوب می شود 
که با سرد شدن هوا، دیگر نمی توان 
از آن اســتفاده کرد به همین دلیل 
کمیته های بهداشت و ایمنی شغلی 
اســتان ها در حال تهیه دستورالعمل 
و توصیه های ویژه ای در مورد تهویه 

مدارس هستند.

تجهیزات  اهمیت  پنجــم:  اولویت 
محافظت شخصی

کارشناســان اســتفاده از تجهیزات 
حفاظت شخصی را برای پیشگیری 
از ابتال به کرونا توصیه می کنند. یکی 
از این موارد اســتفاده از ماسک های 
از  بســیاری  در  اســت.  پارچــه ای 
دبیرستان های کشور استفاده از ماسک 

برای دانش آموزان اجباری است و اگر 
همه دانش آموزان ماسک بزنند، هیچ 
مشــکلی به وجود نخواهــد آمد. در 
این میان اســتفاده از ماسک هایی با 
طرح های فانتزی و جذاب و ســاخت 
فیلم های آموزشی می تواند کودکان را 

به استفاده از ماسک تشویق کند.

به خاطر داشته باشــید مدارس از 
سایر مکان های عمومی خطرناک تر 

نیستند

بخش عمده ای از شــواهد در سطح 
جهان نشــان می دهد کــه بعضی از 
کودکان مبتالبه کوویــد ۱۹ به نوع 
شــدید این بیماری دچار می شوند 
اما به طورکلی کودکان عالئم بیماری 
بزرگ ساالن  به  نســبت  خفیف تری 

دارند. 
بررسی ها نشــان می دهد حدود 8۰ 
درصــد از کودکان، توســط یکی از 
اعضای خانواده خود به بیماری مبتال 

شده اند. 
به خاطر داشــته باشید خطر ابتال به 
بیماری فقط در مدارس وجود نداشته 
و در هر جای دیگری هم ممکن است 
شــما یا فرزندانتان به ویروس مبتال 

شوید.

کارشناسان: نرم افزار ردیابی کووید۱۹ ناکارآمد، 
تبعیض آمیز و علیه آزادی های شهروندی است

به گزارش هفته، به نقــل از رادیو کانادا، نمایندگان مجمع ملی کبک در 
خصوص ضرورت و فایده راه اندازی احتمالی یک اپلیکیشن کبکی ردیابی 
کووید۱۹ به شــدت ابــراز تردید کردند و چنین نرم افــزاری را ناکارآمد، 
تبعیض آمیز و محدودکننده آزادی های شهروندان دانستند. کارشناسان 
مســائل دیجیتال، هوش مصنوعی و آزادی های فردی در تایید مخالفت 
خــود با نرم افزار ردیابی کووید۱۹ به نتایج نه چندان امیدوارکننده ای که 
کشورهای دیگر در اســتفاده از روش ردیابی دیجیتال کووید۱۹ کسب 
کرده اند، اشــاره داشــتند و از دولت کبک خواستند از دنباله روی دولت 
فدرال که اپلیکشن »هشــدار کووید« را راه اندازی کرده است، خودداری 

کنند.
کارشناسانی که در نشست کمیته مجمع ملی کبک حضور یافته بودند در 
سخنرانی های خود به اتفاق بر این مسئله تاکید کردند که امتیازات و فواید 
چنین نرم افزارهایی به مراتب کمتر از عیوب و مشکالت بالقوه ای است که 

می توانند داشته باشند.
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كشته شدگان تظاهرات جمعه به 95 نفر رسيد
كشته شـــدگان روز جمعه تـــا ظهر ديروز به 95 
نفر رســـيد. ســـخنگوي وزارت دادگستري اعالم كرد 
طبق اطالعيه پزشك قانوني تعداد درگذشتگان حوادث 
 اخير تا ســـاعت 12 ظهر ديروز در تهران به 95 نفر

 رسيد.
براساس گزارش قبلي در پي برخورد تظاهركنندگان 
با ماموران انتظامي در روز جمعه گذشته 58 نفر كشته 
و 205 نفر مجروح شدند كه مجروحان به بيمارستان ها 
منتقل شدند و طي دو روز گذشته 37 نفر از مجروحان 

كه حال آنها وخيم تر بود، درگذشتند.
بازداشت مقامات عالي متهم به سوءاستفاده 

دكتر شيخ االســـالم زاده وزير ســـابق بهداري، و 
بهزيســـتي، دكتر نيلي آرام و مهندس نفابت معاونين 
سابق آن وزارتخانه باتهام ايجاد نارضايتي در بين مردم 
بازداشت شدند.گفته شده است نام بسياري از مقامات 
بلندپايه دولتي و همچنين صاحبان بخش خصوصي كه 
مرتكب سوء استفاده هايي شده اند در ليستي قرار دارد كه 

مي بايست بازداشت شوند.
وام 20 ساله با بهره 5 درصد

براي ساختن خانه هاي سازماني در جوار واحدهاي 
صنعتي مشمول طرح ترجيحي دولت 80 درصد از هزينه  
احداث اين گونه از مجتمع هاي مسكوني را به صورت 
وام 20 ســـاله با بهره پنج درصد در اختيار كارفرمايان 
قرار خواهد داد.همزمان با ارائه برنامه دولت به مجلس 
شوراي ملي بررسي هاي الزم در مورد اجراي طرح هاي 
مربوط به وزارت كار و امور اجتماعي در اين وزارتخانه 
شـــروع شده اســـت تا در صورت تصويب برنامه هاي 
وزارت كار و امور اجتماعي طرحهاي اجرايي آن بدون 

وقفه شروع شود.
خريداران ارز در بازار آزاد افزايش يافتند

در حاليكه در دو روز اخير نرخ بسياري از ارزهاي 
خارجي در بانك هاي كشـــور كاهش يافته، معهذا نرخ 
اكثر ارزهاي خارجي بخصوص نرخ ليره انگليس دالر 
امريكا، فرانك سويس، مارك آلمان، فرانك فرانسه، لير 
 ايتاليا، در بازار آزاد و صرافي ها فوق العاده افزايش يافته 
اســـت.امروز نرخ فروش ليره انگليس در بانكها 138 
ريال، دالر امريكا 60ر70 ريال، فرانك ســـويس 90ر43 
ريال، مارك آلمان 70ر35 ريال، فرانك فرانســـه 30ر16 
ريـــال و يكصد ليـــر ايتاليا 55ر8 ريال بود، در حاليكه 
نـــرخ فروش ارزهاي مذكور در بازار آزاد و صرافيها به 
ترتيـــب ليره انگليس 141 ريال، دالر امريكا 72 ريال، 
فرانك سويس 50ر44 ريال، مارك آلمان 70ر35 ريال، 
 فرانك فرانسه 30ر16 ريال و يكصد لير ايتاليا 60ر8 ريال

 بود.
كارتر   پشتيباني خود را  از ايران تلفني به اطالع 

شاهنشاه رسانيد
كمپ ديويدـ  مريلندـ  يونايتدپرس: كاخ ســـفيد 
اعالم داشت پرزيدنت كارتر روز يكشنبه در يك تماس 
تلفني با شاهنشـــاه ضمن  ابراز اميدواري بپايان يافتن 
هرچه زودتر شورش در ايران و اهميت ادامه پيوند ايران 

با غرب را مورد تاييد مجدد قرار داد. 
كاخ سفيد طي اعالميه اي كه حمايت از موقعيت 
شاهنشـــاه را حكايت ميكند گفت: كارتر با شاهنشـــاه 
تماس گرفته و وضع كنوني ايران را كه در آن تظاهرات 
ضد دولتي برهبري افراطيها جريان داشـــت و بادعايي 
دست كم 95 نفر كشته بر جاي گذارده است مورد بحث 

قرار داده است.
هويدا و كار سياسي جديد

بدنبال اســـتعفاي اميرعباس هويدا از وزارت دربار 
امروز اســـامي بسياري براي پست وزارت دربار شنيده 
ميشـــد كه تائيد آن ممكن نبود. ظاهرا از اســـامي گفته 
شـــده چنين برمي آيد كه چهـــره جديد از معتمدين 
سياســـي خواهد بود. در مورد شـــغل جديد هويدا نيز 
مطالبي انتشـــار يافت و از جمله عزيمت وي به خارج 
از كشـــور اشتغال پست ســـفارت كه اين موضوع از 
طرف شـــخص وي مورد تكذيب قرار گرفت و گفت 
 مـــن در ايـــران ميمانم و در همين جـــا كار خواهم 

كرد.
از فردا 8 مخالف دولت در مجلس صحبت ميكنند

فردا (سه شنبه) برنامه دولت آقاي مهندس شريف 
امامي در مجلس شـــوراي ملي كه بهمين منظور جلسه 
فوق العاده تشكيل داده است مطرح و بررسي خواهد شد. 
براي اظهارنظر درباره برنامه دولت از هم اكنون هشت 
نفر از نمايندگان بعنوان مخالف نام نويســـي كرده اند كه 
پزشكپور، مظهري، شيرواني، اسحق نژاد، يزدي، مظفري، 

دكتر حسين طبيب و اخالق پور از آن جمله اند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 20شهريور ماه 1357 
(برابر با 8 شوال 1398، 11 سپتامبر 1978) نقل شده است.
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
جنگ هرمزدگان و روي كار آمدن دودمان ساسانيان

پاره اي از مورخان، يازدهم سپتامبر سال 226 ميالدي 
را سالروز جنگ هرمزدگان، در كنار رود جّراحيـ  در نيمه راه
 شوش و بهبهان، ذكر كرده اند و از آن به نام جنگ داخلي 

ايرانيان نام برده اند.
در اين جنگ اردشير پاپكان حاكم پارس بر اردوان 
پنجم شاه اشكاني غلبه كرد كه با كشته شدن وي حكومت 

476 ساله اشكانيان پايان يافت.
كشف سازمان نظامي حزب توده

20 شهريور 1333فرمانداري نظامي تهران اعالم كرد 
كه سازمان نظامي حزب توده ايران را كشف كرده، اعضاي 
آن در ارتش، ژاندارمري و شـــهرباني شناخته شده اند و 
دستگيري آنان ادامه دارد. فرمانداري نظامي به دليل ادامه 
بازپرسي از دستگير شدگان كه اشاره كرده بود ده ها نفرند 

توضيح بيشتري در اين باره نداده بود.
ريكاردو و عقايد اقتصادي اش

يازدهم سپتامبر سالگشت درگذشت «ديويد ريكاردو» 
 اقتصاددان انگليســـي اســـت كه در ســـال 1823 فوت 

شد. 
وي كه يك اقتصاددان كاپيتاليست بود اصول متعدد 
به دست داده است از جمله رابطه پول و جمعيت را. طبق 
اين اصل، هرچه دســـتمزدها باال برود و پول در دسترس 
عوام الناس زيادتر باشد، جمعيت بيشتر مي شود زيرا كه 
اين قشر (طبقه مزد بگير) وقتي كه خود را در رفاه ببيند 
نگران تعدد فرزندانش نخواهد بود و در نتيجه، جمعيت 
بدون توجه به ظرفيت منابع كشور افزايش مي يابد و پس 
از رسيدن اين جمعيت به سن كار، بيكاري و متعاقب آن 
فقر ظاهر مي شود كه عصيان و شورش و انواع جرائم را 

به دنبال خواهد داشت. 
شكست دوم عثماني در تالش براي تصرف وين

يازدهم سپتامبر1683 ارتش هاي متحد اروپاي مركزي 
مركب از 130 هزار نظامي ارتش 140 هزار نفري عثماني 
بـــه فرماندهي قره مصطفي را در نزديكي شـــهر وين 

شكست دادند.
 اين آخرين تعرض عثماني ها به شـــهر وين بود. 
در سال 1529 نخستين تجاوز عثماني به وين و محاصره 

طوالني اين شهر نيز شكست خورده بود.
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تحسين كنندهامر مهم
دستور پزشك 

پيشواي زرتشتي
يازده

بلندترين 
مدار زمين

نصف قيمت
چغندر پخته
از رنگ هاي اصلي

جمع جنت

قبول كننده 
تفرجگاه عمومي

خانه چادري

سيخ كباب

بخشي از چشم

سوغات كرمانبرگزيدن
كالم صريح

آشيانهحشره چسبنده

توشه سفر

هزار كيلو

نت  آخر

بدنيا آوردن

قاب امروز

-آدم هـــا دنيا را به همان صورتي مي بينند 
كه دوســـت دارند باشد، و نه به آن صورتي كه 

هست.
- آن چه بوده است همان است كه خواهد 
بود و آن چه شده است همان است كه خواهد 

شد و زير آفتاب هيچ چيز تازه نيست.
پائولو كوئيلو

جــــــــز نقش تــــو در نظر نيامد ما را
جز كـــــــــــوى تو رهگذر نيامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقـــــا كـــــه بـه چشم در نيامد ما را
حافظ

پندبزرگان سرايه   

جشنواره ملى حصير در گيالن /  عكس از:مجتبي محمدي

2919
 جــــدول 
سـودوکو

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

   افقي:
1 - فيلمي به كارگرداني و نويســـندگي آرش معيريان )1396(- 

مهم ترين مسابقات تنيس
2-پس و پشت- رخنه- پرنده پا بلند
3-بي دغدغه- كشيده شده- امروزي

4-تاجدار شطرنج- سنگ آسياب- مشهور- عمل منافق
5-قلم فرنگي- يكي از بزرگ ترين شهرهاي ژاپن- هر چيز سبك و كم وزن و مختصر

6-روشنايي كم- روز 25 هر ماه شمسي- خرده سنگ از ريگ نرم تر
7-غذاي قبل ظهر- اين ماده معدني در بيشتر معادن ايران به روش روباز استخراج 

مي شود- راه روشن
8-ميل به غذا- بي غل و غش- همسر سليمان نبي

9-پرزور و نيرومند- عنصر شيميايي فلزي كه در تهيه آلياژها و در طب كاربرد دارد- 
روستايي از توابع بخش مركزي شهرستان سوادكوه

10-فرو رفته- نبرد كردن- سازمان و مؤسسه
11-پنجگانه انسان- ايالت امريكا- هزار كيلو

12-ماه هفتم سال- ماشين خاكبرداري- شگرد كار- ممنوعيت ورود
13-بلندهمت- دليري، پردلي- نژادي سفيدپوست

14-سازي بادي- ملكه آدرياتيك- 
چند اديب

15-پايتخت هائيتي- شمشيربازي

 عمودي:
1-غذاي محلي اردبيل

2-مادر ماندانا- كاخي در عراق- 
نسبت زن و شوهر به هم

3-عضو گـــوش- مركب دريايي- 
ضد برودت

عضـــات-  ناگهانـــي  4-پـــرش 
اتمســـفر- صورت  مخفف كوتاه- 

غذا
شـــريفان-  نجيبـــان،  5-ديگـــر- 

سيستم آسان پرداخت
6-نوعـــي خرماي ســـياه- حشـــره 
پايتخـــت  خانگـــي-  مـــوذي 

سحرانگيز طبيعت ايران
7-قليل- كاغذ اسيد- ضد بيرون

چـــاق-  و  بدقـــواره  و  8-درشـــت 
تســـهيات- يكـــي از ايزومرهـــاي 

هندسي
9-عزيمت كردن- اين وســـيله در 
اتاق عمل تا هنگامي كه ونتياتور 
الكتريكـــي به بيمار متصل شـــود، 
به كار مي رود- جاروي شست و شو

10-قضاوت- كاهش- تولد
11-درنده- درجات- پرتويي يوني 

كه براي سامتي مضر است
12-جد قوم عاد- اسم آذري- تن 

پوش- كيسه بزرگ از چرم
13- نشانگان- مدال مقام دوم- 

گردن كلفت
ارزش  14-خروس جنگي- داراي 
و مقام شاهانه- هافبك تيم ملي

15-باغ و اثري زيبا مربوط به دوره 
قاجاريه در شيراز

حل جدول ويژه شماره  6872

   افقي:
1 - جنگاور و دلير- حالت مؤدبانه نشستن

2-منطقه تفريحي تهران- تباهي ها- خواب كودكانه
3-فرهنگ لغت فرانسه- شكرگزاري- علم و فرهنگ

4-نيتروژن- دريا- پايتخت غنا- محروم از قدرت تكلم
5-خون- مورد نياز محتكر- خسته و درمانده

6-همدوره- وسيله حمل نوزاد و حفاظت و ايمني كودك- ادراك
7-پايين آمدن- نقاش ايتاليايي- قبيله و عشيره
8-عنصر استخوان- مقابل شوخ- سكه قديمي

9-قبيله صدر اســـام- شـــهري در كره جنوبي- روســـتايي از توابع بخش مركزي 
شهرستان خمير

10-برهنه- حاج- شبه وبا
11-شماره خودرو- سازمان يافته و تشكيل شده- همراه لرز

12-فراموشي- غيرمعنوي- الفباي موسيقي- قصرنشين
13-ايالتي در امريكا- آويزان- دامنه كوه و تپه

14-تزويركننده- فراخ- ديدن
15-راننده گاري- كمك مالي

 عمودي:
1-پيش غذايي بسيار لذيذ

2-ضروريات- ساز لوله اي- 
در  باســـتاني  تمدنـــي 

بين النهرين
3-بهت و شـــگفتي- بانی- 

نام خوراكی محبوب 
4-امـــر بـــه شـــنيدن- برتر، 

واال- برج كج- رود روسي
5-نوعـــي از فيات- تا وقتي 

كه- راه در لفظ شاعران
شـــطرنجي-  چهـــره   -6
معلـــم-  جانشـــين 

جوانمرگ
7-پژمرده- سخن بيهوده- 

بزن بزن
8-پيـــك- قرباني- دومين 

شهر بزرگ ايتاليا
9-مـــردن در اثـــر حادثـــه- 

موجودات- كاهن
و  بـــاغ  بي تأمـــل-  10-كار 

الله زار- برادر پدر
رهبر  هنرپيشـــه-  11-نقش 
خونخـــوار قوم هـــون- يكي 

يكي و جدا جدا
و  ســـمت  12-رهتوشـــه- 
ســـو- در برگرفتـــن- ضمير 

مفعولي
13-شقايق- سكون- آغاز

راننده  اميـــل زوال-  14-اثـــر 
اتومبيـــل- كام ســـابق را با 

دليل و ابرام ثابت كردن
15-كتابـــي بـــه قلـــم علـــي 

محمد افغاني

جدول 
ويـــژه

جدول 
عــادي

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
6873شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

حل جدول عادی شماره  6872

س
فار

س  : 
عک

چشم ما به پای شماست
گشتی در بازار کفش دست دوز

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

برای شـــما كفش مهم اســـت يا لباس؟ 
كفاش ها می گويند غصه شـــان می گيرد 
وقتی به تيپ و قيافه يكی نگاه می كنند و 
می بينند طرف چقدر به خودش رسيده 
امـــا كفش هايـــش زار می زنـــد. حـــاال اگر 
مصـــداق اين حرف كفاش ها نيســـتيد و 
حســـابی به كفش تان اهميت می دهيد، 
كـــدام جنـــس و مـــدل را می پســـنديد؟ 
دست دوز ايرانی، برند خارجی يا پاپوش 
ارزان قيمـــت چينـــی؟ هيـــچ وقت فكر 
كرده ايد آنهايی كه كفـــش می دوزند، به 
كارشـــان چطور نگاه می كنند؟ می دانيد 
خيلی هايشـــان معتقدنـــد كفـــش دوزی 
يک هنر است؟ اصًا خبر داريد كه نسل 
كفش دوزهای قديمی، آنهايی كه بدون 
دستگاه كفش می دوزند، روز به روز كمتر 
می شـــود؟ ســـراغ چند كفاش دست دوز 
تهرانی رفتم و از حال و روزشان پرسيدم؛ 
از كســـی كـــه بيـــش از 70 ســـال اســـت 
كفـــش دوزی می كند تا كفاش ديگری كه 

چند سالی است وارد اين حرفه شده.
قدرت اهلل نوری معـــروف به »قدرت 
خوش دســـت« كارش را از ســـال 1327 
شـــروع كرد، زمانی كه هفت ســـاله بود. 
بعـــد از فـــوت پـــدر، مـــادرش با هشـــت 
فرزنـــد او را كـــه فرزنـــد هفتـــم خانواده 
بود فرســـتاد تا كفاشـــی بياموزد. به قول 
خـــودش از همان موقـــع وارد اين حرفه 
شد و تا االن كه 70 ساله است، اين شغل 
را ترک نكـــرده. از همان ابتـــدای كارش 
زنانه دوزی كرده. خودش می گويد برای 
خيلـــی از هنرمنـــدان كفش دوختـــه. با 
روحيه و انرژی زياد حرف می زند و تقريباً 
ترجيع بند حرف هايش اين جمله است: 
»عاشـــق كارتان باشـــيد. فقط زمانی در 

كارتان موفقيد كه به آن عشق بورزيد، اگر 
كارتان را دوست نداشـــته باشيد، خيلی 

زود زده می شويد.«
توی مغـــازه اش با او حـــرف می زنم، 
جايی كه 50 ســـال اســـت در آن كاســـبی 
می كنـــد: »كســـی كـــه هنـــر را بشناســـد 
می دانـــد، كفـــش دوزی يک هنر اســـت. 
چون در توليد كفش هـــم يک اثر هنری 
ايرانـــی مثـــل  خلـــق می شـــود. كفـــش 
قاليبافی و منبت كاری يک هنر است. به 
بعضی كفش هـــا نگاه كنيد؛ مثل يک اثر 
هنری اند.« كفش هايی كه دوخته، گوشه 
و كنار مغازه كوچكش چيده شده. برخی 
با چرم واقعی و برخی نه. ياد مغازه های 
كفش های دســـت دوز در شهر فلورانس 
ايتاليا می افتم. شهری كه به چرم و كيف 
و كفش هايش معروف است. كارگاه های 
كوچک و بزرگ زيادی در گوشـــه گوشـــه 
اين شـــهر پراكنده اســـت و توريســـت ها 
برای تماشای كفش ها صف می بندند و 
سفارش می دهند. با خودم فكر می كنم 
راســـتی چقدر جای اين كارگاه ها در شهر 
ما خالی است. هرچند هنوز تعداد كمی 

از آنها را می بينی.
كوچـــک  فروشـــگاه  و  كارگاه  مثـــل 
قدرت اهلل نـــوری: »قديم ها آدم ها ابتكار 
عمـــل بيشـــتری داشـــتند و كفش شـــان 
را با لباس شـــان ســـت می كردنـــد. االن 
نهايت كيف و كفـــش را با هم هماهنگ 
می كنند.« او از 16 ســـالگی كارفرما شـــد 
از كارگر 14 ســـاله تا 70 ساله زير دستش 
كفش دوزی ياد گرفتند. بعضی هايشـــان 
هنوز كار می كنند و برخی هم به رحمت 
خدا رفته انـــد. اما با اين همه او هنوز هم 
كفاشـــی می كند و هيچ وقـــت از اين كار 

خسته نشده: »همه كفاش ها دست دوز 
هســـتند البته به جـــز كارخانه های كفش 
كه با ماشـــين، كفش توليـــد می كنند اما 
دســـت دوز هم با دســـت دوز فرق دارد. 
ابزارهايی كه ما استفاده می كرديم مثل 
ســـوزن بـــود. هميـــن طـــور ابزارهايی كه 
گاهـــی خودمان درســـت می كرديم مثًا 
قوطی حلبی را سوراخ می كرديم و تخت 
كفش را بـــا آن می ســـابيديم. االن همه 
ابزارها آماده اســـت و مـــا هم از همان ها 
استفاده می كنيم. البته استفاده از همان 

ابزارها هم آموزش می خواهد.«
همه بـــه او خوش دســـت می گويند، 
نه تنها كفاش خوبی اســـت كه می گويند 
دستش هم بركت دارد: »االن چند سالی 
هست سفارشـــی دوزی را كنار گذاشته ام. 
سفارشـــی دوزی نه بـــرای من می صرفد 
نه برای مشـــتری. برای همين هم توليد 
انبـــوه می كنم و همين مغازه هم شـــده 
كارگاهم.« يک روز هم مدرســـه نرفته و 
خودش ســـواد آموخته. همـــان طور كه 
كفاشـــی ياد گرفتـــه. بـــرای كفش هايش 
هميشه ايده های خودش را داشته؛ البته 
از مجات مد هم اســـتفاده می كرده. آن 
زمان كه مجلـــه ای نبـــود و جوان تر بود، 
روزهايـــی به فـــرودگاه مهرآباد می رفت 
و از كفش هـــای خانم هـــای خارجی ايده 
می گرفت. گاهی طرح ها آنقدر خاقانه 
بود كه همكارها می پرسيدند اين ايده ها 
را از كجـــا آورده. بارهـــا تأكيد می كند كار، 
زن و مرد نمی شناسد و همه بايد در كنار 
هم كار كنند. به عقيـــده  او، هر جا كه زن 
هســـت كار، توليد و اختراع هم هســـت. 
شايد ســـال ها كفش دوختن برای زنان، 
او را بـــه اين نتيجه رســـانده. بـــا هيجان 

ارزش  اصـــًا  كـــه  حالـــی  در  می شـــود 
واقعی شـــان اين مقدار نيست. اما مردم 
چون می خواهند از قافله عقب نمانند، 
دنبال جنـــس خارجی و برند می روند. او 
هم ايـــن روزها مثل اغلب توليدكننده ها 
از گران بودن مواد اوليه و كمياب بودنش 
و نوسان قيمت ارز گايه دارد. دراتحاديه 
كفاشان دست دوز 4 هزار و 500 نفر عضو 

هستند.
علی چيت ســـاز، 39 ســـاله، 4 ســـال 
اســـت وارد حرفه كفاشی شده. ليسانس 
مكانيـــک و طراحی جامـــدات دارد. اما 
چند ســـال پيش به اين نتيجه رســـيد كه 
دلـــش می خواهـــد كســـب و كار خودش 
را راه انـــدازی كنـــد: »از كارمندی و هرچه 
شـــغل اينجوری بود، خسته شـــدم. پدر 
خانمم كفـــاش بـــود و كار را از اول پيش 
او يـــاد گرفتـــم و چـــون از طراحـــی هـــم 
چيزهايی می دانســـتم، زودتر راه افتادم. 
خيلـــی زود به اين هنر عاقه مند شـــدم. 
كار فوق العاده ای اســـت امـــا بايد بدانيد 
خيلی ســـخت و طاقت فرسا هم هست. 
كارگـــران مـــا از صبـــح تـــا شـــب روی پا 
هســـتند. با اين همـــه قيمت هايی كه ما 
روی كفش هايمـــان گذاشـــته ايم، كامـــًا 
منصفانه اســـت و بـــرای همين 6 مغازه 
تک فروشی مان در شهر تهران با قيمت 

مناسب كفش ها را عرضه می كنند.
با ايـــن همـــه او هـــم معتقد اســـت 
قالب و طراحی كفش هـــای ايرانی هنوز 
كيفيت قابل قبـــول را نـــدارد: »قالب ها 
هنوز سنتی است و در قالب سازی دانش 
الزم را نداريـــم. اين هنر نســـل به نســـل 
منتقل شـــده و از علم روز فاصله دارد ما 
نرم افزاری برای طراحی كفش مناســـب 
نداريم و تهيه مواد اوليه هم گران اســـت 
و برای همين جنس ايرانی نمی تواند با 

جنس خارجی رقابت كند.«
نمی دانم بعد از خواندن اين گزارش 
ســـری به كفش فروش های دســـت دوز 
تهـــران می زنيد يا نه؟ شـــايد هـــم از اول 
انتخاب تـــان را كرده ايـــد و عاشـــق ايـــن 
كفش هـــا هســـتيد، شـــايد هـــم كتانی و 
كفش های چينی را ترجيح می دهيد. بد 
نيست گشتی در اين كارگاه ها بزنيد و اين 
بار كفش ها را به چشم ديگری نگاه كنيد.

برايم تعريـــف می كند كه همســـرش را 
هـــم در خيابـــان ايـــران و هنـــگام كفش 
فروختـــن انتخاب كـــرده و تـــا او را ديده، 
عاشقش شده و برای اينكه او را دوباره به 
مغـــازه اش برگرداند، دو لنگه كفش پای 
راست در جعبه اش گذاشته. زنی كه حاال 

55 سال است كنارش زندگی می كند.
علی قاسمی، 61 ساله و نايب رئيس 
اتحاديـــه كفاشـــان دســـت دوز تهـــران از 
ســـال 50 كفـــش دوزی را شـــروع كرد. به 
قول خـــودش مثـــل دانش آمـــوز كاس 
اول شـــروع كرد تا سال به سال گذشت و 

اوســـتا شـــد و االن هم توليدكننده است. 
قاســـمی هم معتقد اســـت كفش دوزی 
يک هنر اســـت درست مثل قاليبافی اما 
اين روزها تيپ جوان، چندان كفش های 
دســـت دوز را نمی پسندند و بيشتر دنبال 
كتانـــی و كفش هـــای اســـپورت هســـتند. 
برای هميـــن هم بيشـــتر مشـــتری های 
آنها افراد مسن هســـتند، آدم هايی كه پا 
به ســـن گذاشـــته اند و طالب كفش های 
ايرانی انـــد. البتـــه آنهايی كـــه در ادارات 
دولتـــی هـــم كار می كننـــد، از كفش های 
دســـت دوز اســـتقبال می كننـــد. او برايم 

توضيح می دهد كه كفش ماشـــين دوز و 
دست دوز چه تفاوت هايی دارند: »برای 
تهيه كفش های دســـت دوز چرم رويش 
را می برند. رويـــه اش را آماده می كنند و 
روی قالـــب با كفه چرم دانـــه دانه بخيه 
می زنند.« اگر شـــما هم گشتی در مغازه 
كفش هـــای دســـت دوز بزنيـــد، متوجـــه 
می شـــويد قيمت ايـــن كفش هـــا چقدر 
نســـبت به كفش هـــای خارجـــی ارزان تر 
اســـت. از 38 هـــزار تومـــان تـــا 58 هزار 
تومـــان؛ كفش هايی كه طراحـــی زيبايی 
دارند. بســـياری از مدل هـــا از كفش های 

قاســـمی  شـــده.  كپی بـــرداری  خارجـــی 
تخصصـــش توليـــد كفش هـــای مردانه 
است و تأكيد می كند اين كفش ها قيمت 

باالتری نسبت به كفش های زنانه دارد.
البته فقط كفش هـــای مردانه و زنانه 
نيســـتند. كفش های بچگانه و ايمنی كه 
رويـــه آهنی دارند و هميـــن طور صندل، 
خط توليـــد متفاوتی دارند. بـــا اين همه 
تأكيد می كند خيلی از كفش های خارجی 
قيمت كاذبی دارند و به مشـــتری قالب 
می شـــوند؛ مثًا كفش هايی كه با قيمت 
باالی يـــک ميليون به مشـــتری فروخته 
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آسان

متوسط

سخت

    يک روز هم مدرسه نرفته و خودش سواد 
گرفته.  ياد  کفاشـــی  که  طور  آموخته.همان 
برای کفش هايش همیشه ايده های خودش 
را داشـــته؛ البته از مجالت مد هم اســـتفاده می کـــرده. آن زمان که 
مجله ای نبود و جوانتر بود، روزهايی به فرودگاه مهرآباد می رفت و 
از کفش های خانم های خارجی ايده می گرفت. گاهی طرحها آنقدر 

خالقانه بود که همکارها می پرسیدند اين ايده ها را از کجا آورده

ــت دوز  ــ ــان دس ــ ــمی نايب رئیس اتحاديه کفاش ــ     علی قاس
تهران بارها تأکید می کند خیلی از کفش های خارجی قیمت 
ــوند؛ مثاًل کفش هايی  ــ ــتری قالب می ش ــ کاذبی دارند و به مش
ــود  ــ ــتری فروخته می ش ــ که با قیمت باالی يک میلیون به مش
ــت. اما  ــ ــان اين مقدار نیس ــ درحالی که اصاًل  ارزش واقعی ش
ــب نمانند، دنبال جنس  ــ مردم چون می خواهند از قافله عق

خارجی و برند می روند

نیم نگاه
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فروردین :اینگونه به نظر می رسد که شما با رفتاری حرفه ای در حال پرداختن 
به مســائل هســتید، اما روش ارتباط برقرار کردن شما درست نیست. مادامی 
که دیگران فکر کنند شما خیلی گرفتار هستید، ترجیح می دهند شما را تنها 
بگذارند. اما آنقدر هم که به نظر می رسد درگیر نیستید . لزومی ندارد دور و بر 

خودتان مرزهایی غیر الزم را به وجود آورید.

اردیبهشت : شما هر ایده جزئی را به یک دنیا احتمال تبدیل می کنید. شما 
توانایــی خارق العاده ای برای دیدن کل گیتی در هر قطعه از خاک آن دارید . 
با اینکه بیشتر از قبل دارید به آن می رسید اما هنوز به هدف خود دست پیدا 
نکرده اید . اما نگران نباشید ، تالش زیاد می تواند فرصتهایی را برای شما بوجود 

بیاورد و منجر به تحقق هدفتان بشود.

خرداد : شــما در روزهای آینده شادی های بسیاری را به دست می آورید، برای 
اینکه از شادی تان لذت بیشتری ببرید دیگران و افرادی را که به آنها عالقه مند 
هستید را در شادی تان شریک سازید. شما مدتی را در حالت غیر فعال به سر 
برده اید آن مدت زمان به شما خیلی کمک کرده است و دید شما را نسیبت به 

زندگی تغییر داده است.

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

بی توجه بودن به حرف های مردم از مجادله ها دوری کنید.
 

مرداد : شما می دانید چه می خواهید، کجا می خواهید بروید، می دانید چگونه 
به آنجا برســید و جواب منفی و مقاومت دیگران را قبول نخواهید کرد. باهمه 
این احوال حتی اگر مجبور شــوید به خاطر دوری گزیدن از تمام مشکالت به 
احساســات تان بها ندهید، اصال خوب نیست که مسیرتان را منحرف کرده و به 

راهی که دیگران جلوی پایتان می گذارند بروید.

شهریور :  بــه جای اینکه نسبت به تصمیم اخیری که گرفته اید تردید کنید 
به قضاوت خود همانطور که هست اعتماد داشته باشید. برای اینکه بیندیشید و 
ببینید راه تان را ادامه دهید یا نه کمی دیر شده است. شما قبال این مرحله را 
پشت سر گذاشته اید. به جای اینکه وسوسه شوید تا تصمیمات اخیرتان را زیر 

سئوال ببرید سعی کنید روی یک موضوع دیگر تمرکز کنید.

مهر : مرز باریکی بین قاطعیت و وســواس داشتن وجود دارد، اما زمان کشف 
کردن این تفاوتها رسیده است. در حقیقت، اگر ترسهای شما اکنون عامل محرک 
قوی ای هستند، قبل از اینکه بخواهید با توجه به احساساتتان عمل کنید، قدری 
صبر کنید. به جای اینکه برای چیزهایی که نمی خواهید نقشه بکشید، خوش 

بین بوده و برای آنچه می خواهید تالش کنید.

آبان : بین کاری که الزم است برای خودتان انجام دهید و انتظاراتی که دیگران 
از شــما دارند تعادل ایجاد کنید. ممکن است احساس کنید چنانچه االن روی 
کسی را زمین بیندازید احساس پریشانی به شما دست می دهد ولی در عین حال 
فکر می کنید که انتظارات آنها کامال غیر واقعی است.  باید بیشتر بر روی خود و 

خواسته های خود تمرکز کنید.

آذر : شادی و نشاط شما دائم بیشتر می شود.هر روز با مهارت بیشتری تعادل 
خود را حفظ می کنید. اما عالقه ای به انتخاب میانبرها ندارید .شما می خواهید 
از تجربه ی فوق العاده ای که ازکل سفرهایتان بدست آورده اید استفاده کنید 
حتی اگر کارتان را ســخت تر کند . االن راهی برای برگشــت وجود ندارد.پس 

مطمئن باشید که چیزی را از دست نمی دهید .

دی : شما سرشــار از عشق و عالقه به اطراف و محیط زندگی تان هستید. به 
همین دلیل صحبت ها یا رفتارهایی که انجام می دهید باعث می شوند که افراد 
زیادی جذب شما شوند. فقط الزم بدانید که انرژی های خود را در چه مسیری 
سرمایه گذاری کنید تا در مدتی کوتاه تر پاسخ دلخواه شما را بدهد به این مسئله 

دقت بیشتری را داشته باشید.

بهمن : شما امیال و آرزوهای بزرگی را در سر می پرورانید بهتر است کمی از این 
آروزها و بزرگی آنها بکاهید زیرا در رویا انسان می تواند به همه چیز برسد اما در 
واقعیت شما نیازمند تالش هستید تا به هدف خود برسید. گاهی ممکن است 
علی رغم این که وقت و انرژی بسیاری را برای یک کار هزینه کنید اما نتیجه ای 

که مد نظر دارید را به شما ندهید.

اسفند :  شما باید چشمان تان بر روی بعضی از مسائل ببندید و وانمود کنید که 
آنها را نمی بینید زیرا در غیر این صورت تنها شما آسیب می بینید. شما دارای 
انرژی های مثبت زیادی هستید و هر مسائله ای به آسانی نمی تواند به اصطالح 
خون شما را به جوش بیاورد پس افکار خود را به درستی تجزیه و تحلیل کنید 

تا مشکالت تان کمتر شود.

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

2919
 جــــدول 
سـودوکو

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

   افقي:
1 - فيلمي به كارگرداني و نويســـندگي آرش معيريان )1396(- 

مهم ترين مسابقات تنيس
2-پس و پشت- رخنه- پرنده پا بلند
3-بي دغدغه- كشيده شده- امروزي

4-تاجدار شطرنج- سنگ آسياب- مشهور- عمل منافق
5-قلم فرنگي- يكي از بزرگ ترين شهرهاي ژاپن- هر چيز سبك و كم وزن و مختصر

6-روشنايي كم- روز 25 هر ماه شمسي- خرده سنگ از ريگ نرم تر
7-غذاي قبل ظهر- اين ماده معدني در بيشتر معادن ايران به روش روباز استخراج 

مي شود- راه روشن
8-ميل به غذا- بي غل و غش- همسر سليمان نبي

9-پرزور و نيرومند- عنصر شيميايي فلزي كه در تهيه آلياژها و در طب كاربرد دارد- 
روستايي از توابع بخش مركزي شهرستان سوادكوه

10-فرو رفته- نبرد كردن- سازمان و مؤسسه
11-پنجگانه انسان- ايالت امريكا- هزار كيلو

12-ماه هفتم سال- ماشين خاكبرداري- شگرد كار- ممنوعيت ورود
13-بلندهمت- دليري، پردلي- نژادي سفيدپوست

14-سازي بادي- ملكه آدرياتيك- 
چند اديب

15-پايتخت هائيتي- شمشيربازي

 عمودي:
1-غذاي محلي اردبيل

2-مادر ماندانا- كاخي در عراق- 
نسبت زن و شوهر به هم

3-عضو گـــوش- مركب دريايي- 
ضد برودت

عضـــات-  ناگهانـــي  4-پـــرش 
اتمســـفر- صورت  مخفف كوتاه- 

غذا
شـــريفان-  نجيبـــان،  5-ديگـــر- 

سيستم آسان پرداخت
6-نوعـــي خرماي ســـياه- حشـــره 
پايتخـــت  خانگـــي-  مـــوذي 

سحرانگيز طبيعت ايران
7-قليل- كاغذ اسيد- ضد بيرون

چـــاق-  و  بدقـــواره  و  8-درشـــت 
تســـهيات- يكـــي از ايزومرهـــاي 

هندسي
9-عزيمت كردن- اين وســـيله در 
اتاق عمل تا هنگامي كه ونتياتور 
الكتريكـــي به بيمار متصل شـــود، 
به كار مي رود- جاروي شست و شو

10-قضاوت- كاهش- تولد
11-درنده- درجات- پرتويي يوني 

كه براي سامتي مضر است
12-جد قوم عاد- اسم آذري- تن 

پوش- كيسه بزرگ از چرم
13- نشانگان- مدال مقام دوم- 

گردن كلفت
ارزش  14-خروس جنگي- داراي 
و مقام شاهانه- هافبك تيم ملي

15-باغ و اثري زيبا مربوط به دوره 
قاجاريه در شيراز
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   افقي:
1 - جنگاور و دلير- حالت مؤدبانه نشستن

2-منطقه تفريحي تهران- تباهي ها- خواب كودكانه
3-فرهنگ لغت فرانسه- شكرگزاري- علم و فرهنگ

4-نيتروژن- دريا- پايتخت غنا- محروم از قدرت تكلم
5-خون- مورد نياز محتكر- خسته و درمانده

6-همدوره- وسيله حمل نوزاد و حفاظت و ايمني كودك- ادراك
7-پايين آمدن- نقاش ايتاليايي- قبيله و عشيره
8-عنصر استخوان- مقابل شوخ- سكه قديمي

9-قبيله صدر اســـام- شـــهري در كره جنوبي- روســـتايي از توابع بخش مركزي 
شهرستان خمير

10-برهنه- حاج- شبه وبا
11-شماره خودرو- سازمان يافته و تشكيل شده- همراه لرز

12-فراموشي- غيرمعنوي- الفباي موسيقي- قصرنشين
13-ايالتي در امريكا- آويزان- دامنه كوه و تپه

14-تزويركننده- فراخ- ديدن
15-راننده گاري- كمك مالي

 عمودي:
1-پيش غذايي بسيار لذيذ

2-ضروريات- ساز لوله اي- 
در  باســـتاني  تمدنـــي 

بين النهرين
3-بهت و شـــگفتي- بانی- 

نام خوراكی محبوب 
4-امـــر بـــه شـــنيدن- برتر، 

واال- برج كج- رود روسي
5-نوعـــي از فيات- تا وقتي 

كه- راه در لفظ شاعران
شـــطرنجي-  چهـــره   -6
معلـــم-  جانشـــين 

جوانمرگ
7-پژمرده- سخن بيهوده- 

بزن بزن
8-پيـــك- قرباني- دومين 

شهر بزرگ ايتاليا
9-مـــردن در اثـــر حادثـــه- 

موجودات- كاهن
و  بـــاغ  بي تأمـــل-  10-كار 

الله زار- برادر پدر
رهبر  هنرپيشـــه-  11-نقش 
خونخـــوار قوم هـــون- يكي 

يكي و جدا جدا
و  ســـمت  12-رهتوشـــه- 
ســـو- در برگرفتـــن- ضمير 

مفعولي
13-شقايق- سكون- آغاز

راننده  اميـــل زوال-  14-اثـــر 
اتومبيـــل- كام ســـابق را با 

دليل و ابرام ثابت كردن
15-كتابـــي بـــه قلـــم علـــي 

محمد افغاني

جدول 
ويـــژه

جدول 
عــادي

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
6873شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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چشم ما به پای شماست
گشتی در بازار کفش دست دوز

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

برای شـــما كفش مهم اســـت يا لباس؟ 
كفاش ها می گويند غصه شـــان می گيرد 
وقتی به تيپ و قيافه يكی نگاه می كنند و 
می بينند طرف چقدر به خودش رسيده 
امـــا كفش هايـــش زار می زنـــد. حـــاال اگر 
مصـــداق اين حرف كفاش ها نيســـتيد و 
حســـابی به كفش تان اهميت می دهيد، 
كـــدام جنـــس و مـــدل را می پســـنديد؟ 
دست دوز ايرانی، برند خارجی يا پاپوش 
ارزان قيمـــت چينـــی؟ هيـــچ وقت فكر 
كرده ايد آنهايی كه كفـــش می دوزند، به 
كارشـــان چطور نگاه می كنند؟ می دانيد 
خيلی هايشـــان معتقدنـــد كفـــش دوزی 
يک هنر است؟ اصًا خبر داريد كه نسل 
كفش دوزهای قديمی، آنهايی كه بدون 
دستگاه كفش می دوزند، روز به روز كمتر 
می شـــود؟ ســـراغ چند كفاش دست دوز 
تهرانی رفتم و از حال و روزشان پرسيدم؛ 
از كســـی كـــه بيـــش از 70 ســـال اســـت 
كفـــش دوزی می كند تا كفاش ديگری كه 

چند سالی است وارد اين حرفه شده.
قدرت اهلل نوری معـــروف به »قدرت 
خوش دســـت« كارش را از ســـال 1327 
شـــروع كرد، زمانی كه هفت ســـاله بود. 
بعـــد از فـــوت پـــدر، مـــادرش با هشـــت 
فرزنـــد او را كـــه فرزنـــد هفتـــم خانواده 
بود فرســـتاد تا كفاشـــی بياموزد. به قول 
خـــودش از همان موقـــع وارد اين حرفه 
شد و تا االن كه 70 ساله است، اين شغل 
را ترک نكـــرده. از همان ابتـــدای كارش 
زنانه دوزی كرده. خودش می گويد برای 
خيلـــی از هنرمنـــدان كفش دوختـــه. با 
روحيه و انرژی زياد حرف می زند و تقريباً 
ترجيع بند حرف هايش اين جمله است: 
»عاشـــق كارتان باشـــيد. فقط زمانی در 

كارتان موفقيد كه به آن عشق بورزيد، اگر 
كارتان را دوست نداشـــته باشيد، خيلی 

زود زده می شويد.«
توی مغـــازه اش با او حـــرف می زنم، 
جايی كه 50 ســـال اســـت در آن كاســـبی 
می كنـــد: »كســـی كـــه هنـــر را بشناســـد 
می دانـــد، كفـــش دوزی يک هنر اســـت. 
چون در توليد كفش هـــم يک اثر هنری 
ايرانـــی مثـــل  خلـــق می شـــود. كفـــش 
قاليبافی و منبت كاری يک هنر است. به 
بعضی كفش هـــا نگاه كنيد؛ مثل يک اثر 
هنری اند.« كفش هايی كه دوخته، گوشه 
و كنار مغازه كوچكش چيده شده. برخی 
با چرم واقعی و برخی نه. ياد مغازه های 
كفش های دســـت دوز در شهر فلورانس 
ايتاليا می افتم. شهری كه به چرم و كيف 
و كفش هايش معروف است. كارگاه های 
كوچک و بزرگ زيادی در گوشـــه گوشـــه 
اين شـــهر پراكنده اســـت و توريســـت ها 
برای تماشای كفش ها صف می بندند و 
سفارش می دهند. با خودم فكر می كنم 
راســـتی چقدر جای اين كارگاه ها در شهر 
ما خالی است. هرچند هنوز تعداد كمی 

از آنها را می بينی.
كوچـــک  فروشـــگاه  و  كارگاه  مثـــل 
قدرت اهلل نـــوری: »قديم ها آدم ها ابتكار 
عمـــل بيشـــتری داشـــتند و كفش شـــان 
را با لباس شـــان ســـت می كردنـــد. االن 
نهايت كيف و كفـــش را با هم هماهنگ 
می كنند.« او از 16 ســـالگی كارفرما شـــد 
از كارگر 14 ســـاله تا 70 ساله زير دستش 
كفش دوزی ياد گرفتند. بعضی هايشـــان 
هنوز كار می كنند و برخی هم به رحمت 
خدا رفته انـــد. اما با اين همه او هنوز هم 
كفاشـــی می كند و هيچ وقـــت از اين كار 

خسته نشده: »همه كفاش ها دست دوز 
هســـتند البته به جـــز كارخانه های كفش 
كه با ماشـــين، كفش توليـــد می كنند اما 
دســـت دوز هم با دســـت دوز فرق دارد. 
ابزارهايی كه ما استفاده می كرديم مثل 
ســـوزن بـــود. هميـــن طـــور ابزارهايی كه 
گاهـــی خودمان درســـت می كرديم مثًا 
قوطی حلبی را سوراخ می كرديم و تخت 
كفش را بـــا آن می ســـابيديم. االن همه 
ابزارها آماده اســـت و مـــا هم از همان ها 
استفاده می كنيم. البته استفاده از همان 

ابزارها هم آموزش می خواهد.«
همه بـــه او خوش دســـت می گويند، 
نه تنها كفاش خوبی اســـت كه می گويند 
دستش هم بركت دارد: »االن چند سالی 
هست سفارشـــی دوزی را كنار گذاشته ام. 
سفارشـــی دوزی نه بـــرای من می صرفد 
نه برای مشـــتری. برای همين هم توليد 
انبـــوه می كنم و همين مغازه هم شـــده 
كارگاهم.« يک روز هم مدرســـه نرفته و 
خودش ســـواد آموخته. همـــان طور كه 
كفاشـــی ياد گرفتـــه. بـــرای كفش هايش 
هميشه ايده های خودش را داشته؛ البته 
از مجات مد هم اســـتفاده می كرده. آن 
زمان كه مجلـــه ای نبـــود و جوان تر بود، 
روزهايـــی به فـــرودگاه مهرآباد می رفت 
و از كفش هـــای خانم هـــای خارجی ايده 
می گرفت. گاهی طرح ها آنقدر خاقانه 
بود كه همكارها می پرسيدند اين ايده ها 
را از كجـــا آورده. بارهـــا تأكيد می كند كار، 
زن و مرد نمی شناسد و همه بايد در كنار 
هم كار كنند. به عقيـــده  او، هر جا كه زن 
هســـت كار، توليد و اختراع هم هســـت. 
شايد ســـال ها كفش دوختن برای زنان، 
او را بـــه اين نتيجه رســـانده. بـــا هيجان 

ارزش  اصـــًا  كـــه  حالـــی  در  می شـــود 
واقعی شـــان اين مقدار نيست. اما مردم 
چون می خواهند از قافله عقب نمانند، 
دنبال جنـــس خارجی و برند می روند. او 
هم ايـــن روزها مثل اغلب توليدكننده ها 
از گران بودن مواد اوليه و كمياب بودنش 
و نوسان قيمت ارز گايه دارد. دراتحاديه 
كفاشان دست دوز 4 هزار و 500 نفر عضو 

هستند.
علی چيت ســـاز، 39 ســـاله، 4 ســـال 
اســـت وارد حرفه كفاشی شده. ليسانس 
مكانيـــک و طراحی جامـــدات دارد. اما 
چند ســـال پيش به اين نتيجه رســـيد كه 
دلـــش می خواهـــد كســـب و كار خودش 
را راه انـــدازی كنـــد: »از كارمندی و هرچه 
شـــغل اينجوری بود، خسته شـــدم. پدر 
خانمم كفـــاش بـــود و كار را از اول پيش 
او يـــاد گرفتـــم و چـــون از طراحـــی هـــم 
چيزهايی می دانســـتم، زودتر راه افتادم. 
خيلـــی زود به اين هنر عاقه مند شـــدم. 
كار فوق العاده ای اســـت امـــا بايد بدانيد 
خيلی ســـخت و طاقت فرسا هم هست. 
كارگـــران مـــا از صبـــح تـــا شـــب روی پا 
هســـتند. با اين همـــه قيمت هايی كه ما 
روی كفش هايمـــان گذاشـــته ايم، كامـــًا 
منصفانه اســـت و بـــرای همين 6 مغازه 
تک فروشی مان در شهر تهران با قيمت 

مناسب كفش ها را عرضه می كنند.
با ايـــن همـــه او هـــم معتقد اســـت 
قالب و طراحی كفش هـــای ايرانی هنوز 
كيفيت قابل قبـــول را نـــدارد: »قالب ها 
هنوز سنتی است و در قالب سازی دانش 
الزم را نداريـــم. اين هنر نســـل به نســـل 
منتقل شـــده و از علم روز فاصله دارد ما 
نرم افزاری برای طراحی كفش مناســـب 
نداريم و تهيه مواد اوليه هم گران اســـت 
و برای همين جنس ايرانی نمی تواند با 

جنس خارجی رقابت كند.«
نمی دانم بعد از خواندن اين گزارش 
ســـری به كفش فروش های دســـت دوز 
تهـــران می زنيد يا نه؟ شـــايد هـــم از اول 
انتخاب تـــان را كرده ايـــد و عاشـــق ايـــن 
كفش هـــا هســـتيد، شـــايد هـــم كتانی و 
كفش های چينی را ترجيح می دهيد. بد 
نيست گشتی در اين كارگاه ها بزنيد و اين 
بار كفش ها را به چشم ديگری نگاه كنيد.

برايم تعريـــف می كند كه همســـرش را 
هـــم در خيابـــان ايـــران و هنـــگام كفش 
فروختـــن انتخاب كـــرده و تـــا او را ديده، 
عاشقش شده و برای اينكه او را دوباره به 
مغـــازه اش برگرداند، دو لنگه كفش پای 
راست در جعبه اش گذاشته. زنی كه حاال 

55 سال است كنارش زندگی می كند.
علی قاسمی، 61 ساله و نايب رئيس 
اتحاديـــه كفاشـــان دســـت دوز تهـــران از 
ســـال 50 كفـــش دوزی را شـــروع كرد. به 
قول خـــودش مثـــل دانش آمـــوز كاس 
اول شـــروع كرد تا سال به سال گذشت و 

اوســـتا شـــد و االن هم توليدكننده است. 
قاســـمی هم معتقد اســـت كفش دوزی 
يک هنر اســـت درست مثل قاليبافی اما 
اين روزها تيپ جوان، چندان كفش های 
دســـت دوز را نمی پسندند و بيشتر دنبال 
كتانـــی و كفش هـــای اســـپورت هســـتند. 
برای هميـــن هم بيشـــتر مشـــتری های 
آنها افراد مسن هســـتند، آدم هايی كه پا 
به ســـن گذاشـــته اند و طالب كفش های 
ايرانی انـــد. البتـــه آنهايی كـــه در ادارات 
دولتـــی هـــم كار می كننـــد، از كفش های 
دســـت دوز اســـتقبال می كننـــد. او برايم 

توضيح می دهد كه كفش ماشـــين دوز و 
دست دوز چه تفاوت هايی دارند: »برای 
تهيه كفش های دســـت دوز چرم رويش 
را می برند. رويـــه اش را آماده می كنند و 
روی قالـــب با كفه چرم دانـــه دانه بخيه 
می زنند.« اگر شـــما هم گشتی در مغازه 
كفش هـــای دســـت دوز بزنيـــد، متوجـــه 
می شـــويد قيمت ايـــن كفش هـــا چقدر 
نســـبت به كفش هـــای خارجـــی ارزان تر 
اســـت. از 38 هـــزار تومـــان تـــا 58 هزار 
تومـــان؛ كفش هايی كه طراحـــی زيبايی 
دارند. بســـياری از مدل هـــا از كفش های 

قاســـمی  شـــده.  كپی بـــرداری  خارجـــی 
تخصصـــش توليـــد كفش هـــای مردانه 
است و تأكيد می كند اين كفش ها قيمت 

باالتری نسبت به كفش های زنانه دارد.
البته فقط كفش هـــای مردانه و زنانه 
نيســـتند. كفش های بچگانه و ايمنی كه 
رويـــه آهنی دارند و هميـــن طور صندل، 
خط توليـــد متفاوتی دارند. بـــا اين همه 
تأكيد می كند خيلی از كفش های خارجی 
قيمت كاذبی دارند و به مشـــتری قالب 
می شـــوند؛ مثًا كفش هايی كه با قيمت 
باالی يـــک ميليون به مشـــتری فروخته 
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آسان

متوسط

سخت

    يک روز هم مدرسه نرفته و خودش سواد 
گرفته.  ياد  کفاشـــی  که  طور  آموخته.همان 
برای کفش هايش همیشه ايده های خودش 
را داشـــته؛ البته از مجالت مد هم اســـتفاده می کـــرده. آن زمان که 
مجله ای نبود و جوانتر بود، روزهايی به فرودگاه مهرآباد می رفت و 
از کفش های خانم های خارجی ايده می گرفت. گاهی طرحها آنقدر 

خالقانه بود که همکارها می پرسیدند اين ايده ها را از کجا آورده

ــت دوز  ــ ــان دس ــ ــمی نايب رئیس اتحاديه کفاش ــ     علی قاس
تهران بارها تأکید می کند خیلی از کفش های خارجی قیمت 
ــوند؛ مثاًل کفش هايی  ــ ــتری قالب می ش ــ کاذبی دارند و به مش
ــود  ــ ــتری فروخته می ش ــ که با قیمت باالی يک میلیون به مش
ــت. اما  ــ ــان اين مقدار نیس ــ درحالی که اصاًل  ارزش واقعی ش
ــب نمانند، دنبال جنس  ــ مردم چون می خواهند از قافله عق

خارجی و برند می روند

نیم نگاه
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 جــــدول 
سـودوکو

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

   افقي:
1 - فيلمي به كارگرداني و نويســـندگي آرش معيريان )1396(- 

مهم ترين مسابقات تنيس
2-پس و پشت- رخنه- پرنده پا بلند
3-بي دغدغه- كشيده شده- امروزي

4-تاجدار شطرنج- سنگ آسياب- مشهور- عمل منافق
5-قلم فرنگي- يكي از بزرگ ترين شهرهاي ژاپن- هر چيز سبك و كم وزن و مختصر

6-روشنايي كم- روز 25 هر ماه شمسي- خرده سنگ از ريگ نرم تر
7-غذاي قبل ظهر- اين ماده معدني در بيشتر معادن ايران به روش روباز استخراج 

مي شود- راه روشن
8-ميل به غذا- بي غل و غش- همسر سليمان نبي

9-پرزور و نيرومند- عنصر شيميايي فلزي كه در تهيه آلياژها و در طب كاربرد دارد- 
روستايي از توابع بخش مركزي شهرستان سوادكوه

10-فرو رفته- نبرد كردن- سازمان و مؤسسه
11-پنجگانه انسان- ايالت امريكا- هزار كيلو

12-ماه هفتم سال- ماشين خاكبرداري- شگرد كار- ممنوعيت ورود
13-بلندهمت- دليري، پردلي- نژادي سفيدپوست

14-سازي بادي- ملكه آدرياتيك- 
چند اديب

15-پايتخت هائيتي- شمشيربازي

 عمودي:
1-غذاي محلي اردبيل

2-مادر ماندانا- كاخي در عراق- 
نسبت زن و شوهر به هم

3-عضو گـــوش- مركب دريايي- 
ضد برودت

عضـــات-  ناگهانـــي  4-پـــرش 
اتمســـفر- صورت  مخفف كوتاه- 

غذا
شـــريفان-  نجيبـــان،  5-ديگـــر- 

سيستم آسان پرداخت
6-نوعـــي خرماي ســـياه- حشـــره 
پايتخـــت  خانگـــي-  مـــوذي 

سحرانگيز طبيعت ايران
7-قليل- كاغذ اسيد- ضد بيرون

چـــاق-  و  بدقـــواره  و  8-درشـــت 
تســـهيات- يكـــي از ايزومرهـــاي 

هندسي
9-عزيمت كردن- اين وســـيله در 
اتاق عمل تا هنگامي كه ونتياتور 
الكتريكـــي به بيمار متصل شـــود، 
به كار مي رود- جاروي شست و شو

10-قضاوت- كاهش- تولد
11-درنده- درجات- پرتويي يوني 

كه براي سامتي مضر است
12-جد قوم عاد- اسم آذري- تن 

پوش- كيسه بزرگ از چرم
13- نشانگان- مدال مقام دوم- 

گردن كلفت
ارزش  14-خروس جنگي- داراي 
و مقام شاهانه- هافبك تيم ملي

15-باغ و اثري زيبا مربوط به دوره 
قاجاريه در شيراز

حل جدول ويژه شماره  6872

   افقي:
1 - جنگاور و دلير- حالت مؤدبانه نشستن

2-منطقه تفريحي تهران- تباهي ها- خواب كودكانه
3-فرهنگ لغت فرانسه- شكرگزاري- علم و فرهنگ

4-نيتروژن- دريا- پايتخت غنا- محروم از قدرت تكلم
5-خون- مورد نياز محتكر- خسته و درمانده

6-همدوره- وسيله حمل نوزاد و حفاظت و ايمني كودك- ادراك
7-پايين آمدن- نقاش ايتاليايي- قبيله و عشيره
8-عنصر استخوان- مقابل شوخ- سكه قديمي

9-قبيله صدر اســـام- شـــهري در كره جنوبي- روســـتايي از توابع بخش مركزي 
شهرستان خمير

10-برهنه- حاج- شبه وبا
11-شماره خودرو- سازمان يافته و تشكيل شده- همراه لرز

12-فراموشي- غيرمعنوي- الفباي موسيقي- قصرنشين
13-ايالتي در امريكا- آويزان- دامنه كوه و تپه

14-تزويركننده- فراخ- ديدن
15-راننده گاري- كمك مالي

 عمودي:
1-پيش غذايي بسيار لذيذ

2-ضروريات- ساز لوله اي- 
در  باســـتاني  تمدنـــي 

بين النهرين
3-بهت و شـــگفتي- بانی- 

نام خوراكی محبوب 
4-امـــر بـــه شـــنيدن- برتر، 

واال- برج كج- رود روسي
5-نوعـــي از فيات- تا وقتي 

كه- راه در لفظ شاعران
شـــطرنجي-  چهـــره   -6
معلـــم-  جانشـــين 

جوانمرگ
7-پژمرده- سخن بيهوده- 

بزن بزن
8-پيـــك- قرباني- دومين 

شهر بزرگ ايتاليا
9-مـــردن در اثـــر حادثـــه- 

موجودات- كاهن
و  بـــاغ  بي تأمـــل-  10-كار 

الله زار- برادر پدر
رهبر  هنرپيشـــه-  11-نقش 
خونخـــوار قوم هـــون- يكي 

يكي و جدا جدا
و  ســـمت  12-رهتوشـــه- 
ســـو- در برگرفتـــن- ضمير 

مفعولي
13-شقايق- سكون- آغاز

راننده  اميـــل زوال-  14-اثـــر 
اتومبيـــل- كام ســـابق را با 

دليل و ابرام ثابت كردن
15-كتابـــي بـــه قلـــم علـــي 

محمد افغاني

جدول 
ويـــژه

جدول 
عــادي

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
6873شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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چشم ما به پای شماست
گشتی در بازار کفش دست دوز

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

برای شـــما كفش مهم اســـت يا لباس؟ 
كفاش ها می گويند غصه شـــان می گيرد 
وقتی به تيپ و قيافه يكی نگاه می كنند و 
می بينند طرف چقدر به خودش رسيده 
امـــا كفش هايـــش زار می زنـــد. حـــاال اگر 
مصـــداق اين حرف كفاش ها نيســـتيد و 
حســـابی به كفش تان اهميت می دهيد، 
كـــدام جنـــس و مـــدل را می پســـنديد؟ 
دست دوز ايرانی، برند خارجی يا پاپوش 
ارزان قيمـــت چينـــی؟ هيـــچ وقت فكر 
كرده ايد آنهايی كه كفـــش می دوزند، به 
كارشـــان چطور نگاه می كنند؟ می دانيد 
خيلی هايشـــان معتقدنـــد كفـــش دوزی 
يک هنر است؟ اصًا خبر داريد كه نسل 
كفش دوزهای قديمی، آنهايی كه بدون 
دستگاه كفش می دوزند، روز به روز كمتر 
می شـــود؟ ســـراغ چند كفاش دست دوز 
تهرانی رفتم و از حال و روزشان پرسيدم؛ 
از كســـی كـــه بيـــش از 70 ســـال اســـت 
كفـــش دوزی می كند تا كفاش ديگری كه 

چند سالی است وارد اين حرفه شده.
قدرت اهلل نوری معـــروف به »قدرت 
خوش دســـت« كارش را از ســـال 1327 
شـــروع كرد، زمانی كه هفت ســـاله بود. 
بعـــد از فـــوت پـــدر، مـــادرش با هشـــت 
فرزنـــد او را كـــه فرزنـــد هفتـــم خانواده 
بود فرســـتاد تا كفاشـــی بياموزد. به قول 
خـــودش از همان موقـــع وارد اين حرفه 
شد و تا االن كه 70 ساله است، اين شغل 
را ترک نكـــرده. از همان ابتـــدای كارش 
زنانه دوزی كرده. خودش می گويد برای 
خيلـــی از هنرمنـــدان كفش دوختـــه. با 
روحيه و انرژی زياد حرف می زند و تقريباً 
ترجيع بند حرف هايش اين جمله است: 
»عاشـــق كارتان باشـــيد. فقط زمانی در 

كارتان موفقيد كه به آن عشق بورزيد، اگر 
كارتان را دوست نداشـــته باشيد، خيلی 

زود زده می شويد.«
توی مغـــازه اش با او حـــرف می زنم، 
جايی كه 50 ســـال اســـت در آن كاســـبی 
می كنـــد: »كســـی كـــه هنـــر را بشناســـد 
می دانـــد، كفـــش دوزی يک هنر اســـت. 
چون در توليد كفش هـــم يک اثر هنری 
ايرانـــی مثـــل  خلـــق می شـــود. كفـــش 
قاليبافی و منبت كاری يک هنر است. به 
بعضی كفش هـــا نگاه كنيد؛ مثل يک اثر 
هنری اند.« كفش هايی كه دوخته، گوشه 
و كنار مغازه كوچكش چيده شده. برخی 
با چرم واقعی و برخی نه. ياد مغازه های 
كفش های دســـت دوز در شهر فلورانس 
ايتاليا می افتم. شهری كه به چرم و كيف 
و كفش هايش معروف است. كارگاه های 
كوچک و بزرگ زيادی در گوشـــه گوشـــه 
اين شـــهر پراكنده اســـت و توريســـت ها 
برای تماشای كفش ها صف می بندند و 
سفارش می دهند. با خودم فكر می كنم 
راســـتی چقدر جای اين كارگاه ها در شهر 
ما خالی است. هرچند هنوز تعداد كمی 

از آنها را می بينی.
كوچـــک  فروشـــگاه  و  كارگاه  مثـــل 
قدرت اهلل نـــوری: »قديم ها آدم ها ابتكار 
عمـــل بيشـــتری داشـــتند و كفش شـــان 
را با لباس شـــان ســـت می كردنـــد. االن 
نهايت كيف و كفـــش را با هم هماهنگ 
می كنند.« او از 16 ســـالگی كارفرما شـــد 
از كارگر 14 ســـاله تا 70 ساله زير دستش 
كفش دوزی ياد گرفتند. بعضی هايشـــان 
هنوز كار می كنند و برخی هم به رحمت 
خدا رفته انـــد. اما با اين همه او هنوز هم 
كفاشـــی می كند و هيچ وقـــت از اين كار 

خسته نشده: »همه كفاش ها دست دوز 
هســـتند البته به جـــز كارخانه های كفش 
كه با ماشـــين، كفش توليـــد می كنند اما 
دســـت دوز هم با دســـت دوز فرق دارد. 
ابزارهايی كه ما استفاده می كرديم مثل 
ســـوزن بـــود. هميـــن طـــور ابزارهايی كه 
گاهـــی خودمان درســـت می كرديم مثًا 
قوطی حلبی را سوراخ می كرديم و تخت 
كفش را بـــا آن می ســـابيديم. االن همه 
ابزارها آماده اســـت و مـــا هم از همان ها 
استفاده می كنيم. البته استفاده از همان 

ابزارها هم آموزش می خواهد.«
همه بـــه او خوش دســـت می گويند، 
نه تنها كفاش خوبی اســـت كه می گويند 
دستش هم بركت دارد: »االن چند سالی 
هست سفارشـــی دوزی را كنار گذاشته ام. 
سفارشـــی دوزی نه بـــرای من می صرفد 
نه برای مشـــتری. برای همين هم توليد 
انبـــوه می كنم و همين مغازه هم شـــده 
كارگاهم.« يک روز هم مدرســـه نرفته و 
خودش ســـواد آموخته. همـــان طور كه 
كفاشـــی ياد گرفتـــه. بـــرای كفش هايش 
هميشه ايده های خودش را داشته؛ البته 
از مجات مد هم اســـتفاده می كرده. آن 
زمان كه مجلـــه ای نبـــود و جوان تر بود، 
روزهايـــی به فـــرودگاه مهرآباد می رفت 
و از كفش هـــای خانم هـــای خارجی ايده 
می گرفت. گاهی طرح ها آنقدر خاقانه 
بود كه همكارها می پرسيدند اين ايده ها 
را از كجـــا آورده. بارهـــا تأكيد می كند كار، 
زن و مرد نمی شناسد و همه بايد در كنار 
هم كار كنند. به عقيـــده  او، هر جا كه زن 
هســـت كار، توليد و اختراع هم هســـت. 
شايد ســـال ها كفش دوختن برای زنان، 
او را بـــه اين نتيجه رســـانده. بـــا هيجان 

ارزش  اصـــًا  كـــه  حالـــی  در  می شـــود 
واقعی شـــان اين مقدار نيست. اما مردم 
چون می خواهند از قافله عقب نمانند، 
دنبال جنـــس خارجی و برند می روند. او 
هم ايـــن روزها مثل اغلب توليدكننده ها 
از گران بودن مواد اوليه و كمياب بودنش 
و نوسان قيمت ارز گايه دارد. دراتحاديه 
كفاشان دست دوز 4 هزار و 500 نفر عضو 

هستند.
علی چيت ســـاز، 39 ســـاله، 4 ســـال 
اســـت وارد حرفه كفاشی شده. ليسانس 
مكانيـــک و طراحی جامـــدات دارد. اما 
چند ســـال پيش به اين نتيجه رســـيد كه 
دلـــش می خواهـــد كســـب و كار خودش 
را راه انـــدازی كنـــد: »از كارمندی و هرچه 
شـــغل اينجوری بود، خسته شـــدم. پدر 
خانمم كفـــاش بـــود و كار را از اول پيش 
او يـــاد گرفتـــم و چـــون از طراحـــی هـــم 
چيزهايی می دانســـتم، زودتر راه افتادم. 
خيلـــی زود به اين هنر عاقه مند شـــدم. 
كار فوق العاده ای اســـت امـــا بايد بدانيد 
خيلی ســـخت و طاقت فرسا هم هست. 
كارگـــران مـــا از صبـــح تـــا شـــب روی پا 
هســـتند. با اين همـــه قيمت هايی كه ما 
روی كفش هايمـــان گذاشـــته ايم، كامـــًا 
منصفانه اســـت و بـــرای همين 6 مغازه 
تک فروشی مان در شهر تهران با قيمت 

مناسب كفش ها را عرضه می كنند.
با ايـــن همـــه او هـــم معتقد اســـت 
قالب و طراحی كفش هـــای ايرانی هنوز 
كيفيت قابل قبـــول را نـــدارد: »قالب ها 
هنوز سنتی است و در قالب سازی دانش 
الزم را نداريـــم. اين هنر نســـل به نســـل 
منتقل شـــده و از علم روز فاصله دارد ما 
نرم افزاری برای طراحی كفش مناســـب 
نداريم و تهيه مواد اوليه هم گران اســـت 
و برای همين جنس ايرانی نمی تواند با 

جنس خارجی رقابت كند.«
نمی دانم بعد از خواندن اين گزارش 
ســـری به كفش فروش های دســـت دوز 
تهـــران می زنيد يا نه؟ شـــايد هـــم از اول 
انتخاب تـــان را كرده ايـــد و عاشـــق ايـــن 
كفش هـــا هســـتيد، شـــايد هـــم كتانی و 
كفش های چينی را ترجيح می دهيد. بد 
نيست گشتی در اين كارگاه ها بزنيد و اين 
بار كفش ها را به چشم ديگری نگاه كنيد.

برايم تعريـــف می كند كه همســـرش را 
هـــم در خيابـــان ايـــران و هنـــگام كفش 
فروختـــن انتخاب كـــرده و تـــا او را ديده، 
عاشقش شده و برای اينكه او را دوباره به 
مغـــازه اش برگرداند، دو لنگه كفش پای 
راست در جعبه اش گذاشته. زنی كه حاال 

55 سال است كنارش زندگی می كند.
علی قاسمی، 61 ساله و نايب رئيس 
اتحاديـــه كفاشـــان دســـت دوز تهـــران از 
ســـال 50 كفـــش دوزی را شـــروع كرد. به 
قول خـــودش مثـــل دانش آمـــوز كاس 
اول شـــروع كرد تا سال به سال گذشت و 

اوســـتا شـــد و االن هم توليدكننده است. 
قاســـمی هم معتقد اســـت كفش دوزی 
يک هنر اســـت درست مثل قاليبافی اما 
اين روزها تيپ جوان، چندان كفش های 
دســـت دوز را نمی پسندند و بيشتر دنبال 
كتانـــی و كفش هـــای اســـپورت هســـتند. 
برای هميـــن هم بيشـــتر مشـــتری های 
آنها افراد مسن هســـتند، آدم هايی كه پا 
به ســـن گذاشـــته اند و طالب كفش های 
ايرانی انـــد. البتـــه آنهايی كـــه در ادارات 
دولتـــی هـــم كار می كننـــد، از كفش های 
دســـت دوز اســـتقبال می كننـــد. او برايم 

توضيح می دهد كه كفش ماشـــين دوز و 
دست دوز چه تفاوت هايی دارند: »برای 
تهيه كفش های دســـت دوز چرم رويش 
را می برند. رويـــه اش را آماده می كنند و 
روی قالـــب با كفه چرم دانـــه دانه بخيه 
می زنند.« اگر شـــما هم گشتی در مغازه 
كفش هـــای دســـت دوز بزنيـــد، متوجـــه 
می شـــويد قيمت ايـــن كفش هـــا چقدر 
نســـبت به كفش هـــای خارجـــی ارزان تر 
اســـت. از 38 هـــزار تومـــان تـــا 58 هزار 
تومـــان؛ كفش هايی كه طراحـــی زيبايی 
دارند. بســـياری از مدل هـــا از كفش های 

قاســـمی  شـــده.  كپی بـــرداری  خارجـــی 
تخصصـــش توليـــد كفش هـــای مردانه 
است و تأكيد می كند اين كفش ها قيمت 

باالتری نسبت به كفش های زنانه دارد.
البته فقط كفش هـــای مردانه و زنانه 
نيســـتند. كفش های بچگانه و ايمنی كه 
رويـــه آهنی دارند و هميـــن طور صندل، 
خط توليـــد متفاوتی دارند. بـــا اين همه 
تأكيد می كند خيلی از كفش های خارجی 
قيمت كاذبی دارند و به مشـــتری قالب 
می شـــوند؛ مثًا كفش هايی كه با قيمت 
باالی يـــک ميليون به مشـــتری فروخته 
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آسان

متوسط

سخت

    يک روز هم مدرسه نرفته و خودش سواد 
گرفته.  ياد  کفاشـــی  که  طور  آموخته.همان 
برای کفش هايش همیشه ايده های خودش 
را داشـــته؛ البته از مجالت مد هم اســـتفاده می کـــرده. آن زمان که 
مجله ای نبود و جوانتر بود، روزهايی به فرودگاه مهرآباد می رفت و 
از کفش های خانم های خارجی ايده می گرفت. گاهی طرحها آنقدر 

خالقانه بود که همکارها می پرسیدند اين ايده ها را از کجا آورده

ــت دوز  ــ ــان دس ــ ــمی نايب رئیس اتحاديه کفاش ــ     علی قاس
تهران بارها تأکید می کند خیلی از کفش های خارجی قیمت 
ــوند؛ مثاًل کفش هايی  ــ ــتری قالب می ش ــ کاذبی دارند و به مش
ــود  ــ ــتری فروخته می ش ــ که با قیمت باالی يک میلیون به مش
ــت. اما  ــ ــان اين مقدار نیس ــ درحالی که اصاًل  ارزش واقعی ش
ــب نمانند، دنبال جنس  ــ مردم چون می خواهند از قافله عق

خارجی و برند می روند

نیم نگاه

يک جـدول با دو شـرح

 سال بیست وچهارم  شماره 6873
 سه شنبه  20 شهريور 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

123456789101112131415

ندزهناوجنوسمات1

اسیلککوبتهرکن2

وتانملاسعوبنی3

سکدمشاهخراهس4

ریقرترهشوبو5

وادیزمناجنسفر6

انبانسگربدار7

نایسنتنساریتک8

رکاشکهرشحلوو9

ایندماباشوکتف10

سهرکرکلاپات11

فاتمیامیلجاه12

اناوتتراکرسمه13

لجناشاویحیاول14

تانیاکنودلبمیو15

123456789101112131415

یمیهاربادنفادپ1

ورهارشیاسترپا2

کدوکدیربجیدرو3

ومدژورناونسر4

هاینداتیزاج5

اامرلوهمانزره6

میاایلیمایلک7

البالنزواسالد8

اقبیگدروخلان9

امابالاثارومد10

یرسدردراکاا11

کبککاشبنجهنن12

یولغینمیادراگ13

دروانینرهلاسر14

وتنروسیگنسهمخد15

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2919
 جــــدول 
سـودوکو

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

   افقي:
1 - فيلمي به كارگرداني و نويســـندگي آرش معيريان )1396(- 

مهم ترين مسابقات تنيس
2-پس و پشت- رخنه- پرنده پا بلند
3-بي دغدغه- كشيده شده- امروزي

4-تاجدار شطرنج- سنگ آسياب- مشهور- عمل منافق
5-قلم فرنگي- يكي از بزرگ ترين شهرهاي ژاپن- هر چيز سبك و كم وزن و مختصر

6-روشنايي كم- روز 25 هر ماه شمسي- خرده سنگ از ريگ نرم تر
7-غذاي قبل ظهر- اين ماده معدني در بيشتر معادن ايران به روش روباز استخراج 

مي شود- راه روشن
8-ميل به غذا- بي غل و غش- همسر سليمان نبي

9-پرزور و نيرومند- عنصر شيميايي فلزي كه در تهيه آلياژها و در طب كاربرد دارد- 
روستايي از توابع بخش مركزي شهرستان سوادكوه

10-فرو رفته- نبرد كردن- سازمان و مؤسسه
11-پنجگانه انسان- ايالت امريكا- هزار كيلو

12-ماه هفتم سال- ماشين خاكبرداري- شگرد كار- ممنوعيت ورود
13-بلندهمت- دليري، پردلي- نژادي سفيدپوست

14-سازي بادي- ملكه آدرياتيك- 
چند اديب

15-پايتخت هائيتي- شمشيربازي

 عمودي:
1-غذاي محلي اردبيل

2-مادر ماندانا- كاخي در عراق- 
نسبت زن و شوهر به هم

3-عضو گـــوش- مركب دريايي- 
ضد برودت

عضـــات-  ناگهانـــي  4-پـــرش 
اتمســـفر- صورت  مخفف كوتاه- 

غذا
شـــريفان-  نجيبـــان،  5-ديگـــر- 

سيستم آسان پرداخت
6-نوعـــي خرماي ســـياه- حشـــره 
پايتخـــت  خانگـــي-  مـــوذي 

سحرانگيز طبيعت ايران
7-قليل- كاغذ اسيد- ضد بيرون

چـــاق-  و  بدقـــواره  و  8-درشـــت 
تســـهيات- يكـــي از ايزومرهـــاي 

هندسي
9-عزيمت كردن- اين وســـيله در 
اتاق عمل تا هنگامي كه ونتياتور 
الكتريكـــي به بيمار متصل شـــود، 
به كار مي رود- جاروي شست و شو

10-قضاوت- كاهش- تولد
11-درنده- درجات- پرتويي يوني 

كه براي سامتي مضر است
12-جد قوم عاد- اسم آذري- تن 

پوش- كيسه بزرگ از چرم
13- نشانگان- مدال مقام دوم- 

گردن كلفت
ارزش  14-خروس جنگي- داراي 
و مقام شاهانه- هافبك تيم ملي

15-باغ و اثري زيبا مربوط به دوره 
قاجاريه در شيراز

حل جدول ويژه شماره  6872

   افقي:
1 - جنگاور و دلير- حالت مؤدبانه نشستن

2-منطقه تفريحي تهران- تباهي ها- خواب كودكانه
3-فرهنگ لغت فرانسه- شكرگزاري- علم و فرهنگ

4-نيتروژن- دريا- پايتخت غنا- محروم از قدرت تكلم
5-خون- مورد نياز محتكر- خسته و درمانده

6-همدوره- وسيله حمل نوزاد و حفاظت و ايمني كودك- ادراك
7-پايين آمدن- نقاش ايتاليايي- قبيله و عشيره
8-عنصر استخوان- مقابل شوخ- سكه قديمي

9-قبيله صدر اســـام- شـــهري در كره جنوبي- روســـتايي از توابع بخش مركزي 
شهرستان خمير

10-برهنه- حاج- شبه وبا
11-شماره خودرو- سازمان يافته و تشكيل شده- همراه لرز

12-فراموشي- غيرمعنوي- الفباي موسيقي- قصرنشين
13-ايالتي در امريكا- آويزان- دامنه كوه و تپه

14-تزويركننده- فراخ- ديدن
15-راننده گاري- كمك مالي

 عمودي:
1-پيش غذايي بسيار لذيذ

2-ضروريات- ساز لوله اي- 
در  باســـتاني  تمدنـــي 

بين النهرين
3-بهت و شـــگفتي- بانی- 

نام خوراكی محبوب 
4-امـــر بـــه شـــنيدن- برتر، 

واال- برج كج- رود روسي
5-نوعـــي از فيات- تا وقتي 

كه- راه در لفظ شاعران
شـــطرنجي-  چهـــره   -6
معلـــم-  جانشـــين 

جوانمرگ
7-پژمرده- سخن بيهوده- 

بزن بزن
8-پيـــك- قرباني- دومين 

شهر بزرگ ايتاليا
9-مـــردن در اثـــر حادثـــه- 

موجودات- كاهن
و  بـــاغ  بي تأمـــل-  10-كار 

الله زار- برادر پدر
رهبر  هنرپيشـــه-  11-نقش 
خونخـــوار قوم هـــون- يكي 

يكي و جدا جدا
و  ســـمت  12-رهتوشـــه- 
ســـو- در برگرفتـــن- ضمير 

مفعولي
13-شقايق- سكون- آغاز

راننده  اميـــل زوال-  14-اثـــر 
اتومبيـــل- كام ســـابق را با 

دليل و ابرام ثابت كردن
15-كتابـــي بـــه قلـــم علـــي 

محمد افغاني

جدول 
ويـــژه

جدول 
عــادي

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
6873شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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چشم ما به پای شماست
گشتی در بازار کفش دست دوز

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

برای شـــما كفش مهم اســـت يا لباس؟ 
كفاش ها می گويند غصه شـــان می گيرد 
وقتی به تيپ و قيافه يكی نگاه می كنند و 
می بينند طرف چقدر به خودش رسيده 
امـــا كفش هايـــش زار می زنـــد. حـــاال اگر 
مصـــداق اين حرف كفاش ها نيســـتيد و 
حســـابی به كفش تان اهميت می دهيد، 
كـــدام جنـــس و مـــدل را می پســـنديد؟ 
دست دوز ايرانی، برند خارجی يا پاپوش 
ارزان قيمـــت چينـــی؟ هيـــچ وقت فكر 
كرده ايد آنهايی كه كفـــش می دوزند، به 
كارشـــان چطور نگاه می كنند؟ می دانيد 
خيلی هايشـــان معتقدنـــد كفـــش دوزی 
يک هنر است؟ اصًا خبر داريد كه نسل 
كفش دوزهای قديمی، آنهايی كه بدون 
دستگاه كفش می دوزند، روز به روز كمتر 
می شـــود؟ ســـراغ چند كفاش دست دوز 
تهرانی رفتم و از حال و روزشان پرسيدم؛ 
از كســـی كـــه بيـــش از 70 ســـال اســـت 
كفـــش دوزی می كند تا كفاش ديگری كه 

چند سالی است وارد اين حرفه شده.
قدرت اهلل نوری معـــروف به »قدرت 
خوش دســـت« كارش را از ســـال 1327 
شـــروع كرد، زمانی كه هفت ســـاله بود. 
بعـــد از فـــوت پـــدر، مـــادرش با هشـــت 
فرزنـــد او را كـــه فرزنـــد هفتـــم خانواده 
بود فرســـتاد تا كفاشـــی بياموزد. به قول 
خـــودش از همان موقـــع وارد اين حرفه 
شد و تا االن كه 70 ساله است، اين شغل 
را ترک نكـــرده. از همان ابتـــدای كارش 
زنانه دوزی كرده. خودش می گويد برای 
خيلـــی از هنرمنـــدان كفش دوختـــه. با 
روحيه و انرژی زياد حرف می زند و تقريباً 
ترجيع بند حرف هايش اين جمله است: 
»عاشـــق كارتان باشـــيد. فقط زمانی در 

كارتان موفقيد كه به آن عشق بورزيد، اگر 
كارتان را دوست نداشـــته باشيد، خيلی 

زود زده می شويد.«
توی مغـــازه اش با او حـــرف می زنم، 
جايی كه 50 ســـال اســـت در آن كاســـبی 
می كنـــد: »كســـی كـــه هنـــر را بشناســـد 
می دانـــد، كفـــش دوزی يک هنر اســـت. 
چون در توليد كفش هـــم يک اثر هنری 
ايرانـــی مثـــل  خلـــق می شـــود. كفـــش 
قاليبافی و منبت كاری يک هنر است. به 
بعضی كفش هـــا نگاه كنيد؛ مثل يک اثر 
هنری اند.« كفش هايی كه دوخته، گوشه 
و كنار مغازه كوچكش چيده شده. برخی 
با چرم واقعی و برخی نه. ياد مغازه های 
كفش های دســـت دوز در شهر فلورانس 
ايتاليا می افتم. شهری كه به چرم و كيف 
و كفش هايش معروف است. كارگاه های 
كوچک و بزرگ زيادی در گوشـــه گوشـــه 
اين شـــهر پراكنده اســـت و توريســـت ها 
برای تماشای كفش ها صف می بندند و 
سفارش می دهند. با خودم فكر می كنم 
راســـتی چقدر جای اين كارگاه ها در شهر 
ما خالی است. هرچند هنوز تعداد كمی 

از آنها را می بينی.
كوچـــک  فروشـــگاه  و  كارگاه  مثـــل 
قدرت اهلل نـــوری: »قديم ها آدم ها ابتكار 
عمـــل بيشـــتری داشـــتند و كفش شـــان 
را با لباس شـــان ســـت می كردنـــد. االن 
نهايت كيف و كفـــش را با هم هماهنگ 
می كنند.« او از 16 ســـالگی كارفرما شـــد 
از كارگر 14 ســـاله تا 70 ساله زير دستش 
كفش دوزی ياد گرفتند. بعضی هايشـــان 
هنوز كار می كنند و برخی هم به رحمت 
خدا رفته انـــد. اما با اين همه او هنوز هم 
كفاشـــی می كند و هيچ وقـــت از اين كار 

خسته نشده: »همه كفاش ها دست دوز 
هســـتند البته به جـــز كارخانه های كفش 
كه با ماشـــين، كفش توليـــد می كنند اما 
دســـت دوز هم با دســـت دوز فرق دارد. 
ابزارهايی كه ما استفاده می كرديم مثل 
ســـوزن بـــود. هميـــن طـــور ابزارهايی كه 
گاهـــی خودمان درســـت می كرديم مثًا 
قوطی حلبی را سوراخ می كرديم و تخت 
كفش را بـــا آن می ســـابيديم. االن همه 
ابزارها آماده اســـت و مـــا هم از همان ها 
استفاده می كنيم. البته استفاده از همان 

ابزارها هم آموزش می خواهد.«
همه بـــه او خوش دســـت می گويند، 
نه تنها كفاش خوبی اســـت كه می گويند 
دستش هم بركت دارد: »االن چند سالی 
هست سفارشـــی دوزی را كنار گذاشته ام. 
سفارشـــی دوزی نه بـــرای من می صرفد 
نه برای مشـــتری. برای همين هم توليد 
انبـــوه می كنم و همين مغازه هم شـــده 
كارگاهم.« يک روز هم مدرســـه نرفته و 
خودش ســـواد آموخته. همـــان طور كه 
كفاشـــی ياد گرفتـــه. بـــرای كفش هايش 
هميشه ايده های خودش را داشته؛ البته 
از مجات مد هم اســـتفاده می كرده. آن 
زمان كه مجلـــه ای نبـــود و جوان تر بود، 
روزهايـــی به فـــرودگاه مهرآباد می رفت 
و از كفش هـــای خانم هـــای خارجی ايده 
می گرفت. گاهی طرح ها آنقدر خاقانه 
بود كه همكارها می پرسيدند اين ايده ها 
را از كجـــا آورده. بارهـــا تأكيد می كند كار، 
زن و مرد نمی شناسد و همه بايد در كنار 
هم كار كنند. به عقيـــده  او، هر جا كه زن 
هســـت كار، توليد و اختراع هم هســـت. 
شايد ســـال ها كفش دوختن برای زنان، 
او را بـــه اين نتيجه رســـانده. بـــا هيجان 

ارزش  اصـــًا  كـــه  حالـــی  در  می شـــود 
واقعی شـــان اين مقدار نيست. اما مردم 
چون می خواهند از قافله عقب نمانند، 
دنبال جنـــس خارجی و برند می روند. او 
هم ايـــن روزها مثل اغلب توليدكننده ها 
از گران بودن مواد اوليه و كمياب بودنش 
و نوسان قيمت ارز گايه دارد. دراتحاديه 
كفاشان دست دوز 4 هزار و 500 نفر عضو 

هستند.
علی چيت ســـاز، 39 ســـاله، 4 ســـال 
اســـت وارد حرفه كفاشی شده. ليسانس 
مكانيـــک و طراحی جامـــدات دارد. اما 
چند ســـال پيش به اين نتيجه رســـيد كه 
دلـــش می خواهـــد كســـب و كار خودش 
را راه انـــدازی كنـــد: »از كارمندی و هرچه 
شـــغل اينجوری بود، خسته شـــدم. پدر 
خانمم كفـــاش بـــود و كار را از اول پيش 
او يـــاد گرفتـــم و چـــون از طراحـــی هـــم 
چيزهايی می دانســـتم، زودتر راه افتادم. 
خيلـــی زود به اين هنر عاقه مند شـــدم. 
كار فوق العاده ای اســـت امـــا بايد بدانيد 
خيلی ســـخت و طاقت فرسا هم هست. 
كارگـــران مـــا از صبـــح تـــا شـــب روی پا 
هســـتند. با اين همـــه قيمت هايی كه ما 
روی كفش هايمـــان گذاشـــته ايم، كامـــًا 
منصفانه اســـت و بـــرای همين 6 مغازه 
تک فروشی مان در شهر تهران با قيمت 

مناسب كفش ها را عرضه می كنند.
با ايـــن همـــه او هـــم معتقد اســـت 
قالب و طراحی كفش هـــای ايرانی هنوز 
كيفيت قابل قبـــول را نـــدارد: »قالب ها 
هنوز سنتی است و در قالب سازی دانش 
الزم را نداريـــم. اين هنر نســـل به نســـل 
منتقل شـــده و از علم روز فاصله دارد ما 
نرم افزاری برای طراحی كفش مناســـب 
نداريم و تهيه مواد اوليه هم گران اســـت 
و برای همين جنس ايرانی نمی تواند با 

جنس خارجی رقابت كند.«
نمی دانم بعد از خواندن اين گزارش 
ســـری به كفش فروش های دســـت دوز 
تهـــران می زنيد يا نه؟ شـــايد هـــم از اول 
انتخاب تـــان را كرده ايـــد و عاشـــق ايـــن 
كفش هـــا هســـتيد، شـــايد هـــم كتانی و 
كفش های چينی را ترجيح می دهيد. بد 
نيست گشتی در اين كارگاه ها بزنيد و اين 
بار كفش ها را به چشم ديگری نگاه كنيد.

برايم تعريـــف می كند كه همســـرش را 
هـــم در خيابـــان ايـــران و هنـــگام كفش 
فروختـــن انتخاب كـــرده و تـــا او را ديده، 
عاشقش شده و برای اينكه او را دوباره به 
مغـــازه اش برگرداند، دو لنگه كفش پای 
راست در جعبه اش گذاشته. زنی كه حاال 

55 سال است كنارش زندگی می كند.
علی قاسمی، 61 ساله و نايب رئيس 
اتحاديـــه كفاشـــان دســـت دوز تهـــران از 
ســـال 50 كفـــش دوزی را شـــروع كرد. به 
قول خـــودش مثـــل دانش آمـــوز كاس 
اول شـــروع كرد تا سال به سال گذشت و 

اوســـتا شـــد و االن هم توليدكننده است. 
قاســـمی هم معتقد اســـت كفش دوزی 
يک هنر اســـت درست مثل قاليبافی اما 
اين روزها تيپ جوان، چندان كفش های 
دســـت دوز را نمی پسندند و بيشتر دنبال 
كتانـــی و كفش هـــای اســـپورت هســـتند. 
برای هميـــن هم بيشـــتر مشـــتری های 
آنها افراد مسن هســـتند، آدم هايی كه پا 
به ســـن گذاشـــته اند و طالب كفش های 
ايرانی انـــد. البتـــه آنهايی كـــه در ادارات 
دولتـــی هـــم كار می كننـــد، از كفش های 
دســـت دوز اســـتقبال می كننـــد. او برايم 

توضيح می دهد كه كفش ماشـــين دوز و 
دست دوز چه تفاوت هايی دارند: »برای 
تهيه كفش های دســـت دوز چرم رويش 
را می برند. رويـــه اش را آماده می كنند و 
روی قالـــب با كفه چرم دانـــه دانه بخيه 
می زنند.« اگر شـــما هم گشتی در مغازه 
كفش هـــای دســـت دوز بزنيـــد، متوجـــه 
می شـــويد قيمت ايـــن كفش هـــا چقدر 
نســـبت به كفش هـــای خارجـــی ارزان تر 
اســـت. از 38 هـــزار تومـــان تـــا 58 هزار 
تومـــان؛ كفش هايی كه طراحـــی زيبايی 
دارند. بســـياری از مدل هـــا از كفش های 

قاســـمی  شـــده.  كپی بـــرداری  خارجـــی 
تخصصـــش توليـــد كفش هـــای مردانه 
است و تأكيد می كند اين كفش ها قيمت 

باالتری نسبت به كفش های زنانه دارد.
البته فقط كفش هـــای مردانه و زنانه 
نيســـتند. كفش های بچگانه و ايمنی كه 
رويـــه آهنی دارند و هميـــن طور صندل، 
خط توليـــد متفاوتی دارند. بـــا اين همه 
تأكيد می كند خيلی از كفش های خارجی 
قيمت كاذبی دارند و به مشـــتری قالب 
می شـــوند؛ مثًا كفش هايی كه با قيمت 
باالی يـــک ميليون به مشـــتری فروخته 
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آسان

متوسط

سخت

    يک روز هم مدرسه نرفته و خودش سواد 
گرفته.  ياد  کفاشـــی  که  طور  آموخته.همان 
برای کفش هايش همیشه ايده های خودش 
را داشـــته؛ البته از مجالت مد هم اســـتفاده می کـــرده. آن زمان که 
مجله ای نبود و جوانتر بود، روزهايی به فرودگاه مهرآباد می رفت و 
از کفش های خانم های خارجی ايده می گرفت. گاهی طرحها آنقدر 

خالقانه بود که همکارها می پرسیدند اين ايده ها را از کجا آورده

ــت دوز  ــ ــان دس ــ ــمی نايب رئیس اتحاديه کفاش ــ     علی قاس
تهران بارها تأکید می کند خیلی از کفش های خارجی قیمت 
ــوند؛ مثاًل کفش هايی  ــ ــتری قالب می ش ــ کاذبی دارند و به مش
ــود  ــ ــتری فروخته می ش ــ که با قیمت باالی يک میلیون به مش
ــت. اما  ــ ــان اين مقدار نیس ــ درحالی که اصاًل  ارزش واقعی ش
ــب نمانند، دنبال جنس  ــ مردم چون می خواهند از قافله عق

خارجی و برند می روند

نیم نگاه
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كشته شدگان تظاهرات جمعه به 95 نفر رسيد
كشته شـــدگان روز جمعه تـــا ظهر ديروز به 95 
نفر رســـيد. ســـخنگوي وزارت دادگستري اعالم كرد 
طبق اطالعيه پزشك قانوني تعداد درگذشتگان حوادث 
 اخير تا ســـاعت 12 ظهر ديروز در تهران به 95 نفر

 رسيد.
براساس گزارش قبلي در پي برخورد تظاهركنندگان 
با ماموران انتظامي در روز جمعه گذشته 58 نفر كشته 
و 205 نفر مجروح شدند كه مجروحان به بيمارستان ها 
منتقل شدند و طي دو روز گذشته 37 نفر از مجروحان 

كه حال آنها وخيم تر بود، درگذشتند.
بازداشت مقامات عالي متهم به سوءاستفاده 

دكتر شيخ االســـالم زاده وزير ســـابق بهداري، و 
بهزيســـتي، دكتر نيلي آرام و مهندس نفابت معاونين 
سابق آن وزارتخانه باتهام ايجاد نارضايتي در بين مردم 
بازداشت شدند.گفته شده است نام بسياري از مقامات 
بلندپايه دولتي و همچنين صاحبان بخش خصوصي كه 
مرتكب سوء استفاده هايي شده اند در ليستي قرار دارد كه 

مي بايست بازداشت شوند.
وام 20 ساله با بهره 5 درصد

براي ساختن خانه هاي سازماني در جوار واحدهاي 
صنعتي مشمول طرح ترجيحي دولت 80 درصد از هزينه  
احداث اين گونه از مجتمع هاي مسكوني را به صورت 
وام 20 ســـاله با بهره پنج درصد در اختيار كارفرمايان 
قرار خواهد داد.همزمان با ارائه برنامه دولت به مجلس 
شوراي ملي بررسي هاي الزم در مورد اجراي طرح هاي 
مربوط به وزارت كار و امور اجتماعي در اين وزارتخانه 
شـــروع شده اســـت تا در صورت تصويب برنامه هاي 
وزارت كار و امور اجتماعي طرحهاي اجرايي آن بدون 

وقفه شروع شود.
خريداران ارز در بازار آزاد افزايش يافتند

در حاليكه در دو روز اخير نرخ بسياري از ارزهاي 
خارجي در بانك هاي كشـــور كاهش يافته، معهذا نرخ 
اكثر ارزهاي خارجي بخصوص نرخ ليره انگليس دالر 
امريكا، فرانك سويس، مارك آلمان، فرانك فرانسه، لير 
 ايتاليا، در بازار آزاد و صرافي ها فوق العاده افزايش يافته 
اســـت.امروز نرخ فروش ليره انگليس در بانكها 138 
ريال، دالر امريكا 60ر70 ريال، فرانك ســـويس 90ر43 
ريال، مارك آلمان 70ر35 ريال، فرانك فرانســـه 30ر16 
ريـــال و يكصد ليـــر ايتاليا 55ر8 ريال بود، در حاليكه 
نـــرخ فروش ارزهاي مذكور در بازار آزاد و صرافيها به 
ترتيـــب ليره انگليس 141 ريال، دالر امريكا 72 ريال، 
فرانك سويس 50ر44 ريال، مارك آلمان 70ر35 ريال، 
 فرانك فرانسه 30ر16 ريال و يكصد لير ايتاليا 60ر8 ريال

 بود.
كارتر   پشتيباني خود را  از ايران تلفني به اطالع 

شاهنشاه رسانيد
كمپ ديويدـ  مريلندـ  يونايتدپرس: كاخ ســـفيد 
اعالم داشت پرزيدنت كارتر روز يكشنبه در يك تماس 
تلفني با شاهنشـــاه ضمن  ابراز اميدواري بپايان يافتن 
هرچه زودتر شورش در ايران و اهميت ادامه پيوند ايران 

با غرب را مورد تاييد مجدد قرار داد. 
كاخ سفيد طي اعالميه اي كه حمايت از موقعيت 
شاهنشـــاه را حكايت ميكند گفت: كارتر با شاهنشـــاه 
تماس گرفته و وضع كنوني ايران را كه در آن تظاهرات 
ضد دولتي برهبري افراطيها جريان داشـــت و بادعايي 
دست كم 95 نفر كشته بر جاي گذارده است مورد بحث 

قرار داده است.
هويدا و كار سياسي جديد

بدنبال اســـتعفاي اميرعباس هويدا از وزارت دربار 
امروز اســـامي بسياري براي پست وزارت دربار شنيده 
ميشـــد كه تائيد آن ممكن نبود. ظاهرا از اســـامي گفته 
شـــده چنين برمي آيد كه چهـــره جديد از معتمدين 
سياســـي خواهد بود. در مورد شـــغل جديد هويدا نيز 
مطالبي انتشـــار يافت و از جمله عزيمت وي به خارج 
از كشـــور اشتغال پست ســـفارت كه اين موضوع از 
طرف شـــخص وي مورد تكذيب قرار گرفت و گفت 
 مـــن در ايـــران ميمانم و در همين جـــا كار خواهم 

كرد.
از فردا 8 مخالف دولت در مجلس صحبت ميكنند

فردا (سه شنبه) برنامه دولت آقاي مهندس شريف 
امامي در مجلس شـــوراي ملي كه بهمين منظور جلسه 
فوق العاده تشكيل داده است مطرح و بررسي خواهد شد. 
براي اظهارنظر درباره برنامه دولت از هم اكنون هشت 
نفر از نمايندگان بعنوان مخالف نام نويســـي كرده اند كه 
پزشكپور، مظهري، شيرواني، اسحق نژاد، يزدي، مظفري، 

دكتر حسين طبيب و اخالق پور از آن جمله اند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 20شهريور ماه 1357 
(برابر با 8 شوال 1398، 11 سپتامبر 1978) نقل شده است.
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
جنگ هرمزدگان و روي كار آمدن دودمان ساسانيان

پاره اي از مورخان، يازدهم سپتامبر سال 226 ميالدي 
را سالروز جنگ هرمزدگان، در كنار رود جّراحيـ  در نيمه راه
 شوش و بهبهان، ذكر كرده اند و از آن به نام جنگ داخلي 

ايرانيان نام برده اند.
در اين جنگ اردشير پاپكان حاكم پارس بر اردوان 
پنجم شاه اشكاني غلبه كرد كه با كشته شدن وي حكومت 

476 ساله اشكانيان پايان يافت.
كشف سازمان نظامي حزب توده

20 شهريور 1333فرمانداري نظامي تهران اعالم كرد 
كه سازمان نظامي حزب توده ايران را كشف كرده، اعضاي 
آن در ارتش، ژاندارمري و شـــهرباني شناخته شده اند و 
دستگيري آنان ادامه دارد. فرمانداري نظامي به دليل ادامه 
بازپرسي از دستگير شدگان كه اشاره كرده بود ده ها نفرند 

توضيح بيشتري در اين باره نداده بود.
ريكاردو و عقايد اقتصادي اش

يازدهم سپتامبر سالگشت درگذشت «ديويد ريكاردو» 
 اقتصاددان انگليســـي اســـت كه در ســـال 1823 فوت 

شد. 
وي كه يك اقتصاددان كاپيتاليست بود اصول متعدد 
به دست داده است از جمله رابطه پول و جمعيت را. طبق 
اين اصل، هرچه دســـتمزدها باال برود و پول در دسترس 
عوام الناس زيادتر باشد، جمعيت بيشتر مي شود زيرا كه 
اين قشر (طبقه مزد بگير) وقتي كه خود را در رفاه ببيند 
نگران تعدد فرزندانش نخواهد بود و در نتيجه، جمعيت 
بدون توجه به ظرفيت منابع كشور افزايش مي يابد و پس 
از رسيدن اين جمعيت به سن كار، بيكاري و متعاقب آن 
فقر ظاهر مي شود كه عصيان و شورش و انواع جرائم را 

به دنبال خواهد داشت. 
شكست دوم عثماني در تالش براي تصرف وين

يازدهم سپتامبر1683 ارتش هاي متحد اروپاي مركزي 
مركب از 130 هزار نظامي ارتش 140 هزار نفري عثماني 
بـــه فرماندهي قره مصطفي را در نزديكي شـــهر وين 

شكست دادند.
 اين آخرين تعرض عثماني ها به شـــهر وين بود. 
در سال 1529 نخستين تجاوز عثماني به وين و محاصره 

طوالني اين شهر نيز شكست خورده بود.
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-آدم هـــا دنيا را به همان صورتي مي بينند 
كه دوســـت دارند باشد، و نه به آن صورتي كه 

هست.
- آن چه بوده است همان است كه خواهد 
بود و آن چه شده است همان است كه خواهد 

شد و زير آفتاب هيچ چيز تازه نيست.
پائولو كوئيلو

جــــــــز نقش تــــو در نظر نيامد ما را
جز كـــــــــــوى تو رهگذر نيامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقـــــا كـــــه بـه چشم در نيامد ما را
حافظ

پندبزرگان سرايه   

جشنواره ملى حصير در گيالن /  عكس از:مجتبي محمدي

فال 
هفته

جدول سودوکو

فروردین :اینگونه به نظر می رسد که شما با رفتاری حرفه ای در حال پرداختن 
به مســائل هســتید، اما روش ارتباط برقرار کردن شما درست نیست. مادامی 
که دیگران فکر کنند شما خیلی گرفتار هستید، ترجیح می دهند شما را تنها 
بگذارند. اما آنقدر هم که به نظر می رسد درگیر نیستید . لزومی ندارد دور و بر 

خودتان مرزهایی غیر الزم را به وجود آورید.

اردیبهشت : شما هر ایده جزئی را به یک دنیا احتمال تبدیل می کنید. شما 
توانایــی خارق العاده ای برای دیدن کل گیتی در هر قطعه از خاک آن دارید . 
با اینکه بیشتر از قبل دارید به آن می رسید اما هنوز به هدف خود دست پیدا 
نکرده اید . اما نگران نباشید ، تالش زیاد می تواند فرصتهایی را برای شما بوجود 

بیاورد و منجر به تحقق هدفتان بشود.

خرداد : شــما در روزهای آینده شادی های بسیاری را به دست می آورید، برای 
اینکه از شادی تان لذت بیشتری ببرید دیگران و افرادی را که به آنها عالقه مند 
هستید را در شادی تان شریک سازید. شما مدتی را در حالت غیر فعال به سر 
برده اید آن مدت زمان به شما خیلی کمک کرده است و دید شما را نسیبت به 

زندگی تغییر داده است.

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

بی توجه بودن به حرف های مردم از مجادله ها دوری کنید.
 

مرداد : شما می دانید چه می خواهید، کجا می خواهید بروید، می دانید چگونه 
به آنجا برســید و جواب منفی و مقاومت دیگران را قبول نخواهید کرد. باهمه 
این احوال حتی اگر مجبور شــوید به خاطر دوری گزیدن از تمام مشکالت به 
احساســات تان بها ندهید، اصال خوب نیست که مسیرتان را منحرف کرده و به 

راهی که دیگران جلوی پایتان می گذارند بروید.

شهریور :  بــه جای اینکه نسبت به تصمیم اخیری که گرفته اید تردید کنید 
به قضاوت خود همانطور که هست اعتماد داشته باشید. برای اینکه بیندیشید و 
ببینید راه تان را ادامه دهید یا نه کمی دیر شده است. شما قبال این مرحله را 
پشت سر گذاشته اید. به جای اینکه وسوسه شوید تا تصمیمات اخیرتان را زیر 

سئوال ببرید سعی کنید روی یک موضوع دیگر تمرکز کنید.

مهر : مرز باریکی بین قاطعیت و وســواس داشتن وجود دارد، اما زمان کشف 
کردن این تفاوتها رسیده است. در حقیقت، اگر ترسهای شما اکنون عامل محرک 
قوی ای هستند، قبل از اینکه بخواهید با توجه به احساساتتان عمل کنید، قدری 
صبر کنید. به جای اینکه برای چیزهایی که نمی خواهید نقشه بکشید، خوش 

بین بوده و برای آنچه می خواهید تالش کنید.

آبان : بین کاری که الزم است برای خودتان انجام دهید و انتظاراتی که دیگران 
از شــما دارند تعادل ایجاد کنید. ممکن است احساس کنید چنانچه االن روی 
کسی را زمین بیندازید احساس پریشانی به شما دست می دهد ولی در عین حال 
فکر می کنید که انتظارات آنها کامال غیر واقعی است.  باید بیشتر بر روی خود و 

خواسته های خود تمرکز کنید.

آذر : شادی و نشاط شما دائم بیشتر می شود.هر روز با مهارت بیشتری تعادل 
خود را حفظ می کنید. اما عالقه ای به انتخاب میانبرها ندارید .شما می خواهید 
از تجربه ی فوق العاده ای که ازکل سفرهایتان بدست آورده اید استفاده کنید 
حتی اگر کارتان را ســخت تر کند . االن راهی برای برگشــت وجود ندارد.پس 

مطمئن باشید که چیزی را از دست نمی دهید .

دی : شما سرشــار از عشق و عالقه به اطراف و محیط زندگی تان هستید. به 
همین دلیل صحبت ها یا رفتارهایی که انجام می دهید باعث می شوند که افراد 
زیادی جذب شما شوند. فقط الزم بدانید که انرژی های خود را در چه مسیری 
سرمایه گذاری کنید تا در مدتی کوتاه تر پاسخ دلخواه شما را بدهد به این مسئله 

دقت بیشتری را داشته باشید.

بهمن : شما امیال و آرزوهای بزرگی را در سر می پرورانید بهتر است کمی از این 
آروزها و بزرگی آنها بکاهید زیرا در رویا انسان می تواند به همه چیز برسد اما در 
واقعیت شما نیازمند تالش هستید تا به هدف خود برسید. گاهی ممکن است 
علی رغم این که وقت و انرژی بسیاری را برای یک کار هزینه کنید اما نتیجه ای 

که مد نظر دارید را به شما ندهید.

اسفند :  شما باید چشمان تان بر روی بعضی از مسائل ببندید و وانمود کنید که 
آنها را نمی بینید زیرا در غیر این صورت تنها شما آسیب می بینید. شما دارای 
انرژی های مثبت زیادی هستید و هر مسائله ای به آسانی نمی تواند به اصطالح 
خون شما را به جوش بیاورد پس افکار خود را به درستی تجزیه و تحلیل کنید 

تا مشکالت تان کمتر شود.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول 3796
  1ـ  محبوبه ذبیحیـ  زواره

2ـ علیرضا لنگرانیـ  شیراز 
3ـ امیرافضلی نیاـ  تهران

افقي:
ــبت به حرارت  ــي كه نس ــه اي اتوماتیك 1. دريچ

حساس استـ  كوه كشتي نوح
ــذ روزنامهـ  جزيرهـ   ــف هرزهـ  واحد كاغ 2. عل

لباس صاف كن
3. رشته اي در ورزش شمشیربازيـ  نوعي قارچ 

خوراكيـ  فصیح، بلیغ
4. چرك آلودـ  پربهاـ  درخت بادام

5. منسوب به سهامـ  مساوي ـ  آشـ  خالص
ــدـ  مكرـ  دنبال رو  ــره اي در اقیانوس هن 6. جزي

سوزن
ــم انگلیسيـ  غلبه كردنـ  اشاره به  7. حرف شش

دورـ  حركت به شیوه كرم
8. پرستارـ  باركش شهريـ  حسابدار

9. دستورـ  تئاترـ  میوه اي آبدار
ــيـ  كابوسـ  پدر  ــان ايران ــره اي از تركمان 10. تی

ترك
11. از مشتقات نفتيـ  حرف صريحـ  نوعي موسیقي 

غربيـ  اندك
12. باال به انگلیسيـ  لنزـ  مركز لبنان

ــويـ  زندهـ   ــهـ  ضمیري فرانس ــدوه، غص 13. ان
تیره اي از هموطنان مسیحي ساكن در ايران
14. آب ورزـ  فرق سرـ  شهري در افغانستان
15. سرگرد قديمـ  مترجمـ  كوهي در ايران

16. فربهي، چاقيـ  كهولت سنـ  حجمي هندسي 
ـ پوستین

17. پايتخت ماتادورهاـ  پايین تر از استاديار 
عمودي:

ــیعي كه جزء مناطق  ــرزمین باستاني وس 1. نام س
شرقي ايران باستان بودهـ  هرج و مرج طلبي

2. پول سريالنكاـ  رودي در آسیاـ  كشور و كانالي 
مشهور در آمريكاي مركزي

3. دلیرـ  چاشني مشهور چلوكبابـ  صاحب 
4. سخن بیهودهـ  مرطوبـ  بهارـ  كچل

5. بهرهـ  بازرسيـ  پیش غذاـ  عددي هندسي
ــفتالوـ  بردش معروف  ــت شبیه به ش 6. میوه اي اس

استـ  آب آذريـ  بینايي
ــايل كمكي كه در  ــته اي از وس ــام عمومي دس 7. ن
ــیسـ  شهر  ارتوپدي كاربرد داردـ  پس ندادني خس

رازيـ  ماه انداختني
8. سالنـ  پدربزرگ تركيـ  اكنون، حاال

ــهري در  ــكـ  آب منجمدـ  ش ــكـ  تكنی 9. بیدمش
فارس

ــور آلمانـ  خشكيـ  خريدارـ   ــهرهاي كش 10. از ش
سبزي ساالد

ــیاـ  رودي در قاره آسیاـ   ــوري در آس 11. چهرهـ  كش

حرف ) ا ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3796

45 اطالعات هفتگی        شماره  3807

ور
نص

ن م
یكا

مار
  

 
 

 
يد

 كن
كار

ن 
یتا

تها
ضاو

ي ق
 رو

يد
ست

ش ه
سای

ل آ
دنبا

 به 
گر

ا

ديوار اتاق و ايوان
ــدانـ  رنگ  ــكـ  آتش 12. واريتهـ  نوعي علف خش

موي فوري
13. مشاورـ  مفصل درـ  نافرماني كردن

14. بزرگراه، شاهراهـ  ني لبكـ  خباز
15. بازگرداندن تندرستي و عملكرد طبیعي عضو 
ــار در كوتاهترين مدتـ  محل  ــیب ديده بیم آس

اجراي نمايش يا گردهمايي

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

اسامی برندگان جدول 3796
  1ـ  محبوبه ذبیحیـ  زواره

2ـ علیرضا لنگرانیـ  شیراز 
3ـ امیرافضلی نیاـ  تهران

افقي:
ــبت به حرارت  ــي كه نس ــه اي اتوماتیك 1. دريچ

حساس استـ  كوه كشتي نوح
ــذ روزنامهـ  جزيرهـ   ــف هرزهـ  واحد كاغ 2. عل

لباس صاف كن
3. رشته اي در ورزش شمشیربازيـ  نوعي قارچ 

خوراكيـ  فصیح، بلیغ
4. چرك آلودـ  پربهاـ  درخت بادام

5. منسوب به سهامـ  مساوي ـ  آشـ  خالص
ــدـ  مكرـ  دنبال رو  ــره اي در اقیانوس هن 6. جزي

سوزن
ــم انگلیسيـ  غلبه كردنـ  اشاره به  7. حرف شش

دورـ  حركت به شیوه كرم
8. پرستارـ  باركش شهريـ  حسابدار

9. دستورـ  تئاترـ  میوه اي آبدار
ــيـ  كابوسـ  پدر  ــان ايران ــره اي از تركمان 10. تی

ترك
11. از مشتقات نفتيـ  حرف صريحـ  نوعي موسیقي 

غربيـ  اندك
12. باال به انگلیسيـ  لنزـ  مركز لبنان

ــويـ  زندهـ   ــهـ  ضمیري فرانس ــدوه، غص 13. ان
تیره اي از هموطنان مسیحي ساكن در ايران
14. آب ورزـ  فرق سرـ  شهري در افغانستان
15. سرگرد قديمـ  مترجمـ  كوهي در ايران

16. فربهي، چاقيـ  كهولت سنـ  حجمي هندسي 
ـ پوستین

17. پايتخت ماتادورهاـ  پايین تر از استاديار 
عمودي:

ــیعي كه جزء مناطق  ــرزمین باستاني وس 1. نام س
شرقي ايران باستان بودهـ  هرج و مرج طلبي

2. پول سريالنكاـ  رودي در آسیاـ  كشور و كانالي 
مشهور در آمريكاي مركزي

3. دلیرـ  چاشني مشهور چلوكبابـ  صاحب 
4. سخن بیهودهـ  مرطوبـ  بهارـ  كچل

5. بهرهـ  بازرسيـ  پیش غذاـ  عددي هندسي
ــفتالوـ  بردش معروف  ــت شبیه به ش 6. میوه اي اس

استـ  آب آذريـ  بینايي
ــايل كمكي كه در  ــته اي از وس ــام عمومي دس 7. ن
ــیسـ  شهر  ارتوپدي كاربرد داردـ  پس ندادني خس

رازيـ  ماه انداختني
8. سالنـ  پدربزرگ تركيـ  اكنون، حاال

ــهري در  ــكـ  آب منجمدـ  ش ــكـ  تكنی 9. بیدمش
فارس

ــور آلمانـ  خشكيـ  خريدارـ   ــهرهاي كش 10. از ش
سبزي ساالد

ــیاـ  رودي در قاره آسیاـ   ــوري در آس 11. چهرهـ  كش

حرف ) ا ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3796

45 اطالعات هفتگی        شماره  3807

ور
نص

ن م
یكا

مار
  

 
 

 
يد

 كن
كار

ن 
یتا

تها
ضاو

ي ق
 رو

يد
ست

ش ه
سای

ل آ
دنبا

 به 
گر

ا

ديوار اتاق و ايوان
ــدانـ  رنگ  ــكـ  آتش 12. واريتهـ  نوعي علف خش

موي فوري
13. مشاورـ  مفصل درـ  نافرماني كردن

14. بزرگراه، شاهراهـ  ني لبكـ  خباز
15. بازگرداندن تندرستي و عملكرد طبیعي عضو 
ــار در كوتاهترين مدتـ  محل  ــیب ديده بیم آس

اجراي نمايش يا گردهمايي

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

اسامی برندگان جدول 3796
  1ـ  محبوبه ذبیحیـ  زواره

2ـ علیرضا لنگرانیـ  شیراز 
3ـ امیرافضلی نیاـ  تهران

افقي:
ــبت به حرارت  ــي كه نس ــه اي اتوماتیك 1. دريچ

حساس استـ  كوه كشتي نوح
ــذ روزنامهـ  جزيرهـ   ــف هرزهـ  واحد كاغ 2. عل

لباس صاف كن
3. رشته اي در ورزش شمشیربازيـ  نوعي قارچ 

خوراكيـ  فصیح، بلیغ
4. چرك آلودـ  پربهاـ  درخت بادام

5. منسوب به سهامـ  مساوي ـ  آشـ  خالص
ــدـ  مكرـ  دنبال رو  ــره اي در اقیانوس هن 6. جزي

سوزن
ــم انگلیسيـ  غلبه كردنـ  اشاره به  7. حرف شش

دورـ  حركت به شیوه كرم
8. پرستارـ  باركش شهريـ  حسابدار

9. دستورـ  تئاترـ  میوه اي آبدار
ــيـ  كابوسـ  پدر  ــان ايران ــره اي از تركمان 10. تی

ترك
11. از مشتقات نفتيـ  حرف صريحـ  نوعي موسیقي 

غربيـ  اندك
12. باال به انگلیسيـ  لنزـ  مركز لبنان

ــويـ  زندهـ   ــهـ  ضمیري فرانس ــدوه، غص 13. ان
تیره اي از هموطنان مسیحي ساكن در ايران
14. آب ورزـ  فرق سرـ  شهري در افغانستان
15. سرگرد قديمـ  مترجمـ  كوهي در ايران

16. فربهي، چاقيـ  كهولت سنـ  حجمي هندسي 
ـ پوستین

17. پايتخت ماتادورهاـ  پايین تر از استاديار 
عمودي:

ــیعي كه جزء مناطق  ــرزمین باستاني وس 1. نام س
شرقي ايران باستان بودهـ  هرج و مرج طلبي

2. پول سريالنكاـ  رودي در آسیاـ  كشور و كانالي 
مشهور در آمريكاي مركزي

3. دلیرـ  چاشني مشهور چلوكبابـ  صاحب 
4. سخن بیهودهـ  مرطوبـ  بهارـ  كچل

5. بهرهـ  بازرسيـ  پیش غذاـ  عددي هندسي
ــفتالوـ  بردش معروف  ــت شبیه به ش 6. میوه اي اس

استـ  آب آذريـ  بینايي
ــايل كمكي كه در  ــته اي از وس ــام عمومي دس 7. ن
ــیسـ  شهر  ارتوپدي كاربرد داردـ  پس ندادني خس

رازيـ  ماه انداختني
8. سالنـ  پدربزرگ تركيـ  اكنون، حاال

ــهري در  ــكـ  آب منجمدـ  ش ــكـ  تكنی 9. بیدمش
فارس

ــور آلمانـ  خشكيـ  خريدارـ   ــهرهاي كش 10. از ش
سبزي ساالد

ــیاـ  رودي در قاره آسیاـ   ــوري در آس 11. چهرهـ  كش

حرف ) ا ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3796

45 اطالعات هفتگی        شماره  3807

ور
نص

ن م
یكا

مار
  

 
 

 
يد

 كن
كار

ن 
یتا

تها
ضاو

ي ق
 رو

يد
ست

ش ه
سای

ل آ
دنبا

 به 
گر

ا

ديوار اتاق و ايوان
ــدانـ  رنگ  ــكـ  آتش 12. واريتهـ  نوعي علف خش

موي فوري
13. مشاورـ  مفصل درـ  نافرماني كردن

14. بزرگراه، شاهراهـ  ني لبكـ  خباز
15. بازگرداندن تندرستي و عملكرد طبیعي عضو 
ــار در كوتاهترين مدتـ  محل  ــیب ديده بیم آس

اجراي نمايش يا گردهمايي
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول 3796
  1ـ  محبوبه ذبیحیـ  زواره

2ـ علیرضا لنگرانیـ  شیراز 
3ـ امیرافضلی نیاـ  تهران

افقي:
ــبت به حرارت  ــي كه نس ــه اي اتوماتیك 1. دريچ

حساس استـ  كوه كشتي نوح
ــذ روزنامهـ  جزيرهـ   ــف هرزهـ  واحد كاغ 2. عل

لباس صاف كن
3. رشته اي در ورزش شمشیربازيـ  نوعي قارچ 

خوراكيـ  فصیح، بلیغ
4. چرك آلودـ  پربهاـ  درخت بادام

5. منسوب به سهامـ  مساوي ـ  آشـ  خالص
ــدـ  مكرـ  دنبال رو  ــره اي در اقیانوس هن 6. جزي

سوزن
ــم انگلیسيـ  غلبه كردنـ  اشاره به  7. حرف شش

دورـ  حركت به شیوه كرم
8. پرستارـ  باركش شهريـ  حسابدار

9. دستورـ  تئاترـ  میوه اي آبدار
ــيـ  كابوسـ  پدر  ــان ايران ــره اي از تركمان 10. تی

ترك
11. از مشتقات نفتيـ  حرف صريحـ  نوعي موسیقي 

غربيـ  اندك
12. باال به انگلیسيـ  لنزـ  مركز لبنان

ــويـ  زندهـ   ــهـ  ضمیري فرانس ــدوه، غص 13. ان
تیره اي از هموطنان مسیحي ساكن در ايران
14. آب ورزـ  فرق سرـ  شهري در افغانستان
15. سرگرد قديمـ  مترجمـ  كوهي در ايران

16. فربهي، چاقيـ  كهولت سنـ  حجمي هندسي 
ـ پوستین

17. پايتخت ماتادورهاـ  پايین تر از استاديار 
عمودي:

ــیعي كه جزء مناطق  ــرزمین باستاني وس 1. نام س
شرقي ايران باستان بودهـ  هرج و مرج طلبي

2. پول سريالنكاـ  رودي در آسیاـ  كشور و كانالي 
مشهور در آمريكاي مركزي

3. دلیرـ  چاشني مشهور چلوكبابـ  صاحب 
4. سخن بیهودهـ  مرطوبـ  بهارـ  كچل

5. بهرهـ  بازرسيـ  پیش غذاـ  عددي هندسي
ــفتالوـ  بردش معروف  ــت شبیه به ش 6. میوه اي اس

استـ  آب آذريـ  بینايي
ــايل كمكي كه در  ــته اي از وس ــام عمومي دس 7. ن
ــیسـ  شهر  ارتوپدي كاربرد داردـ  پس ندادني خس

رازيـ  ماه انداختني
8. سالنـ  پدربزرگ تركيـ  اكنون، حاال

ــهري در  ــكـ  آب منجمدـ  ش ــكـ  تكنی 9. بیدمش
فارس

ــور آلمانـ  خشكيـ  خريدارـ   ــهرهاي كش 10. از ش
سبزي ساالد

ــیاـ  رودي در قاره آسیاـ   ــوري در آس 11. چهرهـ  كش

حرف ) ا ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3796

45 اطالعات هفتگی        شماره  3807
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ديوار اتاق و ايوان
ــدانـ  رنگ  ــكـ  آتش 12. واريتهـ  نوعي علف خش

موي فوري
13. مشاورـ  مفصل درـ  نافرماني كردن

14. بزرگراه، شاهراهـ  ني لبكـ  خباز
15. بازگرداندن تندرستي و عملكرد طبیعي عضو 
ــار در كوتاهترين مدتـ  محل  ــیب ديده بیم آس

اجراي نمايش يا گردهمايي
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جدول سودوکو
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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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این مکان
  برای آگهی شما
 رزرو شده است!

با ما تماس بگیرید
604-921-4726

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  6۰۴-771-176۲

»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،
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 

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 ...

دارای جواز رسمی
 تعمیرات لوازم گازی، و لوازم خانگی

تلفن: 6۰۴-773-۰۰۹6

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 ۴۴3۵7 دفتر رسمی ازدواج

برای تعیین وقت حضوری 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

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

به یک نفر
 برای کار شستشوی اتومبیل 
در یک Dealership نیازمندیم.

۱45۱ ۶۰4-۷2۷-۷8۱۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تدریس خصوصی
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با ۲۰ سال تجربه آموزشی 

در کانادا

  6۰۴-7۰۰-۵61۵ 
6۰۴-۹۴۹-۰۲۰1   
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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

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1489

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

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 


