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این مکان  برای آگهی شما رزرو شده است!

تخمین زده می شود کسری بودجه کانادا امسال 343 میلیارد دالر باشد

جاستین ترودو تعطیل موقت پارلمان را اعالم کرد

مداد- دولت ترودو در روز سه شنبه اعالم 
کرد که اجازه تعطیل موقت پارلمان را تا 
2۳ سپتامبر از فرماندار کل درخواست 

و جواب مثبت را دریافت کرده است. 
نخســت وزیر جاستین ترودو می گوید 
ایــن حرکت راهی اســت بــرای آغاز 
گفتگوهای بلندمدت برای بازگشت از و 

بازسازی بعد از شرایط کووید ۱۹.
اما این تعطیل موقت همچنین فعالیت 
کمیته هایــی را متوقــف می کند که 

دانشجویان  بورســیه  جنجال  بررسی 
داوطلب خیره »وی« را در دســتور کار 
داشتند. رهبر حزب محافظه کار، اندرو 
شی یر، ترودو را »بی  جربزه« خوانده و 
او را به »مخفی شدن« در میانه جنجال 

سیاسی متهم کرده است.
ترودو می گوید که جلسه جدید در 2۳ 
سپتامبر آغاز خواهد شــد، که در این 
جلسه اعتماد به دولت به رای گذاشته 

خواهد شد.

اعضای اپوزیســیون پارلمان در کمیته 
اقتصادی که بررسی های خیریه »وی« 
را در دست داشت قبل از این تعطیلی 
در نامه ای خواهان دسترسی به هزاران 

برگه مدارک دولتی شده بود.
تــرودو می گوید که مدارک از ســوی 
دولت در اختیــار کمیته قرار گرفته، و 
اعضای کمیته در هفته های آتی فرصت 

دارند که آن ها را بررسی کنند.
این در حالی است که پس از استعفای 

بیــل مورنو ، کریســتیا فریلند معاون 
نخست وزیر جایگزین او شد تا نخستین 

وزیر دارایی زن کانادا باشد.
تخمین زده می شــود امســال کسری 
بودجه کانادا کــه ۳4۳ میلیارد دالر یا 
۱6 درصد از کل تولید ناخالص داخلی 
باشد، ســال آینده به احتمال قطع به 
یقین از ۱00 میلیارد دالر عبور خواهد 
کرد. پیش بینی می شــود ایــن اتفاق 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
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هر جمعه منتشر می شود

بازگشت همه تحریم های شورای امنیت یعنی چه و با ایران چه خواهد کرد؟
 ایاالت متحده درصدد است به جای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که در آن 
ناکام ماند، همه تحریم های لغوشده شورای امنیت بر اساس توافق »برجام« را 
احیا کند. آمریکا می خواهد از طریق سازوکار بازگشت تحریم ها یا اسنپ بک 
این تحریم ها را احیا کند. در صورتی کــه ایاالت متحده موفق به انجام این 
کار شــود و همه تحریم های شورای امنیت را دوباره علیه جمهوری اسالمی 

بازگرداند، در عمل چه اثری بر ایران خواهد گذاشت؟

بر اساس توافقی که در تیر ماه ۱۳۹5 
بین جمهوری اســالمی ایران و پنج 
عضو دائم شــورای امنیت به همراه 
آلمان به دســت آمد و چند روز بعد 
با تصویب قطعنامه 22۳۱ مورد تایید 
شــورای امنیت هم قرار گرفت، همه 
امنیت  قطعنامه های پیشین شورای 
درباره برنامه اتمی جمهوری اسالمی 
و تحریم هــای منــدرج در آن ها )به 
جز چند مورد محــدود مثل تحریم 

تسلیحاتی( لغو شد.
از بهمــن ســال ۱۳۸4 کــه پرونده 
اتمی جمهوری اســالمی به شورای 
امنیت ارجاع شــد تا پیش از توافق 
هسته ای برجام، شورای امنیت جمعا 
6 قطعنامه علیه جمهوری اســالمی 

ایران صادر کرد.
قطعنامه های ۱6۹6، ۱۷۳۷، ۱۷4۷، 
۱۸0۳، ۱۸۳5 و قطعنامه شدیدالحن 
۱۹2۹ مجموعه قطعنامه هایی اند که 
شورای امنیت درباره برنامه هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران صادر کرده و 
طی آن دستوراتی صادر و تحریم هایی 

اعمال کرده بود.

غنی سازی اورانیوم بار دیگر تحریم 
می شود

در تمامی شــش قطعنامه، شــورای 
امنیــت از ایــران خواســته اســت 
غنی ســازی اورانیــوم و کار با مواد 
شکافت پذیر هسته ای را تعلیق کند. 
در صورتی کــه ایاالت متحده موفق 
شــود قطعنامه های شــورای امنیت 
را مجــددا احیــا کند، غنی ســازی 
اورانیوم در ایــران که با توافق برجام 
و پیش از آن وعده »بــاراک اوباما«، 
رییس جمهور وقت آمریکا، به آیت اهلل 
»علی خامنه ای« حل و فصل شــده 
بود، بار دیگر از دید شــورای امنیت 

»غیرقانونی« خواهد بود.
غنی سازی اورانیوم نقطه اوج اختالفات 
ایران و کشورهای ۱+5 یعنی اعضای 
دائم شــورای امنیت به همراه آلمان 
بود، چرا که ایــن فرایند می تواند در 

ساخت بمب های اتمی به کار رود.

برنامه موشک های بالستیک دوباره 
غیرقانونی می شود

شورای امنیت در جریان افزایش فشار 
بر جمهوری اســالمی برای همکاری 
در زمینــه برنامه اتمــی اش، برنامه 
موشک های بالستیک ایران و افراد و 
ســازمان های مرتبط با آن را تحریم 
کرده بود. هدف از این کار جلوگیری 
احتمالی از ســاخت موشــک هایی 
بود که توانایی حمــل کالهک های 

هسته ای را داشته باشند.
این ممنوعیت پــس از توافق برجام 
در قالب قطعنامــه 22۳۱ تبدیل به 
محدودیتی شد که از ایران می خواست 
از آزمایش موشک های بالستیکی که 
با هدف حمل کالهک اتمی طراحی 

فرامرز داور )ایران وایر(

شده اند، خودداری کند، اما ممنوعیت 
و تحریــم فراگیــر را از روی برنامه 
موشک های بالستیک ایران برداشت. 
در صورتی که تحریم های شــورای 
امنیت احیا شود، برنامه موشک های 
بالســتیک جمهوری اســالمی هم 
مجددا از دید شورای امنیت غیرقانونی 

و تحریم خواهد شد.

تحریم کارگزاران، بانک ها، موسسات 
و افراد کمک رسان به برنامه اتمی و 

موشکی

6 قطعنامه شــورای امنیت که در 5 
ســال علیه برنامه هسته ای تصویب 
شده بود، فهرســت مفصلی از افراد 
تحریم شده دخیل در برنامه هسته ای 
و موشکی جمهوری اســالمی دارد 
که شــامل مدیران، کارکنان ارشد و 

برنامه ریزان آن می شود.
به غیــر از افــراد مرتبط بــا برنامه 
اتمی و موشکی، ســازمان ها و افراد 
آن هــا هم کــه به طور مســتقیم و 
غیرمستقیم در خدمت اهداف اتمی 
و موشــکی جمهوری اسالمی بودند، 
تحریم شده اند که در صورت احیای 

قطعنامه های پیشین شورای امنیت، 
تحریم این افراد هم باز خواهد گشت. 
فقط در قطعنامه ۱۹2۹ چهل موسسه 
و شرکت دولتی و تحت کنترل دولت 
جمهوری اسالمی که به نحوی مرتبط 
با برنامه اتمی و موشکی بوده اند، مورد 

تحریم قرار گرفتند.

از جمله موسسات و شرکت هایی که 
در این فهرســت تحریم قرار دارند، 
شرکت های کشتیرانی و حمل ونقل 
دریایی جمهوری اسالمی، موسسات 
مالی و اعتبــاری و بانک هایی اند که 
از دید شــورای امنیت مبادالت مالی 
مورد نیاز برنامه هسته ای و موشکی 
ایران را انجام می دادند. به طور مثال 
»بانک ســپه« که از ســوی شورای 
امنیت تحریم شــده بود و در جریان 
اتمی، جمهوری اســالمی  مذاکرات 
موفق به رفع تحریم آن شــد، دوباره 
تحت تحریم های شورای امنیت قرار 

خواهد گرفت.
به تازگی گروهی از بانک هایی که به 
سازمان های نظامی جمهوری اسالمی 
وابسته اند در بانک سپه ادغام شده اند 
که فعالیت این بانک را گســترده تر 
از قبل کرده اســت. بازگشت تحریم 
مجدد شورای امنیت به معنای تحریم 
بخش گسترده ای از نظام بانکی ایران 
خواهــد بود که در حــال حاضر هم 
درگیر تحریم های آمریکا و فهرست 

سیاه »گروه ویژه اقدام مالی« است.

اجازه مجدد دولت ها برای بازرسی از 
هواپیماها و کشتی های ایران

در صورت احیای مجدد قطعنامه های 
عضو  کشــورهای  امنیت،  شــورای 
ســازمان ملل اجازه خواهند داشت 
که بار تمامی کشتی ها و هواپیماهایی 
را کــه به مقصد یا از مبــدا ایران در 
حرکت هستند، بازرسی و در صورت 
لــزوم توقیف و اگر مربــوط به موارد 

تحریم شده باشند، مصادره کنند.
همچنین هر هواپیمایی که از آسمان 
ایــران عبور کند یا کشــتی ای که از 
آب های این کشــور بگــذرد، مطابق 
مقــررات تحریمی شــورای امنیت 
قابل بازرســی است. در دوره پیشین 
تحریم ها، کشــور عراق کــه روابط 
نزدیکــی با جمهوری اســالمی دارد 
بارهــا هواپیماهای عبــوری ایران از 
آســمان عراق را به زمین می نشاند و 

بازرسی می کرد.

بازگشــت  زمینه  شــدن  فراهم 
تحریم های اتحادیه اروپا

جمهــوری اســالمی پیــش از این 
اعالم کرده بــود، در صورتی که این 
قطعنامه ها احیا شــوند، در دکترین 

اتمی خود تجدید نظر می کند. یکی از 
فوری ترین اقداماتی که ایران بر اساس 
رویه سال های گذشته در پیش خواهد 
گرفت، قطع کامل اجرای برجام است 
که به بازرسی های »آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی« که بر اســاس برجام 
نظارت گسترده تری بر ایران نسبت به 
سایر کشورها انجام می دهند، خاتمه 

خواهد داد.
جمهــوری اســالمی اجرای ســایر 
بخش هــای برجام را کــه در زمینه 
ممنوعیت هایــی در توســعه برنامه 
هســته ای بــود، متوقــف و برنامه 
هســته ای خود را سرعت داده است، 
اما نظارت های آژانس بر این برنامه ها 
به طور تقریبا کاملی ادامه یافته است. 
همچنین در صورت قطع کامل اجرای 
برجام از ســوی ایران، غنی سازی 20 
درصدی که از ســال ۱۳۹2 تا کنون 
متوقف شده بود، احتماال از سر گرفته 

خواهد شد.
چنین وضعیتی باعث گزارش آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی درباره نقض 
مقررات نظارتی بر ایران خواهد شــد 
و زمینه بازگشت تحریم های »اتحادیه 
اروپا« را فراهم می کند. هر چند پس 
از خروج آمریکا از برجام شرکت های 
اروپایی خرید نفت و ســرمایه گذاری 
در بخش های مختلف ایران را از بیم 
جریمه و تحریم ایاالت متحده متوقف 
کردنــد، اما همکاری بــا ایران تحت 
تحریم اتحادیه اروپا نبود و کشورهای 
مختلف این اتحادیه تالش داشتند تا 
در حد امــکان دخالت دولت در امور 
تجاری و بازرگانی، زمینه همکاری با 

ایران را فراهم کنند.
اما در صورتی که تحریم های شورای 
امنیت احیا شود و ایران مطابق آن چه 
گفته اســت به همکاری های خود با 
آژانس خاتمه دهد، بر اســاس آن چه 
در متن برجام پیش بینی شده است، 
تحریم های گسترده و فراگیر اتحادیه 
اروپا هم دوباره علیه جمهوری اسالمی 
ایران از سر گرفته خواهد شد. از جمله 
این تحریم ها، تحریم مسافرتی برخی 
از مقام های ارشد جمهوری اسالمی 
همچون »علی اکبر صالحی«، رییس 

»سازمان انرژی اتمی«، است.

قرار گرفتن مجــدد ایران در فصل 
هفتم منشور ملل متحد

به غیر از بازگشــت همه تحریم ها و 
محدودیت هــای شــورای امنیت در 
صورت احیای قطعنامه ها، جمهوری 
اســالمی بار دیگر ذیل فصل هفتم 
»منشور ملل متحد« هم قرار می گیرد 
کــه مربوط به نقض صلــح و امنیت 
بین المللی است. کشوری که در این 
فصل قرار می گیرد زیر نظارت مداوم 
شــورای امنیت قــرار دارد و مرحله 
بعدی از اعمال تحریم در آن، تجویز 
اســتفاده از زور زیر نظارت »سازمان 

ملل متحد« است.
به دلیل چنین محدودیت های سنگین 
و فراگیری است که جمهوری اسالمی 
در صدد اســت به هــر روش ممکن 
جلوی بازگشت قطعنامه های شورای 
امنیــت را بگیرد و همزمــان ایاالت 

متحده  اصرار بر احیای آن دارد.

واکنش روحانی به تهدید ترامپ برای فعال کردن 
»مکانیسم ماشه«

دویچــه وله- تصمیــم آمریکا برای 
فعال کردن »مکانیســم ماشه« برای 
بازگرنــدان تحریم هــای بین المللی 
علیه ایران کــه در توافق نامه برجام 
پیش بینــی شــده،  واکنش مقامات 
جمهوری اســالمی ایــران را در پی 

داشت.
در همیــن رابطه، حســن روحانی، 
روز چهارشــنبه 2۹ مرداد )۱۹ اوت( 
در نشســت هیات دولت، اســتفاده 
از »مکانیسم ماشــه« توسط دولت 
ترامپ را خالف قانون دانست و آن را 

»تهدید«خواند.
حســن روحانی تاکید کرد »قرارداد 
برجام تنها برای کسانی است که در 
داخل برجام هســتند.« او گفت که 
خروج آمریکا از توافق هسته ای، عمال 
رجوع آن کشــور به این مکانیسم را 

بالموضوع می سازد.
وی همچنین از کشــورهایی که در 
جریــان رای گیــری پیرامون تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران، به طرح 
قطعنامه آمریکا در شورای امنیت رای 
مخالف یا ممتنع داده  بودند، تشــکر 

کرد.
پیش از حسن روحانی، محمد جواد 
ظریف، وزیر امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین مجید تخت 
روانچی، سفیر دائمی ایران در سازمان 
نیز درخواســت فعــال کردن  ملل 
»مکانیسم ماشه« از سوی آمریکا را 

غیرقانونی دانسته بودند.
حســن روحانی گفت: »حــاال این 
رســانه های بیگانه فارسی زبان دست 
بر این گذاشته اند که آمریکا می خواهد 
از مکانیسم فالن برای برجام استفاده 
کنــد. عقل هم چیز خوبی اســت... 
آمریکا که به صراحــت از آن ]توافق 
هسته ای[ خارج شده است. دیگر چه 

استفاده ای از آن مکانیسم؟«
دولت حســن روحانــی هم چنین با 
انتشار یک پســت توییتری نسبت 
به عواقب فعال ســازی »مکانیســم 
ماشه« هشــدار داده اســت. در این 
پست توییتری آمده است: »البته دنیا 
می داند اگر آمریکا در این مسیر قدم 

بردارد چه می شود.«
پیش از آن نیــز، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی اعالم کرده بودند که 
تجدید تحریم هــای بین المللی علیه 
ایران به معنای پایــان قطعی توافق 

هسته ای است.
خبرگزاری رویترز نیز با انتشار گزارشی 
به نقل از ســه نفــر از دیپلمات های 
ایرانی که مایل به فاش شدن هویت 
خود  نبودند، نوشته است که حتی در 
صورت فعال شدن »مکانیسم ماشه«، 
جمهوری اســالمی ایــران از توافق 

هسته ای خارج نخواهد شد.
ایــن خبرگــزاری تاکید کــرده که 
جمهوری اسالمی چشــم به فردای 
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 

دوخته است.

به بــاور این دیپلمات هــا، جمهوری 
اســالمی همه تالش خود را خواهد 
کرد تا این چند ماه ســپری شده و 
در شــرایط جدید، درباره مشکالت 
برخاسته از تحریم ها چاره جویی کند.

خودداری ایران از اجرای بخشــی از 
تعهدات پیش بینی شــده در توافق 
هسته ای که در واکنش به تحریم های 
آمریکا صورت گرفته از جمله دالیلی 
اســت که آمریکا بــرای فعال کردن 
مکانیســم یاد شــده به آن ها رجوع 

می دهد.
افزون بر آن، آمریکا اعالم کرده است 
که با توجه به ذکر نام این کشــور در 
متن قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت 
درباره توافق هســته ای، این کشور از 
منظر حقوقی علیرغم خروج از برجام 
اجازه استفاده از »مکانیسم ماشه« را 

دارد.
جمهوری اسالمی ایران در مقابل بر 
این باور اســت که با خروج آمریکا در 
سال 20۱۸ از برجام، این کشور دیگر 
در موقعیتی نیست که از حقوق ذکر 
شده در توافق هسته ای بهره مند شود.
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BOOK A TOUR

WestThirdByAnthem.com

This is not an offering for sale. Such offering can only be made by way of disclosure statement. E&O.E.

PRESENTATION CENTRE

#107 175 3rd Street West 

North Vancouver, BC

604-449-2228

NEW HOME
NEW HAVEN

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

A rare collection of luxurious
move-in ready concrete residences 
starting from $889,900*

HIGHER DESIGN LOWER LONSDALE

فرامرز داور )ایران وایر(
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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

انتخاب فریلند به عنوان وزیر دارایی جدید کانادا 
تخمین زده می شود کسری بودجه کانادا امسال 343 میلیارد دالر باشد

مداد- به گزارش سی.بی.ســی، بیل 
مورنــو پس از دیدار روز دوشــنبه با 
جاستین ترودو، نخست وزیر، از سمت 
خــود به عنوان وزیر اقتصاد اســتعفا 
داده و اعــالم کرده از ســمت خود 
به عنوان نماینده تورنتو در مجلس نیز 
کناره گیری خواهد کرد و قصد ندارد 
در انتخابات بعدی فدرال هم شرکت 

کند.
با واکنش های متعددی  این موضوع 
روبه رو شده و رهبر محافظه کاران در 
این رابطه در حســاب توئیتری خود 
اثبات  نوشت:  اســتعفای بیل مورنو 
می کند شرایط دولت بحرانی بوده و 

دچار هرج ومرج است.
خبر این استعفای جنجالی در حالی 
منتشر می شود که پرونده نخست وزیر 
و وزیر پیشین اقتصاد در حال بررسی 
توســط ماریو دیون، کمیسر اخالقی 
مجلس بوده و هردوی آن ها به دلیل 
 WE عقد قرارداد با ســازمان خیریه
در قالــب کمک ۹00 میلیون دالری 
و  دانش آمــوزی  کمک هزینه هــای 
پرداخت 4۳ میلیون و 5۳0 هزار دالر 
به این موسسه تحت فشارها و انتقادات 

گسترده ای قرار دارند.
دلیل اصلی این انتقادات، مشــخص 
شدن وجود رابطه کاری و مالی بین 
افراد نزدیک خانــواده مورنو و ترودو 
با این موسسه اســت. از سوی دیگر 
چندی پیش فاش شد که هزینه های 
ســفر بیل مورنو به آفریقا و آمریکای 
جنوبی توســط این موسسه خیریه 
پرداخت شــده و وزیــر اقتصاد تنها 
ســاعتی قبل از جلسه شهادت خود 
در برابر هیئت اقتصادی این موضوع 
را فهمیده و پول را بازپرداخت کرده 
است. عالوه بر این دو دختر وی نیز در 
این موسسه کارکرده و یکی از آن ها 

حقوق دریافت می کرد.
گفتنی اســت مورنو اعالم کرده که 
هیچ فشاری برای اســتعفای وی از 
سوی دولت وجود نداشته و دلیل آن، 
کمک به اقتصاد کانادا برای پیشرفت 
و مبــارزه با تبعات ناشــی از بحران 
همه گیــری کووید ۱۹ اســت. البته 
این موضوع با اعالم تصمیمات بعدی 
مورنو تطابق نداشته و به نظر می رسد 
دلیل اســتعفای وی موضوع دیگری 
اســت زیرا پیش از ایــن مورنو اعالم 
کــرد که قصــد دارد دبیر کل بعدی 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
)OECD( باشــد و تا زمان انتخاب 
وزیر اقتصاد جدید نیز به وظایف خود 

در این وزارتخانه ادامه خواهد داد.
بیل مورنو در آخرین نشست خبری 

خــود به عنوان وزیر اقتصــاد اعتراف 
کرد که برخی اشتباهات در مواجهه 
بــا بحــران همه گیــری کووید ۱۹ 

انجام شده است.
بیــل مورنو که از ســال 20۱5 وزیر 
دارایی کانادا بــود، تاکید کرد هرگز 
قصد نداشته است بیشتر از دو دوره در 

سیاست باشد.
مورنــو افزود بعید اســت که اقتصاد 
کانــادا بتواند تا پایــان دوره کنونی 
وزارتش از پیامدهای بحران کووید۱۹ 
رهایی یابد. به همین علت وی ترجیح 
داده اســت جای خــود را در وزارت 
دارایی به فرد دیگری واگذار کند که 
بتواند نخست وزیر را در مسیر طوالنی 
و دشواری که پر از فراز و نشیب است، 
همراهی کند. مورنــو ادامه داد باید 
قبول کنیم که طی کردن این مسیر 
پر از سنگالخ سال ها زمان خواهد برد.

جاســتین تــرودو در واکنش به این 
استعفا با صدور بیانیه ای از وزیر اقتصاد 
به خاطر خدماتش از ســال 20۱5 تا 
امــروز در کابینه تقدیر کرده و گفت 
کانــادا از حضــور وی به عنوان رهبر 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
که یک نهاد مهم بین المللی اســت، 

حمایت خواهد کرد.
اندرو شی یر رهبر حزب محافظه کار، در 

حساب توئیتری خود نوشت استعفای 
مورنو به نوعی قربانی کردن وی برای 
حفظ نخست وزیر است و این موضوع 
نشــان می دهد چه هرج ومرجی در 
دولت حاکم اســت. این اســتعفا در 
شرایط فعلی و بحرانی کشور که مردم 
برای سالمتی و اقتصاد خانواده خود 
می جنگند، به منزله قطع شدن دست 
راست دولت است و ترودو این کار را 
تنها برای حفظ موقعیت خود انجام 

داده است.
جاگمیت ســینگ، رهبر حزب نیو 
دموکراتیک نیز موضع مشابهی اتخاذ 
کرده و اقــدام مورنو را در راســتای 
کســب وجهه برای دولــت لیبرال 
قلمداد کــرده و وی را قربانی ترودو 
خواند. وی در توئیتر نوشت: فراموش 
نکنیم که نخست وزیر برای سومین بار 
به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین اخالقی 
تحت بازرســی قرار دارد. وی در دو 
بار نخست مقصر شناخته شده و هر 
تعداد از وزیران وی که استعفا دهند 
هم شرایط فرقی نداشته و نخست وزیر 
همچنان برای دوستان ثروتمند خود 

قوانین را زیر پا خواهد گذاشت.
به گزارش سایت ایرونیا، اکنون بعد از 
خرج کردن صدها میلیارد دالر برای 
اجتناب از یک رکود اقتصادی عظیم، 

جاستین ترودو باید در هفته های آتی 
تصمیمات حیاتی در ارتباط با گام های 
بعدی حمایت از برنامه اقتصادی کانادا 

بردارد.
این در حالی است که پس از استعفای 
بیل مورنو ، کریســتیا فریلند معاون 
نخســت وزیر جایگزیــن او شــد تا 

نخستین وزیر دارایی زن کانادا باشد.
یک رسوایی اخالقی جدی در ارتباط 
با قراردادی که به یک خیریه داده شد 
دولت ترودو را در بر گرفته و  مشخص 

بود مورنو هم در آن دخیل است.
اما نکته مهم تر اختــالف نظر آن ها 
دربــاره نحوه خرج 240 میلیارد دالر 
پول کمک اضطــراری برای پاندمی 
بود  و این دو نفر ظاهرا نتوانســتند 
به توافق برســند دولت تا چه زمان و 
در چه زمینه هایی باید پول بیشتری 

خرج کند.
در این زمینــه بلومبرگ با چند نفر 
صحبــت کرد کــه یا مســتقیم در 
سیاســت گذاری ها نقش داشتند و یا 
از نحوه اتخاذ تصمیم ها مطلع بودند. 
چند مســئول در وزارتخانــه دارایی 
مورنو اشــاره کردند که او  چطور  در 
مباحثه های کلیدی کنار زده شــد، 
نگرانی هایش درباره هزینه ها یا کمبود 
تحلیــل نادیده گرفته شــد و  حتی 

کل وزارتخانه در بســیاری از مباحث 
سیاست گذاری اصلی  دوران پاندمی 

و قبل از آن نقش کمرنگی داشت .
دفتر نخســت وزیر می خواســت در 
سریع ترین زمان ممکن پول را خرج 
کند و از تعویق  در ارائه خدمات عمومی 
به شدت وحشت داشت. آمار مربوط 
به نرخ بیکاری کانادا بعد از قرنطینه 
به خاطر ویروس به اوج ۱۳.۷ درصد 
رسید و باعث شد بیش از یک چهارم 
نیروی کار کانادا یا کارشان را از دست 
بدهند یا شاهد کاهش ساعات کاری 
باشند. انتشــار این آمار کاتالیزوری 
برای تمامی اقدامات دفتر نخست وزیر 
در هفته های آغازین پاندمی در کانادا 
بود . البته نباید فراموش کنیم که نرخ 

بیکاری هنوز ۱0.۹ درصد است.
کمرون احمــد مدیر ارتباطات ترودو 
و پیر-الیویــه هربــرت ســخنگوی 
ارشــد مورنو پیش از استعفای وزیر 
دارایــی انکار کردند کــه رابطه بین 
دفتر نخســت وزیر و مورنو پرتنش یا 
اختالف هــا فراتر از حــد عادی بوده 

است.
تا امــروز دولت تقریبــا ۷0 راهکار 
مختلــف برای کمک بــه اقتصاد در 
مقابل شــوک کوویــد-۱۹ معرفی 
کرده است. نخست وزیر بیشتر آن ها 
را شخصا در جلسات روزانه ای اعالم 
کرد که بیرون محــل زندگی اش در 
اتاوا برگزار  شــدند. بزرگ ترین برنامه 
که پرداخت های ماهانه 2 هزار دالری 
به افرادی بود که کارشان را از دست 

دادند، ابداع وزارت دارایی بود.
پرداخت هــای  خواســتار  مورنــو 
کوچک تــری شــده بــود چــرا که 
از  برخــی  احتمــاال  می ترســید 
دریافت کنندگان نخواهند ســر کار 
بازگردنــد. وزیر همچنیــن در ابتدا 
نمی خواست تا وقتی که تحلیلی کامل 
انجام شده باشد، یارانه دستمزد برای 
کســب و کارها را افزایش دهد و دفتر 

نخست وزیر این مسئله را رد کرد.
گزارشــهای متعددی به این موضوع 
اشــاره داشتند که جاســتین ترودو 
نظرات مارک کارنی – رییس ســابق 
بانک مرکزی کانــادا- را در تصمیم 
گیری های مهم اقتصادی لحاظ می 
کنــد و این موضوع چندیــن بار در 
مقاطع مختلف تکرار شــده بود. اوج 
این مســئله به اختــالف نظر مورنو 
و ترودو در مورد مــدت زمان توقف 
پرداخت پرمیم بیمه اشتغال از سوی 
افراد شاغل و بیزینس ها برمی گشت .

به گفته منابع مطلع در حالی که مورنو 
تصور می کرد ترودو با نظراو موافقت 

کرده و آماده اجرای برنامه هایش شده 
بود ، ناگهان با دستوری از سوی دفتر 
نخست وزیر ،کارنی مسئول رسیدگی 
به این قضیه معرفی شده و برنامه ها و 
طرح های مورنو به شکل تحقیرآمیزی 
کامال نادیده گرفته شد و حتی مورنو 
بارها برای مکالمه تلفنی با نخســت 

وزیر ترودو به مشکل خورد!
مسئوالن نزدیک به مورنو همچنین 
شکایت داشتند که دفتر نخست وزیر 
اهمیتی بیش از حد به نظرســنجی 
می دهد و بــه انــدازه کافی تحلیل 
اقتصادی برایش مهم نیست. یکی از 
آنها البته سعی کرد تنش ها را معمولی 
جلوه دهد اما گفت که از شکســت 
رابطه بین دفتر ترودو و وزارت دارایی 

و استعفای مورنو متعجب شده !
مسئوالن حاضر در دفتر نخست وزیر 
هم تا ساعاتی قبل از استعفای مورنو 
گفتند ایــن حرف ها حقیقت ندارد و 
مسئوالن وزارتخانه و دفتر نخست وزیر 
روزانه صحبــت می کردند و نباید به 

شایعات توجه کرد!
کریستیا فریلند  از اوایل هفته گذشته 
یکی از انتخاب های اصلی بود که برای 
جایگزینی مورنــو درباره اش صحبت 

می شد.
در حال حاضــر در دولت یک اجماع 
گسترده وجود دارد که سیاست گذاری 
مالــی باید تــا زمان از بیــن رفتن 
نگرانی هــای ســالمت عمومی برای 
کمک به اقتصاد مورد اســتفاده قرار 
بگیرد و این امر می تواند چند ســال 
طول بکشــد و فریلند یکی از گزینه 
های مورد قبول تــرودو برای اجرای 
این طرح اســت .  طرحی که در آن 
تاکید شده  باید در کمک به سیستم 
پزشکی و مراکز مراقبت طوالنی مدت 

پول زیادی خرج شود.
اما ســوال بزرگ این است که کانادا 
تا چه حــد می تواند جاه طلبانه عمل 
کند. حامیان نزدیک ترودو خواستار 
یک برنامــه اجتماعــی و اقتصادی 
تغییردهنده عظیم هستند و مورنو را 
به عنوان یک مانع می دیدند. یکی از 
مسئوالن نزدیک به نخست وزیر مورنو 
را »بیش از حد سرسخت و پایبند به 

اصول فکری اش« توصیف کرد.
کسری بودجه کانادا که تخمین زده 
می شود امسال ۳4۳ میلیارد دالر یا 
۱6 درصد از کل تولید ناخالص داخلی 
باشد، سال آینده به احتمال قطع به 
یقیــن از ۱00 میلیــارد دالر عبور 
خواهد کرد. پیش بینی می شود حتی 
اگر تدابیر جدیدی هم معرفی نشوند 

این اتفاق خواهد افتاد.
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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

هشدار پلیس کانادا در مورد افزایش 
تهدیدهای راستگرایان افراطی علیه جاستین ترودو

ایرانیان کانادا- جاستین ترودو نخست 
وزیر کانــادا با تهدیدهای فزاینده ای 
روبرو بوده است. پلیس کانادا هشدار 
داده اســت که موارد تهدیدات علیه 
جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا، 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
افزایش یافته اســت. آمارهای پلیس 
سلطنتی کانادا نشان می دهد که از 
ژانویه تا ژوئیه ســال جاری میالدی 
۱۳0 مورد تهدید علیه آقای ترودو و 
وزرایش وجود داشته است. این آمار 
نشــانگر صد مورد افزایش نسبت به 

مدت مشابه در سال 20۱۹ است.
گزارش پلیس سلطنتی کانادا در پی 
تعدادی از حوادث امنیتی که مقامات 
فــدرال در این کشــور را هدف قرار 

داده اند، تهیه شده است.
در ماه ژوئیه، یک مظنون مســلح به 
دلیل ورود غیرقانونی به ملکی که آقای 
ترودو در آن زندگی می کند، دستگیر 
شــد. آقای تردودو و خانواده اش در 

زمان حادثه در خانه نبودند.
محل اقامت رسمی نخست وزیر کانادا 
اکنون در حال بازسازی است و آقای 
تــرودو و خانــواده اش فعال در خانه 
دیگری در امالک ریودو هال زندگی 

می کنند.
حوادث دیگری هم رخ داده از جمله 
اقدام بــرای حمله بــه جولی پایت، 

فرماندار کل، نماینده رســمی ملکه 
الیزابت دوم، که در همان ملکی ساکن 
است که آقای ترودو در آن زندگی می 
کند، و اخیراً هم اقدام برای حمله به 
کاترین مک کینا، وزیر امور زیربنایی 
کانادا. فیلم های منتشــر شــده در 
رسانه های اجتماعی نشان می داد که 
مردی در حال فریاد زدن بر سر یکی 
از کارمندان خانم مک کینا است و در 
همان حــال در مورد خانم مک کینا 
و آقای ترودو، حرف های توهین آمیز 
می زده. لیزا مک لئود، نماینده پارلمان 
از اوتاوا پــس از دریافت ایمیل های 
تهدیدآمیــز و همچنیــن آنچه که 
روزنامه »اوتاوا سیتیزن« به عنوان یک 
»حادثه ناگوار« توصیف کرده، مجبور 

شد تحت حفاظت پلیس قرار گیرد.
خانم مک کینا با ابراز حمایت از خانم 
مک لئود ، خواستار »اقدامات بهتر« 
برای جلوگیری از تهدید و آزار مقامات 

شد.
دانیل براین ، سخنگوی نیروی پلیس 
ملی، به روزنامه تورنتو استار گفت که 
پلیس سلطنتی درباره ماهیت خاص 
تهدیدهایی که این نیرو پیگیری می 

کند ، بحث نمی کند.
گزارش دیگری که توســط مؤسسه 
 )ISD( اســتراتژیک  گفتگــوی 
منتشر شده است، نشــان می دهد 

که احساســات ضــد دولتــی - به 
خصوص علیــه آقای تروودو - همراه 
با موضوعاتی مانند اسالم هراســی و 
یهودی  ستیزی، در بحث های آنالین 
گروه های راست افراطی »بسیار قابل 

توجه و آشکار« بوده.
به گفته موسســه آی اس دی ، نام 
جاســتین تــرودو در ۱۱.4 درصد از 
پســت های فیس بوکی گروه های 
راست افراطی ذکر شده و همچنین 
در 2۸ درصــد از محتــوای تحلیلی 
یوتیــوب هم آمده اســت. مضامین 
ضدمهاجرت و ضد مسلمانان اغلب با 
احساسات ضد ترودو و ضد چپ گره 
خورده اند. به همین نسبت، برداشت 
گــروه های راســت افراطی و بعضی 
اشخاص این است که که مهاجرت به 
این کشور اساسا با سیاست های وضع 
شــده توســط دولت )حزب( لیبرال 
ترودو مرتبط است و همچنین به طور 
گســترده تر به خاطر سیاست های 

جناح چپ است.
احساسات ضد ترودو در بین افراطی ها 
همچنین بــه تئوری هــای توطئه 
ضدیهــودی گره خورده مبنی بر این 
که جورج ســوروس و سازمان ملل 
»عمدا مهاجرت را به عنوان بخشی از 
حمله گسترده تر علیه سفید پوستان« 

افزایش می دهند.

شیوه مدیریت ترودو  ریشه همه دردسرهای اوست
جان اف کندی، رئیس جمهور فقید 
آمریکا، می گوید پیــروزی هزار پدر 
دارد اما شکست یتیم است. با اینکه 
جمله او می تواند توصیف درستی از 
انزوای سیاسی باشد، اما از جنبه دیگر 
می توان باخت، رسوایی و جنجال را 

نیز پدران شکست دانست. 
برای جاستین ترودو، رسوایی سی ان 
ســی الوالین در سال 20۱۹ یکی از 
بــزرگ ترین نقاط ضعف او در دوران 
قدرتش شــمرده می شــود و کتاب 
Whipped که این هفته منتشر شد 
تا حدودی نشان داد عدم مهارت او در 
مدیریت تیمی ریشه همه مشکالت 

اوست.
این کتاب، نوشــته الکساندر مارلند، 
از دانشمندان سیاسی پیشرو کانادا، 
نگاهی است به هزارتوی نظام احزاب 
در کانادا، جایی که زندگی سیاســی 

افراد ساخته و یا نابود می شود.
این کتاب فصلی را به بررسی ماجرای 
سی ان ســی الوالین اختصاص داده 
اســت که حاوی مصاحبــه هایی با 
جودی ویلسون ریبالد و جین فیلپوت، 

سوزان دالکوت )استار(

رئیس سابق بانک مرکزی کانادا
 مشاور ترودو در امور بحران کووید-19 

ایران جوان- به گزارش ســی بی ســی نیوز، مارک کارنی، رئیس سابق بانک 
مرکزی کانادا و همچنین بانک مرکزی انگلستان، به عنوان مشاور غیررسمی 
جاســتین ترودو در سیاســتگذاری های دولت فــدرال در ارتباط با پاندمی 

کووید-۱۹ عمل کرده است. 
یکی از مقامات ارشــد دولتی گفت: نخست وزیر در مراحل مختلف پاندمی با 

مارک کارنی مشورت کرده است. 
خبر همکاری غیررســمی کارنی با ترودو اولین بار دوشــنبه گذشته از سوی 

بلومبرگ منتشر شد. 
از مدت ها پیش شایعاتی مبنی بر عالقمندی مارک کارنی به ورود به سیاست 
پس از بازگشت به کانادا در پایان دوره ریاستش بر بانک مرکزی انگلستان، به 
گوش رسیده است. بسیاری از لیبرال ها کارنی را  گزینه اول برای احراز مقام 

وزارت دارایی کانادا و جانشینی بیل مورنو می دانند. 
با خالی شدن کرسی نمایندگی حوزه انتخابی مرکز یورک )تورنتو( در مجلس 
فدرال، از کارنی به عنوان نامزد احتمالی لیبرال ها در انتخابات میان دوره ای 

نام برده شده است.
کارنی شایســتگی و تجربه ارائه مشاوره به نخســت وزیر را دارد. او موفق شد 
بانک مرکزی کانادا را به ســالمت از بحــران اقتصادی عبور داده و همچنین 
بانک مرکزی انگلستان را در جریان برگزیت )خروج انگلستان از اتحادیه اروپا( 

هدایت نماید.

دو وزیری است که دوران کاری شان 
در دولت با ترودو شــکل گرفت و با 

ماجرای سی ان سی از هم پاشید.
صحبت های ایــن دو زن و همکاران 
سابق آنها نشان می دهد ماجرای سی 
ان ســی تا چه حــد پایه های حزب 
لیبرال را لرزاند، و آنچه بر سر لیبرال 
ها آمد نتیجه کار گروهی شان بود نه 

شخص نخست وزیر.
اســتیون مک کین نماینده لیبرال 
می گوید: دوران ســختی بود. بیشتر 

اعضای حزب با جودی ویلسون ریبالد 
مخالف بودند. آنها احساس می کردند 
او باعــث از بین رفتن اتحاد بنیادین 
حزب شــده است. به گفته الکساندرا 
منــدس، نماینده دیگر لیبــرال ها، 
وفاداران به حزب به شــدت از اینکه 
یک نفر اعتباری را که آنها برای کسب 
آن به سختی زحمت کشیده بودند در 

خطر قرار داده بود عصبانی بودند.
ریبالــد و فیلپوت در کتاب شــرح 
می دهند که در تقابــل با حزب قرار 

گرفتن چه احساســی دارد. آنها می 
گوینــد از آن زمان بــه بعد تماس 
اعضای حزب با آنها قطع شد و حتی 
از نگاه کردن به آنهــا هم خودداری 

می کردند.
فیلپوت مــی گویــد: دردناک ترین 
قسمت ماجرا رفتار تیمی بود که با آنها 
روی پروژه های بسیار مهمی کار می 
کردیم. بعد از این اتفاقات، بسیاری از 
این همکاران نه با من حرف می زدند 
و نه حتی به مــن نگاه می کردند. با 
نخست وزیر دچار تعارض شدن بحثی 
اســت و از چشــم کل حزب افتادن 
بحثی دیگر. ویلسون ریبالد و فیلپوت 
چند هفته بعد از ترک کابینه، با باال 
گرفتن بی اعتمــادی اعضا، از حزب 

کنار گذاشته شدند.
آن دو معتقدند این عدم خشــنودی 
لیبرال ها از رفتار هم تیمی هایشان 
با خواســت عموم مردم کــه از افراد 
حقیقت گو اســتقبال می کنند در 

تعارض بود.
در کتاب انتقاداتی نیز علیه شــخص 
ترودو مطرح شده است: اینکه بیشتر 
نماینــدگان لیبرال به او دسترســی 
ندارند و  او خود را به حلقه کوچکی از 

همراهانش محدود کرده است.
من خود یکی از اولین کسانی بودم که 
این کتاب را خواندم و نظرم را درباره 
آن نوشــتم. بیش از ۱0 ســال است 
که مارلند را می شناســم و در پروژه 
هایی که عالقه مشــترک مان بوده 
است همکاری داشــته ایم. او عاشق 
پیگیری و ثبت ماجراها و بازی های 
سیاسی است. اما به جرات می توانم  
بگویــم Whipped با ۱۳0 مصاحبه 
از نمایندگان فعلی و سابق، و تالش 
او برای نشــان دادن تجلی فرهنگ 
سازمانی در کریدورهای قدرت، کامل 

ترین اثر اوست.
ماجرای سی ان ســی الوالین فقط 
یکــی از فصل های کتــاب، اما یکی 
از جالب ترین آنهاســت که اطالعات 
زیادی درباره رابطه غیر شفاف ترودو 
با اعضای حزبش در اختیار خواننده 
قرار می دهد. این بحث داغ این روزها 
در انعقاد قــرارداد با خیریه WE نیز 
مطرح هســت: اینکه چه کسانی در 
حلقه نزدیکان ترودو قرار می گیرند 
و چه کسانی خارج از آن ایستاده اند.

هرچند ماجرای ســی ان سی باعث 
شکســت خوردن ترودو نشــد، اما 
ســواالت بنیادینــی را در رابطــه با 
مدیریــت او در کابینــه مطرح کرد. 
کتــاب Whipped نشــان می دهد 
شکست ها نیز مانند پیروزی، نتیجه 

کار گروهی اند.

تالش های دیپلماتیک کبک برای خنثی 
کردن افزایش تعرفه آلومینیوم آمریکا

مداد- ازآن جهت که از مجموع ۱0 کارخانه ذوب فلزات کانادا که عمدتاً توسط 
سرمایه گذاران آمریکایی ساخته شده اند، ۹ کارخانه در استان کبک قرار دارد، این 
استان تالش می کند اقدامات دیپلماتیک مهمی را برای خنثی کردن افزایش 

تعرفه آلومینیوم توسط ایاالت متحده انجام دهد.
 از زمان اعالم افزایش ده درصدی تعرفه آلومینیوم کانادا توسط ایاالت متحده، 
کاترین لوبه، نماینده کل کبک در نیویورک و ژان سیمارد، مدیرعامل انجمن 
آلومینیوم کانادا مشغول رایزنی با همتایان خود بوده اند. کاترین لوبه انگیزه دولت 

ترامپ را در افزایش تعرفه آلومینیوم صرفاً سیاسی می داند.
او اعالم کرد که یک میزگرد از کشــورهای آمریکای شــمالی برای 26 اکتبر 
برنامه ریزی شده اســت و تا آن زمان، بازار آلومینیوم که خروجی آن با بحران 
اقتصادی کووید ۱۹ در هر دو کشــور از حالت طبیعی خارج شده بود، باید به 

حالت عادی بازگردد.
به اعتقاد ســیمارد کانادا مجبور به صادرات به ایاالت متحده اســت زیرا فاقد 
ظرفیت صنعتی کافی برای مصرف تمام آلومینیوم تولیدشده است. هنگامی که 
مصرف آلومینیوم ایاالت متحده متوقف شد، سفارش محصوالت باارزش افزوده 
کارخانه های تولیدکننده آلومینیوم کانادا که 60 درصد محصوالتش را دربرمی 
گیرد، به صفر رسید. اما به دلیل اینکه کارخانه ها مجبور به تولید بودند به جای 
ساخت محصوالت باارزش افزوده، به ساخت شمش آلومینیومی اولیه معروف 
به P1020 روی آوردند. بنابراین با بازگشایی اقتصاد ایاالت متحده، سفارش ها 
برای محصوالت باارزش افزوده افزایش پیداکرده و باعث کاهش تولید شمش 

P1020 می شود.
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تنش در مرز کانادا و آمریکا
»آمریکایی ها به خانه تان برگردید«

ایرانیان کانادا- همچنان که همه گیری 
بیمــاری کرونا ایاالت متحــده را در 
می نــوردد، کانادایی ها بیش از پیش 
نســبت به انتقال بیمــاری از طریق 
بازدیدکنندگان و مسافران از آن سوی 

مرز حساس می شوند.
طــاق  صلح بــا 20 متــر ارتفاع که 
در مرز بالین، واشــنگتن و ســوری، 
بریتیش کلمبیــا قرار گرفته اســت 
یادمان و شــاهدی بر پیوند نزدیک 

میان کانادا و آمریکاست.
بر یک طرف این بنا نوشــته شــده 
است:»باشــد که این دروازه ها هرگز 
بسته نشود« که یادآور حدود ۸۸۹۱ 
کیلومتر مرز غیر نظامی است که دو 

کشور را از هم جدا می کند.
تا صد ســال این کالم در نظر گرفته 
شــده بود تا اینکه همه گیری جهانی 
ویروس کرونا به طور جدی مرزها را 

به مدت نامحدودی بست.
بسته شدن مرزها از 2۱ مارس شروع 
شد و هر دو دولت در مورد آن توافق 
کردند. پس از آنکه این زمان چند بار 
در طول تابستان تمدید شد، قرار شد 
تا 2۱ اوت ادامه داشته باشد، هر چند 
بســیاری انتظار دارند که باز هم این 

زمان تمدید شود.
لین ســاندرز، شــهروند دو تابعیتی 
کــه در بالیــن زندگــی می کنــد، 
می گوید:»فکــرش را هم نمی کردم 
که در نیمه اوت اینجا باشــم و مرزها 
هم هنوز بسته باشــند، انگار ماجرا 
همینطور ادامــه پیدا می کند و هیچ 
دورنمایی از پایان آن دیده نمی شود«.
با این که بســته بــودن مرزها اثرات 
شدید اقتصادی و پیامد های فردی بر 
زندگی میلیون ها نفری می گذارد که 
در نزدیکی این مرزها زندگی می کنند 
یا کسی را در آن طرف مرز  دارند اما 
اکثریت کانادایی هــا مایلند که مرز 

بسته بماند.
نظر سنجی ماه ژوئیه ایپسوس نشان 
داد که هشــت نفر از هر ده کانادایی 
مایل اســت مرزهای کانادا حداقل تا 

پایان سال 2020 بسته بماند.
هم چنان که همه گیــری در ایاالت 
متحده گسترش پیدا می کند تنش ها 
و درگیری هایــی میــان راننــدگان 
آمریکایی و ســاکنان کانــادا پیش 

می آید.
سفر های غیرضروری ممنوع است و 
فقط خودروهای باری حامل کاال های 
اساسی و کسانی که در بخش خدمات 
ضروری در آن سوی مرز کار می کنند 

اجازه دارند از مرز عبور کنند.
گزارش شده است که خودرو هایی که 
پالک آمریکایی دارند مورد حمله قرار 
گرفته اند و به وسیله نقلیه آنها صدمه 
زده شده اســت؛ حتی اگر از هر نظر 
حق داشته باشند که در کانادا باشند.

آقای ســندرز، وکیــل مهاجرت که 
مراجعانش به دلیل کارشــان هر روز 
از مرز عبــور می کنند می گوید حاال 

خیلی از افراد می ترسند.
او به بی بی سی گفت:»به دلیل هراس 
از آزار و نگاه های خصمانه و برای آنکه 
مثل »آمریکایی های مخوف« با آنها 
رفتار نشود، می ترسند که با خودروی 

خود وارد کشور کانادا شوند«.
یکی از مراجعان او معماری است که 
اجازه دارد در دوران قرنطینه در کانادا 
کار کند و می گویــد به دلیل پالک 
ماشــینش بــه او گفتند»به خانه ات 

برگرد«.
تنش ها چنان باال گرفته است که جان 
هورگان از مقامــات بریتیش کلمبیا 

پیشــنهاد کرد که کانادایی هایی که 
پالک خودرو آنها بــه جاهای دیگر 
تعلــق دارد بهتر اســت از اتوبوس و 
دوچرخه برای حمل و نقل اســتفاده 

کنند.
در منطقهه موسکوکا در انتاریو، جایی 
که ویال های تابستانی افراد واقع شده 
اســت، این خصومت ها باعث دخالت 

 پلیس شده است.
انتاریو می گوید فردی  پلیس محلی 
کانادایی از شهر هانتسویل شکایتی 
علیه دو مرد به اتهام داشــتن پالک 

خودروی فلوریدا تنظیم کرده است.
فیل هاردینگ، شــهردار ناحیه ای در 
نزدیکی دریاچه موســکوکا به سایت 
ســی پی 24  می گوید:»همین هفته، 
مردی به هانتسویل رفت تا بنزین بزند 
و دو مرد سراغ او رفتند و گفتند»تو 
آمریکایی هستی، به کشورت برگرد« و 
این مرد در پاسخ گفت:» من کانادایی 
هستم و اینجا زندگی می کنم« آنها 
جــواب می دهند که ما حرفت را باور 
نمی کنیم باید گذرنامه ات را نشــان 

بدهی«.

به تدریج ماجرا ها خصمانه می شود و 
مردم نگران جان خود می شوند

کسانی که قوانین را رعایت نکنند با 
مجازات های شدیدی روبه رو می شوند.

24 ژوئیه، در گرندفورکس، بریتیش 
کلمبیا، پلیس ســواره نظام سلطنتی 
کانادا دو ساعت در تعقیب مردی بود 
که تالش کرده بود به طور غیرقانونی 
با یــک خــودروی دزدی از رودخانه 
عبور کنــد. »تعقیب و گریز آبی« در 
نهایت به بخشــی از رودخانه رسید 

که باریک می شد و پلیس توانست با 
همیاری مردم که برای تماشــا جمع 
شده بودند به رودخانه بزنند و مرد را 

به ساحل بیاورند.
جریمه ها هنوز اجرا نشده است اما هر 
کس به طــور غیرقانونی از مرز عبور 
کند تا ۷50 هــزار دالر کانادا )566 
هزار دالر آمریکا( جریمه خواهد شد 
و ممکن است تا شش ماه هم زندانی 
شود و اگر »باعث ایجاد خطر مرگ یا 
صدمات جدی بدنی به دیگران شوند« 
یک میلیون دالر کانادا جریمه و تا سه 

سال ممکن است زندانی  شوند.
این جرایم سنگین فقط برای افرادی 
نیســت کــه عامدانه قانون شــکنی 

می کنند.
پلیس به آمریکایی هایی که در شنای 
ساالنه در رودخانه سن  کلر در نزدیکی 
مرز میشیگان شنا می کردند، هشدار 
داد که حتی اگر به طور اتفاقی از مرز 
کانادا عبور کنند جریمه ســنگینی 
می شــوند. در ســال 20۱6، در آن 

روزگار بی خیالــی هــم پلیس کانادا 
۱500 نفر از شناگران را که البته بر اثر 
باد از مسیر دور شده بودند همراهی 

کرد تا به ایاالت متحده بازگردند.
اثرات بسته شــدن مرز هــا بر زندگی 
شــهر های کوچک هر دو سوی مرز 

قابل چشم پوشی نیست.
پیش از ویروس کرونــا، حدود ۳00 
هزار نفر روزانه از مرز عبور می کردند 
در  کــه  کانادایی هایــی  از جملــه 
سفرهای روزانه خود به مراکز خرید 
یا پمپ بنزین های ایاالت متحده سر 
می زدند و گردشــگران آمریکایی که 
برای تماشــای شــگفتی های آبشار 

نیاگارا می آمدند.
بنا بر آمــار آژانس خدمــات مرزی 
کانادا)سی بی اس آ(، از ماه مارس، عبور 
غیر تجاری از مرز کانــادا حدود ۹5 

درصدکاهش پیدا کرده است.
آقــای ســندرز می گوید:»این باعث 
می شود همه  کسی و کارها در اینجا 

صدمه ببیند«.

آمبریش چاندارا، استاد اقتصاد دانشگاه 
تورنتــو می گوید:»اما اثــر اقتصادی 
بســتن مرزها به روی مسافران قابل 
مقایســه با اثرات بروز موج دیگری از 
ویروس کرونا و قرنطینه  دوم و عواقب 

آن نیست«.
اثــرات  او می گوید:»ایــن ســفر ها 
اقتصادی بســیاری بــر جوامعی که 
مسافران در آنها رفت و آمد می کردند 
دارد، اما با همه گیری در ایاالت متحده 
و تعداد مبتالیان در آنجا منطقی است 
که حتی شاید به مدت نامحدود، سفر 

به ایاالت متحده را محدود کنیم«.
پروفســور چاندارا می گوید که دولت 
باید از شهرهای مرزی که اقتصاد آنها 
به طور اساسی مبتنی بر گردشگری 
خارجی بود، حمایت کند اما مصرانه 
تا پایان همه گیری جهانی بر تصمیم 
خود مبنی بر بستن مرزها باقی بماند.

او می گوید:»در طوالنی مدت گذشتن 
از درآمد آبشــار نیاگارا در انتاریو به 
صرفه تر از قرنطینه و تعطیلی تورنتو 

برای سه یا چهار هفته  دیگر است«.
پــس از ماه ها تعطیلی بســیاری از 
کسب و کار ها، موارد ابتال به کرونا در 
کانادا کاهش پیدا کرده است و کشور 
در آستانهبازگشایی دوباره فعالیت های 
اقتصادی است. موارد ابتالی روزانه از 
2۷60 مورد در ســوم مه به چند صد 

مورد رسیده است.
رستوران ها و فروشگاه های شهر های 
بزرگ در چند هفته اخیر باز شده اند و 
تاکنون موارد ابتال همچنان سیر نزولی 

داشته است.
از آن طــرف ایاالت متحده در تالش 
اســت تا همه گیری را مهار کند که 
در ۱۷ ژوئیه با ۷5،۸2۱ مورد به اوج 
رسید و اکنون روزانه حدود 40 هزار 

مورد ابتالی جدید دارد.
این اعــداد همان چیزی اســت که 
باعث خشــم و ناراحتی کانادایی ها از 

مسافران آمریکایی شده است.
جیم ویلت، شهردار کوتس در آلبرتا 
می گوید:»مونتانا درست در جنوب ما 
قرار دارد و دومین رقم باالی مبتالیان 
را هم اکنون دارد و من هیچ تأســفی 
از بسته شــدن مرزها و جلوگیری از 
ورود افراد نــدارم، من نگرانم که اگر 
مرزها را خیلی زود باز کنیم، مشکالت 
بیشــتری پیدا کنیم، درســت مثل 

همان  که درآمریکا جریان دارد«.
شهر او یکی از پنج شهر مرزی بود که 
ساکنان ایاالت متحده که به آالسکا 
سفر می کردند، می توانستند از آن وارد 
خاک کانادا شــوند. تا این که آژانس 
خدمات مرزی کانادا از پایان ماه ژوئیه 

جلوی آن را هم گرفت.
از آنجا که آالسکا هیچ مرز مشترکی 
بــا ایالت های ایاالت متحــده ندارد، 
آمریکایی هایی هــا که زمینی به آنجا 
می رفتنــد ناچار بایــد از کانادا عبور 

می کردند.
پس از بسته شــدن مرزها، بسیاری 
گفتند که راننــدگان از این گریزراه 
استفاده می کنند تا از زیباترین مناظر 
کانــادا مانند جزیره ونکــوور و بَنف، 

جاسپر و دریاچه  لوئیز بازدید کنند.
در مــاه ژوئــن، پلیس ســواره نظام 
سلطنتی کانادا هفت جریمه هر کدام 
به مبلغ ۱200 دالر کانادا )۹06 دالر 
آمریکا( برای آمریکایی هایی که برای 
تماشای مناظر آلبرتا قوانین را زیر پا 

گذاشته بودند، صادر کرد.
جان هورگان، نخســت وزیر بریتیش 
کلمبیا در کنفرانس خبری ماه ژوئیه 
گفت:  »به جاهای دیگر نروید، فقط 

مستقیم به آالسکا بروید.«
شــکایت در مورد این گریزراه و عدم 
اجرای قانون منجر به ســخت گیری 

بیشتر شد.
در پایــان ژوئیه، مقامات مرزی اعالم 
کردند که مســافران آالسکا فقط از 
نقــاط خاصی می توانند وارد شــوند 
و باید مســتقیم ترین مســیر را به 
طرف مقصد شــان انتخــاب کنند و 
روی خودروی خود  برچســب هایی 
نصــب کنند کــه نشــان می دهد 
رانندگان ایاالت متحده هستند که به 

ایالت شمالی می روند.
زمان  باید»مدت  مسافران  هم چنین 
محــدودی« در کانادا به ســر بزند 
و حــق ندارند بــه پارک های ملی و 
مراکز تفریحی و مقاصد گردشگری 
دیگــر بروند و تخلــف از این قانون، 

جریمه های سنگینی دارد.
از آنجا که قوانین ســخت گیرانه تری 
بــه اجرا در آمده اســت، آقای ویلت 
نگــران«  »چنــدان  که  می گویــد 

رفت  وآمدهای مرزی نیست.
او می گوید :»در طول شبانه روز فقط 
تعداد محدود و کمی هستند که قانون 
را رعایت نمی کنند، بیشتر افراد خیلی 

خوب همکاری می کنند«.

سیستم حمایتی جدید دولت 
باید بسیار پیشرفته تر از بیمه بیکاری فعلی باشد

ایران جوان-  به گزارش استار، دولت 
ترودو رســما یک وعده داده است: با 
پایــان برنامه حمایتی CERB، هیچ 
کس از کمک های دولتی جا نخواهد 

ماند.
در حالــی که فرصت کمــی تا پایان 
برنامه CERB بــرای عده ای در 2۹ 
آگوســت باقی نمانده اســت، انتقال 
کسانی که هنوز به حمایت مالی نیاز 
دارند به یــک برنامه بلندمدت، برای 
تداوم روند بازســازی اقتصاد کشور 

حایز اهمیت ویژه ای است.
پاسخ کلی دولت توسعه بیمه بیکاری 
برای پوشــش عده بیشتری از مردم 
کانادا اســت که نخســت وزیر آن را 
یک سیستم بیکاری بهتر و متناسب 
با قرن بیست و یک توصیف می کند. 
به نظر ایده خوبی می رسد اما مردمی 
 CERB که بــا تکیه بر حمایت مالی
در دوران پاندمی زندگی خود را می 
گذراندند نمی دانند این وعده در عمل 

چه طور پیش خواهد رفت.
آنچه آنها می دانند این است که تحت 
بیمه بیکاری وضعیت شان بدتر خواهد 
شد. در برنامه CERB به افرادی که 
در اثر پاندمی کار خود را از دست داده 
اند هفتــه ای 500 دالر پرداخت می 
شود، اما در بیمه بیکاری ۸2 درصد از 
کسانی که اکنون CERB را دریافت 
می کنند با کاهش شدید مبلغ کمک 

مالی مواجه خواهند شد. 
با شرایط فعلی بیمه کار، حدود 2.5 

میلیون نفر فاقد شــرایط دریافت آن 
قلمداد می شــوند. و ۸00 هزار نفر 
از کسانی که واجد شرایط محسوب 
می شــوند مبلغی به مراتب کمتر از 
CERB یعنی حــدود ۳۱2 دالر در 
هفته دریافت می کنند، و این یعنی 
جا ماندن از حمایت کافی از ســوی 

دولت.
به عالوه، با فقیرتر کردن صدها هزار 
نفر از مــردم، روند احیای اقتصاد در 
معرض خطــر قرار خواهــد گرفت. 
اکنون حدود نیمی از مشــاغلی که 
در ماه آوریل تعطیل شده بودند کار 
خود را از ســر گرفته اند و در نتیجه 
نرخ بیکاری رو به کاهش اســت. اما 
اگر قدرت خرید مــردم که از طریق 
برنامه CERB حفظ شده و اقتصاد را 
در گردش نگه داشته بود، ناگهان کم 
شود، ممکن است کشور وارد فاز رکود 

بلندمدت شود.
بنابراین نمی توان در یک تاریخ معین 
به ناگاه این کمک ها را به طور کامل 
قطع کــرد. از آنجا که قرار بود برنامه 

CERB پاسخ فوری به پاندمی باشد، 
حاال که وضعیت اضطراری را پشــت 
سر گذاشته ایم، انتقال مردم به یک 
برنامه حمایتی بلندمدت قطعا رویکرد 
درستی است. اما این برنامه جدید باید 
آن قدر قدرتمند باشد که بتواند نیاز 
کسانی را که هنوز کاری پیدا نکرده 
اند تامین کرده و به بازگشت اقتصاد 
به وضعیت عادی کمک کند. به عالوه 
این برنامــه باید در درازمدت پایدار و 

قابل اجرا باشد.
درباره مولفه های الزم برای سیستم 
حمایتی جدیــد به چند مــورد به 
طور مشــخص می توان اشاره کرد. 
مهم ترین عامل شکل گیری برنامه 
CERB کمــک به افــرادی بود که 
کارشان را بر اثر پاندمی از دست دادند 
اما تحت پوشــش بیمه بیکاری قرار 
نمی گرفتند- یعنی یا خود اشــتغال 
بودنــد یا پیمانکار و یا ســاعت های 
کاری شان کمتر از تعداد ساعات الزم 
برای بهره مندی از بیمه بیکاری بود. 

یک سیســتم حمایتی پیشــرفته و 
متناسب با قرن 2۱ باید این خال ها را 
پر کند؛ افراد خود اشتغال و قراردادی 
را پوشــش دهد و ساعات کاری الزم 
برای برخــورداری از آن، تحت یک 
نظام یکپارچه کشوری، کاهش پیدا 

کند تا افراد بیشتری را در بر گیرد. 
یکی دیگــر از جنبه هایــی که نیاز 
به اصــالح فــوری دارد میزان مبلغ 
پرداختی است. حدود ۸ میلیون نفر 

 CERB در چند ماه اخیر کمک مالی
را با هفته ای 500 دالر تجربه کرده 
اند. اما بیمه بیکاری در بهترین حالت 
55 درصد درآمد هفتگــی فرد را تا 
ســقف 5۷۳ دالر پرداخت می کند 
که البته شــامل همه نمی شود و به 
اکثر افراد مبالغ بسیار کمتری تعلق 
می گیرد. بنابراین الزم است حداقل 
برای مدتی، تا احیای اقتصاد کشور، 
این مبالغ تا حدودی افزایش پیدا کند. 
با توجه به شرایطی که پاندمی ایجاد 
کرده اســت، بعضی از مردم تا مدتی 
نخواهند توانست کار مناسب یا ایمنی 
پیدا کنند و سیستم باید پاسخگوی 
نیاز آنها باشد. بنابراین می توان این 
کمک هزینه را به طور موقت به ۷5 
درصد درآمد شغل سابق فرد یا حداقل 

500 دالر در هفته افزایش داد. 
همچنین برنامــه جدید باید قابلیت 
واریز سریع پول به حساب متقاضیان 
را داشــته باشد. مثال می توان مشابه 
آنچه در برنامه CERB اجرا شــد، با 
گرفتن یک گواهی ساده از متقاضیان، 
بررســی صحت و سقم ادعای آنها را 
به بعد موکــول کرد تا موجب تاخیر 
در انجام پرداخت نشود. به بیان دیگر 
باید برنامه را بر پایه اول اعتماد، دوم 
بررسی بنیان گذاشت. این مهم ترین 
تغییراتی است که دولت باید در اسرع 
وقت در برنامه بیمه بیکاری ایجاد کند 
زیرا رفاه اقتصادی میلیون ها کانادایی 

به آن وابسته 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 

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

Knockout Graphics knockout@telus.net ART: KO AE: KO DSGN: KO PROD: KO
AD SIZE: 5" x 6.5" PRESS / STOCK: Litho/Nwsp
BLEED: na RES FINISHED: 300 PPI

Paragon_Paivand_Aug2020 OTHER: Fractional Ad ARTWORK SCALE: 1 : 1
July 28, 2020 11:42 AM FINISHED: per ad size RES ARTWORK: 300 PPI

Paivand FORMAT: Mac InDesign CC NOTE : 

DELIVER: PDF/X1a

Paragon Food Equipment

BLACK

Insert: Fridays, August 7 & 21

No translation 
required; run ad 
as supplied.

Do not reformat  
or resize.

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

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

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

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

24" Manual Griddle

$596

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

$1,500

Limited Stock, 
Don't Wait!

16" Manual Griddle

$399

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

PATRIOT 
Economy 

Charbroilers

FINAL 
CLEARANCE!

All discontinued
 

equipment must go!

UP TO 50% OFF

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

توافق کانادا و آمریکا در تمدید بسته ماندن 
مرز دو کشور برای یک ماه دیگر

مداد- به گزارش ســی.تی.وی، مقامات کانادا و ایاالت متحده توافق کرده اند 
که مرز بین دو کشــور را برای سفرهای غیرضروری برای یک ماه دیگر بسته 
نگه دارند تا بتوانند از گســترش بیشتر بیماری کووید ۱۹ جلوگیری کنند. با 
تمدید این توافقنامه، مرز دو کشــور تا تاریخ 2۱ سپتامبر بسته باقی خواهد 
ماند. طبق این توافقنامه، تجار و بازرگانان و همچنین کارگران موقت خارجی 
و کارکنان مراقبت های بهداشتی مانند پرستارانی که در یک طرف مرز زندگی 
کرده و در طرف دیگر کار می کنند، از این شــرایط معاف هستند. سفرهای 
تفریحی و بازدیدهای مرزی ممنوع اســت. از تاریــخ نه ژوئن، اتباع خارجی 
که عضو اصلی خانواده شهروندان کانادایی یا شهروندان اقامت دائم هستند، 
می توانند تحت یک معافیت محدود از مرزها عبور کرده و وارد کانادا شوند اما 

باید حداقل ۱4 روز در کانادا بمانند.
از آغاز شیوع بیماری کووید ۱۹ تاکنون، این پنجمین تجدید محدودیت های 
مرزی بین کانادا و آمریکا اســت. دست کم ده ها آمریکایی پس از تالش برای 
عبور غیرقانونی از مرز، جریمه شــده اند. هدف اصلی بسیاری از آن ها سفر به 

آالسکا بوده اما به تفریح در آلبرتا و بریتیش کلمبیا پرداخته اند.

۲۰ درصد مردم کانادا تدابیر
 مبارزه با کرونا را جدی نمی گیرند

در حالــی کــه شــش مــاه از آغاز 
همه گیری کرونــا در کانادا می گذرد، 
نظرسنجی جدید اینترنتی که موسسه 
آنگوس رید انجــام داده حاکی از آن 
اســت که 20درصد جمعیــت کانادا 
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 

خیلی به خود زحمت نمی دهند.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، موسسه آنگوس رید شهروندان 
کانادایی را بر حس رفتار و روحیه شان 
در رابطه با بحران کرونا به سه دسته 
تقســیم کرده اســت. اولین گروه که 
آنگوس رید از آن ها به عنوان مبارزان 
ضدکرونا یاد کرده است، افرادی هستند 
که توصیه های بهداشــت عمومی را 
به دقت و با جدیت رعایت می کنند. 
این افراد تقریبا نیمی از افراد جامعه 
)4۷درصد( را تشــکیل می دهند. در 
این گروه ۹0درصد افراد هنگام تماس 
با کسانی که از اعضای خانواده آن ها 

نیستند، از ماسک استفاده می کنند.
گروه دوم کــه از آن ها به عنوان افراد 

بالتکلیف یــاد شده اســت، بیش از 
یک سوم جمعیت کانادا )۳6درصد( 
را تشــکیل می دهند. این ها رفتاری 
دوگانــه دارند چرا کــه برخی تدابیر 
مبارزه با همه گیری مثل فاصله گذاری 
فیزیکی، شســتن دســت ها و زدن 
ماســک را رعایت می کنند اما دیگر 
کاهش  مثل  بهداشــتی  توصیه های 

تعامالت را رعایت نمی کنند.
اما گروه سوم افراد دیرباوری هستند 
کــه ۱۸درصــد جمعیت کشــور را 
تشکیل می دهند. این افراد نه تنها به 
توصیه های مقامات بهداشتی اعتنایی 
ندارند بلکه تعامالت اجتماعی خود را 
نیز افزایش می دهند. در این گروه تنها 
۱5درصد افراد هنگام تماس با دیگران 
ماسک می زنند. اکثر اعضای این گروه 
نحوه مدیریت بحران کرونا توســط 

دولت را قبول ندارند.
در این نظرســنجی کــه 5 تا ۸ اوت 
برگزار شد، ۱5۱۱ کانادایی ۱۸سال به 

باال شرکت کردند.

تعطیل موقت پارلمان به چه معنی است؟
جاستین ترودو تعطیل موقت پارلمان را اعالم کرد

مداد- دولت ترودو در روز سه شــنبه 
اعالم کرد که اجــازه تعطیل موقت 
پارلمان را تا 2۳ سپتامبر از فرماندار 
کل درخواســت و جــواب مثبت را 
دریافت کرده اســت. تعطیل موقت، 
کــه گاهــی از آن با عنــوان دکمه 
اســتراحت پارلمان هم یاد می شود، 
راهی است برای تعطیل فعالیت های 
قبلی پارلمان، بدون انحالل آن، و آغاز 

فعالیت های جدید با اهداف جدید.
نخست وزیر جاستین ترودو می گوید 
این حرکت راهی اســت بــرای آغاز 
گفتگوهای بلندمدت برای بازگشت از 

و بازسازی بعد از شرایط کووید ۱۹.
اما ایــن تعطیل موقــت همچنین 
فعالیت کمیته هایی را متوقف می کند 
که بررسی جنجال بورسیه دانشجویان 
داوطلب خیره »وی« را در دستور کار 
داشتند. رهبر حزب محافظه کار، اندرو 
شی یر، ترودو را »بی  جربزه« خوانده 
و او را بــه »مخفی شــدن« در میانه 

جنجال سیاسی متهم کرده است.
در این مقاله از ســی بی ســی نیوز، 
توضیح داده شده که تعطیلی موقت 
پارلمان به چه معنی اســت و در چه 

شرایطی رخ می دهد.
با تعطیلی موقت تمامی فعالیت های 
پارلمانی متوقف می شــود، منجمله 
فعالیت هــای تمامــی بخش هــا و 
کمیته ها. به این صورت راه برای آغاز 
صورتجلسه جدید پارلمان باز می شود 
و هدف گذاری جدیدی شکل می گیرد 
که تنها و فقط با ســخنرانی فردی از 

سوی ملکه آغاز خواهد شد.
ترودو می گوید که جلســه جدید در 
2۳ سپتامبر آغاز خواهد شد، که در 
این جلســه اعتماد به دولت به رای 

گذاشته خواهد شد.
با اعالم تعطیلی موقت، تمامی اعضای 
پارلمان تا فراخوانــی دوباره پارلمان 
از وظایف پارلمانی معذور می شــوند. 

ســپس تاریخ جلسه جدید مشخص 
می شود، و تمامی فعالیت های پارلمانی 
بعد از سخنرانی فردی از سوی ملکه از 

سر گرفته خواهد شد.
تمامــی فعالیت هــای کمیته هــا و 
صورتجلســه های موجود – منجلمه 
بررســی ها و تحقیق هــا – متوقف 
می شــوند و ممکن است دستور کار 

کامال متفاوتی شکل بگیرد.
اعضای پارلمان می توانند در شرایط 
ویــژه ای دســتور کار و فعالیت های 
کمیته ها پیــش از تعطیلی را دوباره 
در دستور کار جلسه جدید وارد کنند. 
یکی از این شــرایط ویژه رای متفق 

القول مجلس عوام است.
هر جلسه پارلمان با خواندن سخنرانی 
از ســوی ملکــه آغاز می شــود، که 
دستور کار و اهداف پارلمان را معرفی 
می کند. تا وقتی که این ســخنرانی 
خوانده نشــده – وظیفه ای که طبق 
رســوم بر عهده فرماندار کل است – 
مجلس عوام و ســنا نمی توانند هیچ 

گونه فعالیت عمومی را آغاز کنند.
در این مورد، جولــی پایت، فرماندار 
کل، در روز 2۳ سپتامبر سخنرانی را 
خواهد خواند. پیش از این قرار بود که 
مجلس عوام در همان هفته، هفته 2۳ 
سپتامبر، فعالیت های خود را پس از 

تعطیالت تابستانی از سر بگیرد.
تردود در کنفرانــس مطبوعاتی روز 
سه شــنبه در اوتاوا گفت: »قصدمان 
این است که در نظر بگیریم سخنرانی 
ملکه که هشــت ماه پیش مجلس را 
آغاز کرد هیچ اشاره ای به کووید ۱۹ 
نداشت، احاطه ای بر واقعیتی که امروز 

برای ما پیش آمده نداشت.«
این ســخنرانی را در زبان انگلیسی 
»ســخنرانی تخت« می نامنــد، زیرا 
در جایگاهی خوانده می شــود که در 
مجلس سنا به »تخت« معروف است 
و به نماینده ملکه در کانادا تعلق دارد.

اعضــای مجلس عوام، ســناتورها و 
قاضی های دیوان عالی عدالت کانادا 
همگی در جلســه خواندن سخنرانی 

حضور دارند.
با تعطیلی موقت تمامی فعالیت های 
فعلی کمیته هــا، منجمله تفحص از 
رسوایی بورسیه دانشجویان داوطلب 

خیریه »وی« متوقف خواهد شد.
بعــد از ســخنرانی از ســوی ملکه، 
کمیته ها دوباره شــکل می گیرند و 

کارشان را آغاز می کنند.
اعضای اپوزیسیون پارلمان در کمیته 
اقتصــادی که بررســی های خیریه 
»وی« را در دست داشت قبل از این 

تعطیلی در نامه ای خواهان دسترسی 
به هزاران برگه مدارک دولتی شــده 

بود.
ترودو می گوید که مدارک از ســوی 
دولــت در اختیار کمیته قرار گرفته، 
و اعضای کمیتــه در هفته های آتی 
فرصت دارند که آن ها را بررسی کنند.

تعطیلی موقت در واقع راهی اســت 
برای توقف فعالیت های فعلی پارلمان 
و به نوعی مهلتی برای دولت است که 
تا زمان سخنرانی از سوی ملکه اهداف 
و دستور کار جدید دولت را اعالم کند.
انحالل پارلمان تمامی پارلمان را به 
کل به پایان می رساند و برای تشکیل 
پارلمان جدید باید انتخابات سراسری 

برگزار شود.
از  بســیاری از دولت های پیشــین 
تعطیلی موقــت پارلمان اســتفاده 
کرده اند تا دســتور کار جدیدی برای 
پارلمان شــکل بگیرد. برخی از این 

موارد جنجال برانگیز بوده.
در ســال 200۸، محافظــه کاران به 
رهبری اســتیفن هارپر از این گزینه 
استفاده کردند تا از قبول رای گیری 

»رای اعتماد« سر باز بزند.
در سال 20۱2، پارلمان دو ماه تعطیل 
شد، در نتیجه کمیته ای که تفحص از 
رفتار نامناسب با زندانیان افغان را بر 

عهده داشت منحل شد.
دولــت شــرتین هــم به اســتفاده 
از تعطیلــی موقــت پارلمــان برای 
جلوگیری از خوانده شــدن گزارش 
تحقیق از رسوایی پشتیبانی در سال 

2002-200۳ متهم شده است.
به جز این  موارد، هر گاه دولتی تصمیم 
بگیرد که به دســتور کار جدیدی در 
پارلمان احتیاج دارد از امکان تعطیلی 
موقت استفاده می کند و سخنرانی از 
سوی ملکه دستور کار جدید پارلمان 

را اعالم می کند.
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آیا دوره طالیی کاندوها در بازار 
مسکن کانادا به پایان رسیده؟

ایرونیــا- مرکز آمار کانــادا اخیرا دو 
گزارش منتشر کرد که در آن عنوان 
شــده بود کار کردن از خانه و اجاره 
کوتاه مدت به خاطر پاندمی باعث افت 
تقاضا برای کاندوها در طوالنی مدت 

خواهد شد.
مرکز آمار که کمتر به اظهار نظر در 
مورد بازار مســکن می پــردازد ، در 
این گزارش نوشــت: »در حالیکه کار 
کردن از خانه دارد رایج تر می شــود، 
ممکن است شاهد افزایشی در تقاضا 
برای فضاهای زندگی بزرگ تر باشیم  
و این می تواند باعث حرکت تقاضا از 
به سمت  آپارتمان های کاندومینیوم 

خانه های منفرد شود«.
به پیش بینی این ســازمان سه بازار 
بزرگ مسکن کشــور یعنی تورنتو، 
مونترال و ونکوور شاهد افزایش شمار 

کاندوهای فروشی خواهد بود. 
این سازمان گفت: »پیش از پاندمی، 
تورنتو مشغول تجربه کردن خروجی 
عظیم از خانواده های طبقه متوسط 
به سمت شــهرهای اطراف بود. این 
موج خروجی جمعیتی قبال زیر سایه 
مهاجرت بود که حاال به خاطر اثرات 
پاندمی کاهش پیدا کرده اســت. این 
احتماال همچنین باعث کاهش قیمت 
کاندومینیوم ها در میان تا بلند مدت 

خواهد شد«.
مرکز آمار اضافه کرد: »مشابه تورنتو، 
ونکوور هم پتانســیل این را دارد که 
شاهد پر شــدن بازار توسط مسکن 
اجاره ای کوتاه مدت باشد که در نتیجه 
باعث کاهش قیمت کاندومینیوم ها در 

کوتاه تا میان مدت خواهد شد«.
داده های اخیر منتشرشــده توســط 
گروه های امالک هم نتایج مشــابهی 
دارد. تحلیلی از پورتال امالک زوکاسا 
در ژوئــن به این نتیجه رســید که 
موجودی واحدهای کاندوی اجاره ای 
تورنتو که بــرای اجاره در ایربی ان بی 
مناسب هستند 25۷ درصد افزایش 
داشته اســت. این در حالی است که 
افزایش موجودی های دوره مشــابه 

سال قبل ۸۳ درصد بود.
ارتباطات زوکاسا  جنین رین رییس 
در این زمینه افزود: »افت چشمگیر 
شــده  باعث  گردشــگردی  صنعت 
بســیاری از ســرمایه گذاران کوتــاه 
مــدت اجاره ای اســتراتژی درآمدی 
خــود را تغییر دهند و یا خواســتار 
مستاجران بلند مدت بشوند یا کامال 

سرمایه گذاری خود را رها کنند«.
در عین حال، سهم بزرگی از خریداران 
دنبال خرید در لبه های شهر یا خارج 
از شهر هستند، پدیده ای که به نظر 
می رسد در سراســر دیگر شهرهای 
دنیا از جمله نیویورک، لندن و ســن 
فرنسیســکو هم دیده می شود. مانند 
تورنتــو، در بســیاری از مــوارد این 
نمایانگر تسریع روندهای موجود است.

در یک نظرسنجی جدید که نانوس 
برای انجمن امالک انتاریو انجام داد، 
60 درصد از پاســخ دهندگان گفتند 
به نظرشان زندگی کردن در مناطق 

روســتایی جالب تر از زمان پیش از 
پاندمی است.

نزدیک تورنتو بزرگ، مشاوران امالک 
گزارش از موج شدیدی از نقل مکان 
به منطقه محلی موسکوکا در شمال 
شــهر می دهند. انجمن امالکی که 
منطقه را پوشش می دهد گزارش از 
افزایش ۳0 درصدی فروش مسکن در 

این منطقه در ژوئن داد.
از طرف دیگر، با وجود اینکه انجمن 
امالک تورنتو خبر از بازگشت فروش 
و افزایش تقریبا ۱2 درصدی قیمت 
فروش متوســط در ژوئــن داد، بازار 
کاندو آنجا هم نشانه هایی از نرم شدن 

بروز داده است. 
فروش کاندو در ژوئن نسبت به سال 
قبل ۱6.۳ درصد کمتر بود و این در 
حالی است که میزان فروش خانه های 
مســتقل 5.6 درصد بیشتر شده بود. 
شاخص قیمت مسکن ام ال اس نشان 
می دهد که قیمت کاندو طی چند ماه 
اخیــر در تورنتو، مونترال و ونکوور یا 
کاهش یافته یا رشد خود را از دست 
داده اســت. داگ ووکاسوویچ مشاور 
امالک ساکن تورنتو در گزارش اخیر 
خود به این نکته اشاره کرد که قیمت 
خیلی باال در مرکز شــهر دارد باعث 
می شود مردم برای سکونت به خارج 

از شهر چشم بدوزند.

درخواست نهاد اصلی مسکن کانادا 
از بانک ها برای عدم پرداخت وام های ریسکی به مشتریان

ایرونیا- مدیر عامل اصلی ترین نهاد 
صنعت مسکن کانادا از وام دهندگان 
کشور خواسته به خانوارهایی که بیش 
از حد بدهی دارند وام مســکن ارایه 
ندهند و گفته قرض گرفتن شــدید 
فقط درد بازتنظیم اقتصادی را تشدید 

می کند.
اون ســیدال مدیــر عامل ســازمان 
وام  و مســکن کانادا  ) CMHC( در 
نامه ای که  به وام دهندگان ارســال 
کرد گفته این سازمان دولتی به خاطر 
وام گیرندگان  بر  که  محدودیت هایی 
ریســک باال در اوایل تابستان اعمال 
کرد، مقداری از ســهم بازار خود را از 

دست داده است.
در نسخه ای از این نامه که بلومبرگ 
به دســت آورده وی اظهار کرده که 
شرکت های بیمه خصوصی این سهم 
را کسب کرده اند و این باعث تضعیف 
موقعیت ســازمان مسکن شده و در 
عین حال قابلیت آن برای حمایت از 
بازار وام مسکن در صورت وقوع بحران 

تهدید شده است.
ســیدال که در پایان امسال از سمت 
خود کنار می رود گفت سیستم بیمه 
وام مســکن ملی کشــور نباید برای 
کمک کردن به افرادی مورد استفاده 
قرار بگیرد که با سرمایه منفی خانه 
می خرند. او گفــت بیمه کنندگان با 
ارایــه وام های مســکن ۹5 درصدی 
که مشمول کارمزد بیمه 4 درصدی 
می شوند در دوره افت شدید اقتصادی 

دارند این کار را انجام می دهند.
ســیدال که قبال در گلدمن َسکس 
کار می کرده و از ســال 20۱4 تا به 
حال رهبر سازمان اصلی تامین مالی 
مسکن کشــور بوده، گفت: »تصمیم 
ما مبنی بــر سفت و ســخت کردن 
خاطر  به  بیمه گری  اســتانداردهای 
نگرانی های سیستمی اقتصادی بود«.

او گفت: »هیچ شــکی نیســت که 
خودمان تا حدودی تجارت سودده را 
کنار گذاشته ایم و این برای رقبای مان 
جذاب است؛ اما دید سازمان مسکن 
فراتــر از منافع بازرگانــی محدود ما 
است و به سمت اثرات کالن اقتصادی 
معطوف می شود«. وی تاکید کرد که 
این همان زیربنای تیره اقتصادی در 
این کار اســت که می خواهد آشکار 

کند.
سیدال به این نکته اشاره کرد که بازار 
امالک کانادا به خاطر نرخ های بسیار 
پاییــن وام مســکن و مجموعه ای از 
لیستینگ های جدید مدتی است که 
در حال رشد بوده است. اما وی افزود 
که به باور او ایــن روند دوام نخواهد 

داشت. 
وی افزود بعد از اینکه دولت در اواخر 
2020 دست از پرداخت کمک های 
مالی کووید-۱۹ بردارد و بیکاری اثر 
بیشــتری بگذارد، قیمت ها شروع به 

افت می کنند.
سازمان مســکن در ژوئن اعالم کرد 
معیارهــای صالحیــت را محدودتر 

می کند تا برای دریافت وام مســکن 
افراد نیازمند امتیازهای اعتباری باالتر 
و میــزان بدهی پایین تر باشــد. این 
حرکت که از روز اول جوالی اجرایی 
شــد، با هدف حمایــت از خریداران 
جدید از قیمت های در حال کاهش و 
کاهش ریسک مالیات دهندگان نسبت 

به روند تصحیحی بازار معرفی شد.
سیدال در نامه خود نوشت: »ما سهم 
بازار خود را کاهش داده ایم تا بازاری 
رقابت پذیرتر برای شما ایجاد کنیم. با 
این حال، داریم به درجه ای از حداقل 
سهم بازار نزدیک می شویم که برای 
داشــتن قابلیت حمایــت از بازار وام 
مســکن در دوران بحران، به آن نیاز 
داریم. به همین دلیل برای جلوگیری 
از فرسودگی بیشــتر حضور بازارمان 

نیازمند حمایت شما هستیم«.

سیدال گفت رقبای سازمان مسکن 
در بخــش خصوصی یعنی شــرکت 
گنوورث ام آی کانادا و شــرکت بیمه 
وام مســکن کانــادا گارانتی تصمیم 
گرفتند از تغییر قوانین پیروی نکنند 
و در نتیجه سهم بازار خود را افزایش 

داده اند.
سیدال حرف خود را با دو نتیجه گیری 
بــرای وام دهنــدگان به پایــان برد: 
»امیدواریم شما درباره اهدای وام  های 
مسکن خانوار با بدهی باال تجدیدنظر 
کنید. لطفا چشم انداز طوالنی مدت 
کشــورمان را فراتر از سوددهی کوتاه  
مدت خود قرار دهید. دوم اینکه لطفا 
با زیر پا گذاشتن غیرضروری حضور 
بازار شرکت مســکن، اثرات منفی را 

تشدید نکنید«.

صاحب خانه بریتیش کلمبیایی
 منزلش را به پرستار خانه سالمندان اجاره نداد

ایرونیا- زنی اهل بریتیش کلمبیا که 
از نوعی نارســایی مغزی رنج می برد 
یک شکایت حقوق بشری ثبت کرده 
و گفته که صاحب خانه اش تنها چند 
روز پیش از آغاز  دوره اجاره ، از دادن 
خانه به او صرف نظــر کرده چون او 
شــروع به کار در یک مرکز مراقبتاز 

سالمندان کرده است.
میشل وود می گوید درک می کند که 
چرا مردم در دوران پاندمی کووید-۱۹ 
نگران هستند اما باور ندارد که نسبت 
به دیگر افراد جامعه ریسک بیشتری 
داشته باشد و همچنین نگران است 
که دیگر افرادی کــه در خط مقدم 
مقابله با کووید-۱۹ هســتند هم با 

رفتارهای مشابهی روبه رو  شوند.
وود به ســی تی وی نیوز گفت: »تنها 
چیزی که می توانم بگویم این است که 
شوکه شدم. به نظرم این کار عجیب 
بود چون کارکنــان خط مقدم دارند 
بیشترین احتیاط ها را در این دوران 

انجام می دهند«.
در بریتیش کلمبیا، تا زمانی که منبع 
درآمد مستاجر قانونی باشد، تبعیض 
توسط صاحب خانه بر پایه منبع درآمد 
غیرقانونی اســت. حامیــان حقوقی 
می گویند حتی اگر صاحب خانه ترس 
شخصی از بیمار شدن هم داشته باشد 
این قانون هنوز اعمال می شود. البته 
آن ها این مسئله را زیر سوال می برند 

که چنیــن ترس هایی اصال منطقی 
هستند یا خیر.

اوایل شیوع کرونا وقتی در تعداد موارد 
ابتال به کووید-۱۹ در بریتیش کلمبیا 
افزایــش ایجاد شــد، مراکز مراقبت 
از ســالمندان ضربه های شــدیدی 
خوردند و تعداد زیادی از افراد مسن 
آسیب پذیر بیش از بقیه قربانی بیماری 
شدند. تعدادی از کارکنان این مراکز 
هم بدون اینکه بدانند باعث گسترش 

این ویروس در میان مراکز شدند.
مرکــز خاصــی کــه وود در آن کار 
می کند در ماه مارس شاهد مواردی 
از شیوع بیماری بود و چهار نفر جان 
خود را از دســت دادند و بیش از 20 
نفر مریض شدند. اما این شیوع در ماه 
مه خاتمه یافته اعالم شد و این دو ماه 

پیش از زمان آغاز کار وود است.
با توجه به اینکه موارد ابتالی جدید 
بیشتر در مهمانی ها و در میان جوانان 
اتحادیــه کارمندان  گزارش شــده، 
بهداشــت بریتیش کلمبیا می گوید 
طوالنی  مراقبــت  مراکز  کارکنــان 
مدت دیگر پرریسک  تر از عموم مردم 

نیستند.
وود اواخــر جوالی قرارداد امضا کرده 
بود و 500 دالر هــم پیش پرداخت 
برای اجاره واحدش در پورت کوکیتلم 
داده بود. او کار قبلی اش را از دســت 
داده بود و از کمک دولتی اســتفاده 

می کرد، اما می خواست یک کار نیمه 
وقت در  خانه سالمندان داشته باشد.

وی گفت: »برایم جای ایده آلی بود و 
فقــط ۱0 دقیقه با محل کارم فاصله 
داشت. این واقعا برایم مهم است چون 
فلج مغزی خفیــف دارم و نمی توانم 
رانندگــی کنم. خیلی خوشــحال و 
مفتخر بــودم که این شــغل را پیدا 
کردم و از کمک به ساکنان آنجا لذت 
می بــردم.« او با ایمیلی در جوالی به 
صاحب خانه خود اطالع رسانی کرد اما 
صاحب خانه که کلی لیو نام دارد گفت 
نگران است که کار جدید وود سالمت 
والدین مسنش را به خطر بیندازد. آنها 

در واحد دیگر خانه زندگی می کنند.
اما لیو در پاسخ به سوال های سی تی وی 
نیوز انکار کرد که کووید-۱۹ ارتباطی 
با تصمیمش داشته باشد. او گفت به 
وود ۱500 دالر داده تا مسئله را حل 
کند و اضافه کرد که نمی خواست وود 
در آن محل زندگی کند چون شغل 
جدیدش باعث شــد او فکر کند که 
وود دارد درباره منبع درآمدش دروغ 

می گوید.
یک سخنگوی وزارت روابط شهرداری 
بریتیش کلمبیا گفت به عنوان یک 
تدبیر ایمنی، هنوز تخلیه خانه ممنوع 
اســت، اما چون وود هنوز وارد خانه 
نشده بود تخلیه ای هم در کار نبوده 

است.

فروش خانه در کانادا رکورد شکست

رشد میزان فروش خانه در کانادا در ماه ژوئیه طی 40سال اخیر سابقه 
نداشته است. رشد فروش خانه در ماه ژوئیه در کانادا به حدی بود که در 
چهار دهه اخیر سابقه نداشته است. شمار معامالت مسکن در این ماه 
بیش از ۳0درصد نسبت به همین زمان در سال گذشته افزایش یافت.

بــه گزارش هفته، به نقــل از رادیو کانادا، طبــق اعالم انجمن صنعت 
ســاختمان کانادا ژوئیه امســال 62هزار و ۳55فقره معامله ساختمان 
در کشــور ثبت شد که باالترین میزان طی چهل سال اخیر محسوب 

می شود.
فروش خانه در کانادا که تحت تاثیر بحران کووید۱۹ به شدت کاهش 
یافته بود، در ماه ژوئن تا ژوئیه رشد ۷.6درصدی را ثبت کرد اما در ماه 

ژوئیه رشد بی سابقه ۳0.5درصدی را تجربه کرد.
شــون کاتکارت اقتصاددان ارشد انجمن صنعت ساختمان کانادا اعالم 
کرد رشد قابل توجه فروش ساختمان در ژوئیه عمدتا ناشی از این است 
که پس از یک دوره وقفه و رکود ناشی از بحران کووید۱۹، بازار مسکن 
در حال احیاشدن است. وی یادآوری کرد که پیش از قرنطینه و مقررات 
محدودکننده ای که به علت بحران کرونا به اجرا گذاشــته شد، همه 
انتظار داشتند که بازار مسکن در بهار امسال به اندازه ای رونق پیدا کند 
که دو دهه اخیر ســابقه نداشته است. وی خاطر نشان کرد که بحران 
بهداشــتی، فروش بسیاری از امالک و مستغالت را به تاخیر انداخته و 

تقاضاها را روی هم تل انبار کرده بود.
طبق اعالم انجمن صنعت ســاختمان کانادا، قیمت متوســط واقعی 
خانه های فروخته شــده در ماه ژوئیه در سطح ملی به سطح بی سابقه 
5۷۱هزار و 500دالر رسید که رشدی ۱4.۳درصدی را نسبت به همین 

ماه در سال گذشته نشان می دهد.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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ارائه برخی خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

«ما مشروطه خواه هستیم»

We Are Pro Monarchists

Independent  
Monorchists

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

Iraj Rezaie

مدیر اجرایی

با 30 سال تجربه  در امور مهاجرت و پناهندگی

دارای اطالعات بسیار وسیع در مورد پناهندگی از ایران

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

تلفن مستقیم دکتر 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

 

دينوروز را با ما شروع کن   

GGRREEAATT  SSPPAACCEESS  LLAANNDDSSCCAAPPIINNGG  LLTTDD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره 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

برنامه دولت کانادا
 برای تهیه واکسن بیش از حد وابسته به کشورهای دیگر است 

ایران جوان-  به گزارش استار، وقتی 
تاریخ پاندمی کووید-۱۹ نوشته شود 
در آن خواهد آمــد که دولت کانادا- 
مانند هر کشــور دیگری- به شدت 
ناآماده بود. بنابراین الزم است دولت 
با کنــار هم قــرار دادن درس هایی 
که در این مــدت آموخت حداقل از 
آمادگی کشور برای روزی که واکسن 
کووید-۱۹ در دســترس قرار بگیرد 

اطمینان حاصل کند.
هرچند ســاخت واکسن یک حرکت 
علمی عظیم اســت، اما تولید انبوه، 
توزیــع و مدیریت میلیاردها دز از آن 
هم حماســه ای بزرگ است، و البته 
هیچ توجیهی از ســوی دولت کانادا 
برای بروز اختالل در این چالش قابل 

پیش بینی پذیرفته نیست.
اقــدام دولــت در امضای قــرارداد 
 Pfizer خرید واکســن از دو شرکت
 BioNTech  که با شرکت Canada
آلمان همکاری می کند، و همچنین 
شــرکت مادرنا آمریکا، که هر دو در 
مراحل پیشرفته آزمایش بالینی قرار 
مناســب  عملکرد  نویدبخش  دارند، 
دولت برای رویارویــی با این چالش 
بود. دولت نــه تنها می خواهد آماده 
باشد بلکه عالقه مند است که مردم 
هم از این آمادگی مطلع شــوند. در 
همین راستا، آنیتا آناند، وزیر خدمات 
اجتماعی، رویکرد دولت را برای تهیه 
واکسن تهاجمی توصیف کرد و تاکید 
کرد دولت می خواهد مردم کانادا اول 

صف دریافت واکسن باشند.
باید هــم همین طور باشــد. بعد از 
کمبودهایــی که همه کشــورها در 
زمینه تجهیزات حفاظت شــخصی 
تجربه کردند، ضروری اســت که هر 
دولتی تمام ســعی خود را برای بهره 
مند کردن مردم خود از نتیجه تالش 
جهانی برای ســاخت واکسن به کار 

گیرد.

شاید، به گفته دکتر ترزا تم، واکسن 
راه قطعی جلوگیری از ابتال به ویروس 
نباشد، اما قطعا سودمندی آن به اندازه 
ای هست که ارزش هزینه کردن پول 

و زمان را داشته باشد.
مســلما دولت های ســایر کشورها 
همین طور فکر مــی کنند. آمریکا، 
بریتانیا و کشورهای اروپایی از همین 
حاال، پیش از اینکه واکســن ساخته 
شــده باشد- چه برســد به اینکه به 
مرحله تولید انبوه رسیده باشد- صدها 
میلیون دز از آن را سفارش داده اند. 
آنها می خواهند خیال مردم خود را 
از بابت تامین ســهم شان از واکسن 
راحت کنند. کانــادا هم باید همین 
کار را انجام دهد، هرچند برنامه ریزی 
برای این اقدام باید از قبل انجام می 

شد.
در واقــع دولت همین حــاال هم در 
عرصه بین المللی و هم در پروژه های 

داخلی، سرمایه گذاری قابل توجهی 
روی واکســن کــرده اســت. صدها 
میلیون دالر در طرح واکنش جهانی 
به ویروس کرونا و همچنین سازمان 
GAVI ، آژانس توزیع واکســن برای 
کشورهای در حال توسعه، پرداخته 
و میلیون ها دالر نیز برای تحقیقات 

داخلی هزینه کرده است.
همچنین ۷5 میلیون سرنگ و چسب 
و پنبه الکلی سفارش داده شده تا به 
محض تولید واکسن وسایل الزم برای 
تزریق آن مهیا باشد. با توجه به فشار 
ســنگینی که پاندمی بر ســالمت و 
اقتصاد کشور وارد کرد می توان گفت 
دولــت این پول ها را جای درســتی 

هزینه کرده است. 
با این وجود، نقاط ضعفی هم در برنامه 
آینده نگرانه دولت دیده می شود. برای 
مثال، فــارغ از قراردادهایی که دولت 
تاکنون امضا کرده یا خواهد کرد، چه 

تضمینی وجود دارد که با آماده شدن 
واکسن، این شرکت های خارجی آن 

را در اختیار کانادا قرار دهند؟
کانادا ســال ها است با بی توجهی به 
توانمندی های داخلی، ظرفیت کشور 
را برای تولید واکسن از بین برده است، 
و هرچند تالش هایی برای احیای آن 
انجام شده است، اما نمی توان در این 

فرصت کوتاه انتظار معجزه داشت.
تجربه کمبود تجهیــزات محافظت 
شــخصی در بهار امســال نشان داد 
دولت هــا برای دســتیابی به منابع 
محدود موجود و تامیــن نیاز مردم 
خود تحت چه فشــار سنگینی قرار 

می گیرند.
بنابرایــن زیاد بعید نیســت اگر در 
بحبوحه تولید و توزیع واکسن، آنچه 
کانادا به خیال خود در قراردادها امضا 
کرده محقق نشود و واکسنی به کانادا 
تحویل داده نشود. بنابراین بهتر است 
به جای تکیه به دیگران، توانایی خود 

را افزایش داده و به آن اتکا کنیم. 
همچنین الزم اســت کانــادا توجه 
بیشتری به افزایش مقبولیت واکسن 
در میان مردم داشــته باشــد. یک 
نظرســنجی جدید نشــان می دهد 
بســیاری از مردم نســبت به تزریق 
واکســن مردد هســتند، به طوری 
که یک سوم شــرکت کنندگان در 
نظرســنجی گفتند کمی صبر می 
کنند تا ببینند چه می شــود، و ۱4 
درصد نیز به طور کل تزریق واکسن 

را رد کردند.
قطعا دولت باید بــه مردم اطمینان 
بدهــد هر واکســنی که بــرای آنها 
خریداری شود تمام مراحل آزمایش را 
با موفقیت گذرانده و کامال ایمن است. 
زیرا تهیه میلیون ها دز واکســن در 
شرایطی که عده کثیری از مردم آن 
را قبول ندارند سود چندانی نخواهد 

داشت.

کاهش نرخ مشارکت زنان
 در نیروی کار کانادا

پرژن میرور- نرخ مشــارکت زنان در 
نیروی کار کانادا به دلیل همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ بــه پایین ترین 
سطح خود در سه دهه گذشته رسیده 

است.
یک مطالعه جدید از سوی رویال بانک 
کانادا در همین زمینه به این نتیجه 
رسیده است که بازگشت به موقعیت 
قبلی به سادگی امکان پذیر نخواهد 
بود. این گزارش که در ماه گذشــته 
منتشر شده نشان می دهد که در دو 
ماه نخست همه گیری ویروس کرونا، 
نزدیک بــه ۱،5 میلیون زن کانادایی 
شغل خود را از دســت دادند و پس 
از بازگشــایی تدریجی نیز حدود 45 
درصد از ســاعات کاری آنها کم شده 
اســت. در مجمــوع نزدیــک به ۳5 
درصد زنان کانادایی پس از بازگشایی 
تدریجی اقتصاد کانادا به شغل پیشین 

خود فرا خوانده شدند.
داون ِدجاردن، اقتصاددان ارشــد در 
رویال بانک کانادا گفته است که زنان 
به دلیل اینکه اغلب آنها در بخش های 
غذایــی،  مهمانپذیــری، خدمــات 
خرده فروشــی، خدمات آموزشــی، 
مراقبت هــای بهداشــتی و خدمات 
اجتماعی مشغول به کار بودند و اغلب 
این صنایع تعطیل شده و یا با کاهش 
درآمد روبرو شــدند، از نظر بیکاری و 
بازگشــت به کار بیشــترین ضربه را 

خوردند.
وی در ادامــه صحبت هــای خود با 
هافینگتون پســت کانادا گفت: » در 
ماه هــای مارس و آوریــل، بیکاری و 
از دست دادن شــغل به طور تقریباً 
مساوی در میان زنان و مردان تقسیم 
شــده بود، اما با شروع مجدد فعالیت 
بخش هایی از اقتصاد شاهد دوگانگی و 
اختالف در میزان بازگشت به کار در 

میان زنان و مردان هستیم.«
داون ِدجاردن در ادامه گفته است: » 
زنان به دلیل اینکه عمده مسوؤلیت 

نگهداری از فرزنــدان در خانواده بر 
دوش آنها اســت، ممکن است بیش 
از مردان از بازگشت به کار خودداری 
کننــد و یا خواهان کاهش ســاعات 
کاری خود شوند تا بتوانند از فرزندان 

خود نگهداری کنند.«
میزان اشتغال در بین زنان دارای نوزاد 
یا فرزند در سن مدرسه در بازه زمانی 
فوریه تا ِمــه 2020 ۷ درصد کاهش 
داشــته در صورتی که این مقدار در 
همین بازه زمانی و بین مردان حدود 
4 درصد کاهش از خود نشــان داده 

است.
این آمار برای مــادران مجرد و از ماه 
فوریه تا ژوئن ۱2 درصد و برای پدران 
مجرد حدود ۷ درصد کاهش از خود 

نشان می دهد.
نتایج به دست آمده از تحقیق جدید 
نشــان دهنده یک تضــاد جدی با 
رکودهای اقتصادی قبلی اســت، به 
طوریکه پیش از این مردان نسبت به 
زنان با نرخ باالتری از بیکاری و اخراج 

مواجه شده بودند.
بر اســاس گزارش رویال بانک کانادا، 
در رکودهــای اقتصادی پیشــین از 
اوایل دهه هشتاد تا بحران مالی سال 
200۸، مردان به طور قابل مالحظه ای 

بیشتر از زنان از کار اخراج شدند. 
در دوره هــای رکــود اقتصــادی در 
ســال های گذشــته به دلیل ایجاد 
بحران مالی، نرخ بیکاری مردان حدود 
2،5 درصد بیشتر از نرخ بیکاری زنان 
بود و هنگام بازگشایی اقتصادی میزان 
حضــور زنان در نیــروی کار بیش از 

مردان بود.
به گزارش رویال بانک کانادا در طول 
رکود اقتصادی فعلی یک سوم از زنانی 
که بین ماه های فوریه و ژوئن شــغل 
خود را از دســت دادند نتوانستند به 
کار خود بازگردند و همین امر در بلند 
مــدت باعث جدایی آنها از بازار کار و 

ایجاد خسارت های مالی خواهد شد.
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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

امسال تزریق واکسن آنفلوآنزا را شوخی نگیریم
ایران جوان- به گزارش استار، در حالی 
که یک ویروس از ابتدای زمستان در 
سراسر کره زمین چرخید و زندگی و 
اقتصاد را در همه کشورها به تعطیلی 
کشاند، خالصی از شــرایط فعلی و 
بازگشــت به زندگی عادی منوط به 

ساخت واکسن شده است. 
با وجود اقدامات سختگیرانه در زمینه 
فاصله گذاری، اســتفاده از ماسک و 
ضدعفونی مکرر دست ها، هنوز روند 
بازگشایی مشاغل و اماکن عمومی به 
آرامی طی می شود، و پر شدن دوباره 
مدارس، رستوران ها، هواپیماها، حتی 
بوسیدن و درآغوش کشیدن، همگی 
فقط بعد از دسترســی به واکســن 

ممکن خواهد بود. 
البته این هفته خبرهای دلگرم کننده 
ای از روند تولید واکسن منتشر شد 
و سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد 
تعدادی از پروژه های تولید واکســن 
مراحل نهایی آزمایش را می گذرانند. 
انتظار می رود اولین واکســن اوایل 

سال 202۱ آماده شود.
هرچند این اولین بار در تاریخ بشــر 
اســت که همه کشورها برای ساخت 
یک واکسن، یا در واقع چند واکسن 
با یک کاربرد، بســیج شــده اند، اما 
وقتی صحبت از واکسیناسیون جمعی 
می شود، این اولین تجربه بشر نیست. 
ده ها سال است که واکسن آنفلوانزا 
در سراســر جهان مورد استفاده قرار 
می گیــرد و حاال مــی تواند درس 
عبرتی برای واکسیناســیون در برابر 

کووید-۱۹ باشد.
البتــه بــه یاد داشــته باشــیم که 
با آنفلوانزا متفاوت است.  کووید-۱۹ 
آنفلوآنزا کشنده نیست و مسری بودن 
آن بــا ویروس کرونــای جدید قابل 
قیاس نیست. با این وجود برای افراد 
مسن، کودکان و همچنین کسانی که 

سیستم ایمنی ضعیفی دارند می تواند 
خطرناک باشد.

طبق گزارش آژانس بهداشت عمومی 
کانادا، در این کشور ساالنه ۱2 هزار و 
200 نفر به خاطر ابتال به آنفلوانزا در 
بیمارستان بستری می شوند و ۳ هزار 
و 500 نفر جان خود را از دست می 
دهند. این آژانس توصیه می کند که 
افراد باالی 6 ماه بین اکتبر تا دسامبر، 
یعنی پیش از شیوع ویروس آنفلوانزا، 

خود را واکسینه کنند.
اما واقعیت تلخ این است که با وجود 
خطــر جدی ویــروس آنفلوانزا برای 
سالمت جامعه، عده بســیار زیادی 
برای دریافت واکســن اقــدام نمی 
کنند. و وقتی این مســاله عجیب و 
ناامیدکننده تر به نظر می رســد که 
بدانیم در بیشتر اســتان های کانادا 
از جمله انتاریو تزریق این واکسن به 

صورت رایگان انجام می شود.
آخرین گزارش از سال 20۱۸-20۱۹ 
نشــان می دهد تنها 42 درصد افراد 
باالی ۱۸ ســال در کانادا واکســن 
زدند. این آمار هرچند به نسبت سال 
20۱6-20۱5 کــه تنهــا ۳4 درصد 
برای تزریق واکســن اقــدام کردند 

افزایش قابل توجهی را نشان می دهد، 
اما با این وجود هنوز بســیار کمتر از 
حد انتظار اســت. مقامات بهداشت 
و سالمت نیز ســال ها است از مردم 
می خواهند در تزریق واکسن کوتاهی 

نکنند. 
امســال با توجه به اقدامات جدی و 
متعددی که برای مقابله با کووید-۱۹ 
انجــام دادیم، احتماال تعداد بســیار 
بیشــتری از مردم تصمیــم خواهد 
گرفت بــا انجام اقدام ســاده تزریق 
واکســن آنفلوانزا از خود و اطرافیان 
شــان در برابر این بیمــاری فصلی 

محافظت کنند.
دکتر ناتاشا کروکرافت، استاد دانشگاه 
تورنتــو و عضو مرکز بیمــاری های 
قابل پیشگیری با واکسن، می گوید: 
اگر مردم بخواهنــد فقط یک بار در 
عمرشان واکســن آنفلوانزا را دریافت 

کنند، زمان آن همین امسال است.
هر ســال، بدون ویروس کووید-۱۹، 
در فصل آنفلوانزا بیمارستان ها مملو 
از بیماران مبتال به آنفلوانزا می شود. 
امســال، با وجود کرونا، به یاد داشته 
باشیم شیوع هر دو ویروس با هم در 
پاییز و زمستان فاجعه بار خواهد بود.

در اســترالیا که فصل شیوع آنفلوآنزا 
شروع شده اســت، تعداد متقاضیان 
واکســن آن از هر سال بیشتر است.  
مقامات بهداشت و ســالمت انتاریو 
نیز، با پیش بینی روند مشابه، دزهای 
بیشــتری از این واکسن را خریداری 
کرده اند. حاال تنها کاری که باید انجام 
شود این است که بهترین راه را برای 
توزیع و تزریق واکسن پیدا کنیم، زیرا 
با توجه به شــیوع کووید-۱۹ تجمع 
مردم در کلینیک ها خطرساز خواهد 

بود.
مردم انتاریو از پس چالش های فاصله 
گذاری و استفاده از ماسک به خوبی 
برآمده انــد و وارد شــدن محدوده 
تورنتوی بزرگ به فاز ۳ بازگشایی از 

این هفته شاهدی بر این مدعاست. 
اگر کووید-۱۹ درسی به ما داده باشد، 
این اســت که می توانیــم با تزریق 
واکسن از سالمت خود و جامعه مان 
محافظت کنیم. پس همان طور که 
فاصله گــذاری را رعایت می کنیم و 
به استفاده از ماسک پایبند هستیم، با 
تزریق واکسن آنفلوآنزا نیز به سالمت 
خود و افراد آســیب پذیر اطراف مان 

کمک کنیم.

خرید »ونتیالتور« 
با افزایش هشدارهای مسئولین  درباره 

افزایش احتمالی ابتال به ویروس کووید19

ایرانیــان کانادا- عرضه ی ونتیالتور با 
افزایش هشدارهای مسئولین بهداشت 
عمومی درباره افزایش احتمالی ابتال 
به ویروس کووید۱۹ به زودی شروع 
خواهد شــد.  کانادا بیش از 40000 
دســتگاه تهویه ســفارش داده، ولی 
فقــط 606 دســتگاه تحویــل داده 
شده اســت. فقط بخش کوچکی از 
40000 دستگاه تهویه ی جدیدی که 
کانادا بهار گذشته برای بیمارستان ها 

سفارش داد، تحویل داده شده است.
کمپانی هایی که این ســفارش ها را 
گرفته انــد می گویند: خط تولید آنها 
طی چند هفته ی آینده این سفارش ها 

را تحویل می دهد. 
این وعده ها در حالی داده می شــوند 
که رئیس بخش بهداشــت عمومی 
کانــادا، دکتر ترزا تام اعالم کرد: موج 
جدید ابتال در پاییز بیش از حد تصور 
می توانــد بخش بهداشــت، به ویژه 
تخت های مراقبت ویژه و دستگاه های 

تهویه را تحت الشعاع قرار دهد. 
او گفــت: آن چــه مــا می دانیم بر 
اســاس چیزهایی ست که از شهرها 
و کشــورهایی که در مــوج اولیه با 
همه گیری شدید روبه رو بوده اند، یاد 
گرفته ایم. و می دانیــم که اگر تعداد 
بســتری ها بیش از توان بستری ما 
باشد، میزان مرگ و میر باال می رود. 
خیلی بــاال. فصل آنفلوآنزا و ســایر 
عفونت های تنفسی پاییز است و اگر 
میزان ابتال به کووید۱۹ نیز باال برود 
فشار روی سیستم بهداشتی ما خیلی 

زیاد می شود.
خانم تام در ادامه گفت: ما چیزهای 
زیــادی از بیمــاری در فصــل بهار 
آموختیم. وقتی دولت امکانات کافی 
برای تجهیز کادر درمان و کارمندان 

بخش هــای مراقبتی بهداشــت در 
اختیار نداشــت، و تــرس از بیماری 
سیستم بهداشتی ما را تحت الشعاع 
قرار داده بود. اکنون ما خیلی آماده تر 
از قبل هســتیم. تعداد محدودی از 
دســتگاه های تهویه ی سفارش داده 
شده در ماه مارچ تحویل داده شدند. 
کانادایی ها با ترس اخبار همه گیری در 
شــمال ایتالیا و ناتوان شدن سیستم 
را پیگیری می کردند  آنجا  بهداشتی 
و می دیدند که پزشکان مجبور شدند 
انتخاب کنند چه کسانی به دستگاه 
تهویه وصل بشوند و چه کسانی به آن 
این تجربه  باشند.  دسترسی نداشته 
و این هشدار که ممکن است چنین 
اتفاقی در کشور ما نیز رخ دهد، دولت 
کانادا و دولت های فدرال را واداشت تا 
تعداد زیادی دستگاه تهویه سفارش 
دهند. اما مانند ماســک های جراحی 
و »ان«۹5 کانــادا تعداد کمی از این 
دستگاه های تهویه در داخل خاکش 
تولید می کند و بخش عمده ی نیازش 
را از تولیدکننده های خارجی می خرد. 
کــه با وجود نیــاز بین المللی به این 
دســتگاه ها و هزاران سفارش از این 
دست، تهیه ی میزان مورد نیاز کشور 
با مشکل روبه رو شده است. بنابراین 
دولــت از تولیدکننده هــای داخلی 
خواســته اســت تا این نیاز مبرم را  

برطرف کنند.
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جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
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مشاوره اولیه رایگان

جابجایی بار توسط مسافران
 نیازی جدی، گرفتاری های قانونی 

و هزینه های رو به افزایش
تا همین چندی پیش می شد هدیه 
یا دارویی اضطــراری برای خانواده را 
با پست کانادا یا سرویس های پستی 
سریع مثل دی.اچ.ال به ایران فرستاد. 
امکانی که از حدود یک ســال پیش 
با اجرایی شدن تحریم های شدیدتر 

نسبت به ایران دیگر وجود ندارد.
حاال جامعه ایرانیان ساکن کانادا تنها 
یــک راه دارند و آن هــم اعتماد به 
مسافری اســت که در چمدان هایش 

جایی خالی دارد.
این مهم مدت ها با پیغام گذاشــتن 
در یکــی از رســانه های اجتماعی و 
به رایگان و از ســر خیرخواهی انجام 
می شد تا اینکه کم کم پای چند دالر 

دستمزد به میان کشیده شد.
اما پس از همه گیری کروناویروس و 
لغو شدن بسیاری از پروازها، داستان 
به کل عوض شــد و حاال روایت هایی 
دربــاره نرخ هــای نجومی شــنیده 

می شود.
ماجرا چیست؟ این روش حمل امانت 
چگونه کار می کنــد؟ و چرا ناگهان 
نرخ ها به شــکل سرســام آوری رشد 

کرده است؟
مدتی اســت کــه فضــای مجازی 
کامیونیتی شاهد گله هایی است که 
کاربــران ایرانی تبار ســاکن مونترال 
از مســافرانی دارند کــه برای حمل 
یک امانت کوچک درخواست مبالغ 
بــرای مثال برای  هنگفتی کرده اند 
آوردن مدرکــی مثــل گواهینامه یا 
دانشنامه تحصیلی تا صد دالر طلب 
شــده اســت. آنهایی که با ارســال 
زعفران، طال، لوازم آرایشی یا لباس، 
کاسبی می کنند که احتماال مشکلی 
ندارند و هزینه اضافــه را در کانادا یا 
ایران از مشتری اجناس لوکس خود 
خواهند گرفت اما کسانی که در نبود 
سرویس پستی مجبورند دارویی برای 
پدر و مادر خود بفرستند یا مدرکی از 

ایران دریافت کنند، چه؟
یکی از کاربران فضای مجازی به نام 
سوگل در یکی از شبکه های تلگرامی 
مونترال نوشته بود: »می خواهم گله ای 
بکنم. من دو عدد گواهینامه داشتم که 
میخواستم یک مسافر برایم از ایران 
بیاورد. زمانی که خانواده ام با این فرد 
تماس گرفتند او طلب ۱00 دالر بابت 
آوردن دو عدد کارت گواهینامه کرده 
بود. من از آوردن گواهینامه منصرف 
شدم و می خواهم بگویم؛ متاسفم، این 
چه کاسبی است که راه افتاده است.«

کاربر دیگری در پاسخ به این شهروند 
نوشــته بود: » ما به جــای این که 
در ایــن شــرایط در جهت کمک به 

همنوعانمان قــدم برداریم در جهت 
کمک به جیب مان قدم برداشته ایم. 
رفتاری زشت که هیچ توصیفی برای 

آن نیست.«
هر چند که هنوز هســتند خیلی از 
کســانی که بدون هیچ چشم داشتی 
و تنها به انگیزه کمک به همشهریان 
خــود کاال یا هدیه ای را بــه رایگان 

جابه جا می کنند اما …

گروه کولبر کانادا

»مداد« برای پیگیری بیشتر موضوع 
به سراغ گروه تلگرامی »کولبر« که با 
بیش از ۱4 هزار عضو در سراسر کانادا، 
نقشی مهم در راه افتادن این خدمت 
کانادایی-ایرانیان  در ســطح جامعه 
برداشته است، رفت. در اساسنامه این 
گروه به وضوح نوشته شده که گروه 
«کولبر« تنهــا به عنوان پل ارتباطی 
بین مسافران عمل می کنند و تعیین 
هزینه نقل و انتقــال بار بر عهده دو 

طرف معامله اســت و این گروه هیچ 
مسئولیتی را در این باره ندارد.

رویا نیک نیا، یکی از ادمین های گروه 
تلگرامــی »کولبر« در ایــن باره به 
»مداد« گفت: ما بارها در گروه هشدار 
داده ایم که »کولبر« برای کسب درآمد 
ایجاد نشده و فقط به منظور کمک به 
هموطنانی که به جابجایی مدارک و 
داروها و اقالم ضروری نیاز دارند ایجاد 
شده است. فرض بر این است که همه 
این کار را به رایــگان انجام دهند یا 
هزینه بسیار اندکی آنهم برای بارهای 

سنگین دریافت کنند.«
رویا نیک نیــا می افزاید:»البته که در 

طول دو ســال تاســیس این گروه 
تلگرامی، افراد ســودجویی نیز بودند 
که با ورود به گروه قصد سوءاستفاده 
مالی داشــته اند و ما سعی کرده ایم با 
آنها برخورد کنیم. این گروه یک گروه 
عام المنفعه اســت و طبق اساسنامه، 
مدیریت هیچ گونه مسئولیتی در قبال 
مسائل پیش آمده و اختالفات ندارد.«
ادمیــن گروه تلگرامــی »کولبر« اما 
همچنین با اشاره به اینکه این خدمت، 
فشار کاری و مسئولیتی برای مسافری 
که بار را حمل می کند ایجاد خواهد 
کرد، افزود که در شــرایط فعلی این 
روش ارسال و دریافت کاال باعث شده 

تا کار بســیاری از مردم راه بیفتد. او 
گفت که هر چند با دریافت هرگونه 
مبلغی مخالف است اما با فشار آوردن 
به مسافرانی که بار را حمل می کنند 
نیز مشکل دارد چون باعث می شود 
آنهایی که بخشــی از زمــان کوتاه 
ســفر خود را صرف انجام کاری برای 
دارندگان کاال می کنند، دلزده شده و 
همین دریچه کوچک نقل و انتقال بار 
بین دو کشور هم بسته شود. او تاکید 
دارد این صحنه باید آزاد گذاشته شود 
تا بر اســاس عرضه و تقاضا، مردم با 
هم بــه توافق برســند و می گوید : 
»جزای گران فروش نخریدن اســت. 
ما با کسانی که سواستفاده می کنند 
برخورد می کنیــم اما در نهایت خود 
شخص صاحب کاال تصمیم می گیرد.«

نیک نیا در انتها تاکیــد می کند که 
هدف اولیه گروه کولبر، کمک مردم 
بــه یکدیگر بوده و قــرار نبوده اصال 
پای پول وســط کشــیده شــود اما 
برخــالف نگاه موجود که مســافران 
یــا حمل کننده هــای کاال را باعث 
ایجاد این کاسبی و افزایش قیمت ها 
او خرده تاجرانی که  قلمداد می کند، 
مثال نیم کیلو زعفــران از ایران وارد 
کانادا می کنند یا آنهایی که از اینجا 
یک چمدان لوازم آرایش گران قیمت 
به ایــران می فرســتند را عامل این 
شرایط می داند که باعث شده اند مردم 
عادی که روزی قرار بوده یاری رسان 
همدیگر باشند، حاال به چشم نوعی 

کاسبی به آن نگاه کنند.
نیک نیا می گوید: »من معتقدم تبادل 
اندکی پــول برای مثال جابجایی یک 
گواهینامــه احتماال منطقی اســت 
چون مســافر هم وقت می گذارد تا 
آن گواهینامــه را تحویل دهد یا در 
داخل ایران پســت کند. یادمان نرود 
تا همین چند وقت پیش که پســت 
DHL کار می کرد برای ارســال یک 
مدرک کوچک می بایســتی تا پول 
زیــادی پرداخت می کردیم. البته که 
توصیه می کنــم این کار برای کمک 
به همشهریانمان به رایگان انجام شود 
و من شخصا از همه کسانی که طی 
مدت شــکل گیری کولبر، به رایگان 

برای بقیه کاال حمل کرده اند، تشکر 
می کنم.«

آیا این کار قانونی است؟

ماجرا اما همین جا ختم نمی شــود، 
جالب است بدانید که خیلی از افرادی 
کــه قبول زحمت می کننــد و بار و 
وسایل دیگران را به ایران انتقال می 
دهند در خیلی از مواقع با مشکل روبه 
رو می شوند. به همین منظور به سراغ 
مدیر شــرکت حمل ونقل بین المللی 
Loadex Transport Inc رفتیــم و 

از او درباره عواقب این کار پرسیدیم.
مدیر شــرکت  ســیامک ســبزرو، 
حمل ونقل Loadex با اشاره به تحریم  
ایران و راه های بسته شده حمل ونقل 
کاال گفــت: » روزگاری که آن موقع 
آن را وخیــم می نامیدیدم تنها پنج 
خط هوایی ترکیش، اوکراین، امارات، 
قطر و لوفت هانزا حاضر به انتقال بار از 
کانادا به ایران بودند. اما امروز که من 
با شما حرف می زنم ترکیش به خاطر 
تحریم ها، اوکراین به خاطر ســقوط 
هواپیما دیگر بــار نمی برند و امارات 
تنها بار دارویی و بشردوستانه و قطر 
و لوفت هانزا نیز ســرویس های بسیار 
محدود و گرانی را به ایران دارند. االن 
شرایط برای انتقال رسمی بار به ایران 

بسیار سخت شده است.
او با اشاره به این که در کامیونیتی های 
دیگر مونترالی انتقال بار توسط مسافر 
اتفاق می افتد،  انگشت شــمار  بسیار 
تاکید کــرد: »این حجم از فشــار و 
محدودیت برای ایرانیان باعث می شود 
که فرد تصمیم بگیرد به مسافر اعتماد 
کرده و بارش را با پرداخت هزینه به 
او تحویــل دهد به ایــن امید که در 
ایران به دســت خانواده اش برسد. در 
ایران هم شــرایط بسیار خاص است. 
اگر گمرک به بار شک کند به راحتی 
می تواند چمدان را باز کرده و از مسافر 
گمرکی بگیرد. بنابراین بســیاری از 
کسانی که با هزینه های باال چمدان یا 
بار دیگران را به ایران می برند به نوعی 
ریسک می کنند. هر چند کسانی که 
بار زیــادی دارند در واقع می خواهند 
گمرک را دور بزننــد و از ابتدا با این 

مشکل و هزینه هایش کنار آمده اند.«
 Loadex مدیر شــرکت حمل ونقل
درباره احتمال سواســتفاده از اعتماد 
مســافران برای قاچاق مواد مخدر یا 
چیزهایی شــبیه به این به خبرنگار 
»مداد« گفت: »باید بگویم که ایرانیان 
کانادا حداقل در این 25 ســالی که 
مــن این کار را انجــام می دهم هیچ 
وقت چنین کاری نکرده اند. اما از نظر 
قانونی اگر چمــدان یا بار غیرقانونی 
توقیف شــود، تمام مسئولیت آن با 
صاحب چمدان است و بحث حقوقی 

و دادگاهی خودش را دارد.«
مهدیه مصطفایی »مداد«

رشد ساالنه 1۶ درصدی پروژه های جدید مسکن در کانادا
ایرونیا- سازمان وام مسکن و مسکن 
کانادا اعالم کرد که ســرعت ساالنه 
آغاز پروژه های مســکن جدید در ماه 
جوالی در مقایســه با ژوئن افزایشی 
۱6 درصدی داشــت. این ســازمان 
گفت نرخ ساالنه تنظیم شده فصلی 
پروژه های آغاز شده مسکن در جوالی 
به 245605 رســید و این در حالی 
اســت که در ژوئن معادل 2۱20۹5 

بود.
با استناد به شرکت تحلیل داده های 
اقتصــادی رفینیتیو، اقتصاددان ها به 
طور متوسط انتظار نرخ 2۱0 هزار را 

داشتند. 
پریسیال تیاگامورتی اقتصاددان بی ام او 
کپیتال اکونومیکس در یادداشــتی 
برای مشتریان نوشــت: »پروژه های 
آغاز مسکن به بهبود خوب خود ادامه 
می دهند. تقاضای قــوی و نرخ های 
پایین به این معنی است که سازندگان 

احتماال به زودی متوقف نمی شوند«.
ایــن افزایش در حالی محقق شــد 
که تعــداد پروژه های آغاز ســاخت 
آپارتمان هــا، کاندوهــا و دیگر انواع 
مسکن چند واحدی هم در جوالی با 
افزایشی ۱۸.۸ درصدی به ۱۸44۳۱ 
رسید و نرخ رشد در قسمت خانه های 
شهری مســتقل با افزایشــی ۱2.۳ 

درصدی به 4۷564 رسید.

تخمین زده می شود که تعداد شروع 
پروژه هــا در مناطــق روســتایی در 

جوالی ۱۳60۹ باشد.
تی دی  اقتصاددان  عبدالرحمان  عمر 
نوشت:  یادداشــتی  در  اکونومیکس 
»قدرت خانه سازی در سراسر مناطق 
پخش شده بود اما به طور تعجب آوری 
در پرریز و آتالنتیک کانادا از همه جا 
بیشتر بود. به جز توقف کامل آوریل در 
کبک به خاطر محدودیت فعالیت های 
اقتصادی غیرضروری، ســاخت خانه 
پاســخ خوبی نســبت به کووید-۱۹ 
داشته و به سرعت در حال بازگشت 

به درجات پیش از پاندمی است«.
اما با دوگان اقتصاددان ارشد سازمان 
مسکن در بیانیه ای گفت که با وجود 

این روند افزایشــی، او انتظار شــاهد 
کاهش خانه سازی را در آینده نزدیک 

دارد.
او نوشــت: »با وجود دوام پذیری بازار 
مسکن تا اینجا، ما با توجه به کمبود 
مهاجرت و ادامه بســیاری از وام های 
مســکن به تعویق افتاده شاهد بازه 
ضعفی در آینــده خواهیم بود. عالوه 
بر این، عالقه ســرمایه گذاران نسبت 
به کاندوهای اجاره ای کوتاه مدت در 
هســته های مراکز شهرها درست در 
حالی تحت فشار قرار گرفته که تقاضا 
به ســمت خانه های حومه شهری با 
فضا و حیاط هــای بزرگ تر متمایل 

شده است«.
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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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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 
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شماره ۱4۹0 جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱414 Issue 1490 Friday August 21, 2020

دانشجویان: چرا باید برای خدمات کمتر 
شهریه های معمولی را پرداخت کنیم؟

نارضایتی دانشــجویان از این که برای کالس ها و خدمات آنالین باید همان 
شهریه های پیشین را بپردازند.

کالس ها در سال تحصیلی جدید برای اکثر دانشجویان دانشگاه ها و کالج های 
کانــادا آنالین خواهد بود. با توجه به محدودیت های ناشــی از بحران کرونا، 
دسترســی به خدمات معمول در دانشگاه ها نیز مثل سال های قبل نخواهد 
بود. با این حال در اخذ شــهریه از دانشــجویان واقعیات جدیدی که بحران 
کرونا به دانشگاه ها تحمیل کرده، مد نظر قرار داده نشده و همین موضوع مایه 

نارضایتی و سرخوردگی بسیاری از دانشجویان شده است.
بــه گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، بروکلیــن فریزل ، نایب رئیس امور 
دانشگاهی در انجمن دانشجویان دانشــگاه مک گیل می گوید: »هزینه های 
مراکز ورزشــی و تفریحی حدود 50درصد کاهش یافته است چرا که امکان 
استفاده از اکثر فعالیت های این مراکز برای دانشجویان به صورت آنالین وجود 
ندارد. اما به استثنای این مورد، همه هزینه های عمومی و شهریه ها نه تنها مثل 

سابق است بلکه در برخی موارد حتی باالتر از پارسال است.«
نیت دنارو دانشــجوی دانشــگاه یورک نیز می گوید با محاسبه ای که انجام 
داده است حتی با کاهش هزینه های ورزشی و تفریحی، امسال نیز باید حدود 

2۷0دالر برای مرکز ورزشی و تفریحی دانشگاه بپردازد.
فیفی وی نیز که دانشجوی ســال اول کالج شرایدن است، از همین مسئله 
شــکایت دارد. او متوجه شده است که در صورت حساب هزینه های دانشگاه 
باید مبلغی را برای مرکز درمانی دانشگاه بپردازد این در حالی است که در این 
شرایط به هیچ وجه به خدمات این مرکز دسترسی ندارد. اما این مشکل زمانی 
صدای اعتراض او را بلند کرد که مسئوالن کالج به او اعالم کردند این هزینه ها 

به هیچ وجه اختیاری نیست.

سوء استفاده احتمالی کارفرمایان آمریکایی و کارکنان خارجی
 از برنامه ویزای کار کانادا

ایــران جوان- بــه گــزارش تورنتو 
استار، برخی از وکالی امور مهاجرت 
معتقدنــد ویزاهــای کاری کانادا به 
کارکنان خارجی که دســت شــان 
از آمریکا کوتاه شــده اســت، اجازه 
می دهد که کمــاکان از کانادا برای 
کارفرمایان آمریکایی خود کار کنند. 

برون  سپاری بخشی از فعالیت های 
یک کســب و کار به کشور همسایه 
)nearshoring(، بــه واگذاری انجام 
برخی فرایندها یا فعالیت  های داخلی 
یک کسب و کار به یک تامین کننده 
خارجی تحت قرارداد مشخص اطالق 

می  شود. 
سال گذشته، کانون وکالی کانادایی 
نگرانی خود را به وزیر مهاجرت احمد 
حسن و ســپس وزیر امور استخدام 
پتی حاجوو اعالم کرد. در نامه انجمن 
که نمایندگــی جامعه حقوقی کانادا 
را بــه عهده دارد، از شــرکتی به نام 
MobSquad در کلگری یاد شــده 
اســت.  MobSquad یک وام 500 
هــزار دالری از دولت فــدرال برای 
حمایت از الگوی تجاری نوآورانه خود 
و همچنین یک کمک هزینه دولتی 
۱.5 میلیون دالری از صندوق سرمایه 
 Opportunity Calgary گــذاری 
دریافــت کرد. در مراســم افتتاحیه 
شرکت در سال 20۱۸ ، احمد حسین 
و ناهید ننشی، شــهردار کلگری نیز 

حضور داشتند. 
از مــاه آگوســت، MobSquad در 
وب ســایت خــود تبلیغ کــرد که 
کارفرمایــان آمریکایی کــه به دلیل 
محدودیت های ویزای کاری از به کار 
گرفتن استعدادها و متخصصین بخش 
فن آوری محروم می باشند، می توانند 
سریع و آسان در کانادا به این نیروی 

متخصص دسترسی داشته باشند. 
در بخشی از بیانیه تبلیغاتی شرکت 
آمده است: مشکالت ویزای کار آمریکا 
را فراموش کنید. ما مشکل ویزای کار 
را برای شرکت های آمریکایی حل می 
کنیم. در معرض خطر از دست دادن 
نیروی کار متخصص خود هستید؟ ما 
می توانیم تیم شــما را اینجا برایتان 

حفظ کنیم.  
در ادامه تاکید شــده کــه به لطف 
همــکاری با دولــت کانــادا، امکان 
صدور ســریع مجــوز کار در کانادا 
برای کارکنان خارجی شــرکت های 
آمریکایی و انتقال آنها به کانادا وجود 

دارد. 
اما کانون وکالی کانادایی، نظر دیگری 
دارد. در نامه آنها آمده اســت: کمک 
به کارفرمایان خارجی برای حفظ و به 
کارگیری از راه دور کارکنان خارجی 

در کانادا، مغایر هــدف دولت فدرال 
برای جــذب کارگران موقت خارجی 
اســت و ســبب اتصال کارفرمایان 
کانادایــی با کارگــران ماهر خارجی 
نخواهد شــد. این افراد در واقع وارد 
بازار کار کانادا نمی شــوند و وضعیت 
مهاجرتــی آنها ماننــد وضعیت یک 

بازدیدکننده است. 
امــا ایرفــان راوجــی، بنیانگــذار و 
 MobSquad مدیرعامــل شــرکت
گفت موسسه وی یک شرکت مشاوره 
ای اســت که خدمات مهندسی نرم 
افزار و سایر خدمات مرتبط با فناوری 
را به مشــتریانی که عمدتا در ایاالت 
متحده هســتند ارائه می دهد. وی 
این ادعا کــه کارکنان خارجی دارای 
مجــوز کار MobSquad کارمندان 
واقعی شرکت نیســتند را رد کرده و 
ادعا کرد: همه مهندســین نرم افزار 
ما کارمندان MobSquad هستند و 
همان موافقتنامه کاری را که من امضا 

کرده ام، امضا کرده اند. 
طبق گفته راوجی، این شــرکت طی 
دو سال گذشــته در ۳0 مورد مجزا 
مجوز کار برای نیــروی کار خارجی 
درخواست کرده و تاییدیه را دریافت 
نموده اســت. تا ماه مه سال جاری، 
حداقل دو نفر از آنها اقامت دائم کانادا 

را دریافت کردند.
افراد  راوجی معتقد اســت جــذب 
باهــوش در کوتاه و بلندمدت به نفع 
کانادا می باشــد. زیرا این کار نه تنها 
به  توسعه اکوسیستم فناوری کشور 
کمک می کند، بلکه کارکنان خارجی 
از طریــق هزینه کــردن در کانادا و  
پرداخت مالیات به اقتصاد کانادا کمک 
 MobSquad می کنند. به گفته وی
مانند بسیاری از شرکت های کانادایی 
سعی دارد محصوالت و خدمات خود 
را نه فقط به مشتریان کانادایی بلکه 
به مشتریانی از سراسر دنیا ارائه دهد. 
اما پیتر رکای، وکیل مهاجرت مستقر 
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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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دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

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

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

کوتاه کردن )خانم ها( .......... 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

در تورنتــو گفت مجوزهــای کار در 
کانــادا نباید برای نجات ســیلیکون 
ولی مورد اســتفاده قرار گیرد، بلکه 
باید به رشد بخش فناوری اطالعات 
کانادا کمک کنــد. وی افزود: برنامه 
کارگران موقــت خارجی کانادا برای 
کانادایی،  کارفرمایــان  از  حمایــت 

کارگــران کانادایــی و رقابتی کردن 
کانادا در بازارهای جهانی طراحی شده 
است. استفاده کارفرمایان آمریکایی از 
کارگران خارجی خــود در کانادا )به 
دلیل آنکه نمــی توانند مجوز کار در 
آمریکا را دریافت کنند(، از این اهداف 

پشتیبانی نمی کند.

افزایش 14 درصدی قیمت متوسط مسکن در کانادا طی ماه گذشته
ایرونیا- بازار مسکن کانادا در جوالی 
به شرایط نسبتا عادی بازگشت و در 
حالیکه قیمت متوسط خانه ۱4 درصد 
نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد، 
رکورد تعداد فروش مسکن در این ماه 

هم شکسته شد.
انجمن امالک کانادا که نماینده ۱۳ 
هزار مشاور مسکن در سراسر کشور 
اســت، این هفته اعالم کرد  62۳55 
خانه بازفروش شــده کانادایی در ماه 
جوالی فروخته شد و رکورد قبلی این 

ماه را شکست.
رقم فــروش به ثبت رســیده برای 
جــوالی 26 درصد بیشــتر از ژوئن 
بود. جوالی معموال شلوغ ترین زمان 
ســال برای فروش مسکن نیست اما 
مانند تمام چیزهــای دیگر، پاندمی 
باعث شــده روندهای  کوویــد-۱۹ 

قدیمی محو شوند.
بــازار مســکن معموال ســال را در 
ماه های سردتر به آرامی آغاز می کند 
و در اوایل بهار گرم می شود. معموال 
این بازار در مه یــا ژوئن به اوج خود 
می رســد. تا اواخر تابستان، معموال 
میزان فروش رو به کند شدن حرکت 
می کند و پیش از آغاز دوباره چرخه، 

در زمستان به خواب می رود.
اما از راه رسیدن کووید-۱۹ در مارس 
ظاهرا این برنامه را به تعویق انداخته 
و باعث شد میزان فروش در مارس و 

آوریل به خاطر قرنطینه بسیار پایین 
باشد. حاال فروش دوباره دارد به بازار 

بازمی گردد. 
شان کتکارت اقتصاددان ارشد انجمن 
امالک در گزارش خــود درباره ارقام 
منتشرشده گفت: »جالب است که سه 
ماه چه تفاوتی بزرگی می تواند در بازار 
ایجاد  کنــد. از تعدادی از پایین ترین 
ارقام فروش مسکن در آوریل به چند 
رکــورد ماهانه در جوالی رســیدیم. 
بخش بزرگی از چیزی که االن داریم 
می بینیم فعالیتی است که در شرایط 

عادی اوایل سال دیده می شد.«
بزرگ ترین شــهرهای کانادا در صدر 
فعالیت فروش مســکن قرار داشتند. 
میــزان فــروش در منطقــه تورنتو 
بزرگ 4۹.5 درصد افزایش پیدا کرد 
و ونکــوور بزرگ و مونترال به ترتیب 
بــا 4۳.۹ درصــد و ۳۹.۱ درصد در 

رتبه های بعدی قرار داشتند.
قیمــت فــروش متوســط جوالی 
5۷۱500 دالر بــود کــه نشــان از 
افزایشــی ۱4.۳ درصدی نسبت به 
یک سال قبل داشت. انجمن امالک 
می گویــد قیمت متوســط می تواند 
گمراه کننده باشــد چون به راحتی 
تحت تاثیر فروش امالک گران قیمت 
در بازارهای بزرگ در تورنتو و ونکوور 

قرار می گیرد.
قیمت هــا و میزان فــروش در حال 
افزایش است، اما هنوز مشخص است 
که بازار کامال تحت تاثیر کووید-۱۹ 
قرار دارد. میزان موجودی مسکن به 
پایین ترین درجه خود در ۱6 ســال 

اخیر رسیده است.
کتــکارت گفت: »لیســتینگ هایی 
هستند که به خاطر کووید-۱۹ وارد 
بازار می شوند، اما بسیاری از امالک در 

حال حاضر به خاطر ویروس لیســت 
نمی شوند.«

برایان دوپراتو اقتصاددان تی دی بانک 
هم در اشــاره به شــکل بازگشت در 
آمارها که به صورت سقوطی شدید و 
بهبودی به همان اندازه ناگهانی است، 
گفت »به نظر می رســد قرار اســت 
حداقل یک بهبود شکل »وی« داشته 

باشیم.«
او اضافه کرد: »در فقط سه ماه کوتاه، 
فعالیت بازفــروش در کانادا و قیمت 
متوســط نه تنها به درجات پیش از 
پاندمی بازگشته اند، بلکه حاال دارند 

رکوردهای جدید می زنند.«
بانک  اقتصــاددان  کاوچیچ  رابــرت 
مونترال هم این دیــدگاه را دارد که 
بازار مسکن نمی تواند تا ابد طی یک 
بازه رکود بر خالف تمام انتظارها عمل 

کند.
او گفت: »تقاضا برای خرید مسکن به 
روند افزایشی خود ادامه داده، که در 
تضاد با چیــزی قرار دارد که در حال 
نرمال باید دید. بخشی از این مسئله 
نشان دهنده این حقیقت است که بازه 
درآمدی متوســط تا باالی بازار کار 
توانســته در مقابل بازه درآمد پایین 
خودش را خوب نگــه دارد اما به هر 
حال می توان انتظار داشــت که این 
درجات تقاضای انباشته مشاهده شده 

در جوالی در بقیه سال محو بشود.«
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com

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

# 208-131 West 3rd Street, North Vancouver
$497,000

آپارتمان یک خوابه+ دن  با یک سرویس حمام، به مساحت 702 
اسکورفیت، روشن و دلباز ، کفپوش چوبی بسیار زیبا، سنگ گرانیت
 در آشپزخانه، اتاق خواب بزرگ، شومینه گازی، الندری داخل واحد،
یک  پارکینگ سرپوشیده،  و انباری، در محله ای بسیار پرطرفدار، 

نزدیک به مرکز کلیه امکانات رفاهی، فروشگاه ها، رستوران،
ایستگاه اتوبوس، سی باس و النزدل کی

شارژ ماهیانه این واحد شامل اینترنت و کیبل و حدود 86 دالر می باشد.
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مهاجرت به کانادا
 طعمه کالهبرداران در کمین 

متقاضیان کار
مداد- رامی ال-آمریکانی بعد از پایان 
ویدئو کار مطمئن بود که شغل مورد 

نظرش را به دست آورده.
چهار فردی که مصاحبه برای موقعیت 
کاری در شــرکت ساختمانی مستقر 
در مونتــرال را انجــام داده بودند از 
رامی ســوال هایی بــا جزئیات کامل 
می پرســیدند، اما این سوال ها برای 
رامی که در لبنان صاحب شــرکت 
مهندســی است بسیار ســاده بود و 
مطمئن بود که از پس کار بر می آید.

نامه دعوت به کار چنــد روز بعد به 
دستش رســید. اواخر نوامبر 20۱۹ 
بود. رامی یک هفته درباره پیشنهاد 
فکر کرد و تصمیم گرفت که موقعیت 
را قبول کند. خانواده اش – همسرش، 
زینــا ال آتراش، و دو فرزندشــان – 
خوشــحال بودند. قرار بود به کانادا، 

مونترال، نقل مکان کنند.
شــرکت، با نــام گروه ســاختمانی 
مونترال، یک مشاور مهاجرت به آن ها 
معرفی کرد تا مراحل درخواست ویزا 
را طی کننــد. همه چیز خوب پیش 
می رفت. اما بعد از اینکه رامی ۱000 
دالر به مشــاور واریز کرد، مشکوک 

شد.
»از یکی از دوســتانم که در مونترال 
زندگی می کند خواســتم که سری 
به گروه ســاختمانی مونترال بزند، و 
آدرس اشــتباهی بوده. شرکت وجود 

خارجی ندارد.«
نشانی گروه ساختمانی مونترال متعلق 
به آپارتمانی اســت کــه در بلوار رنه 
لوسک باید باشد، نزدیک پالس ویل 
ماری. اما چنین آپارتمانی وجود ندارد. 
کارگران محلــی می گویند که هرگز 
اسمی از این شرکت نشنیده اند. واقعی 

نیست.
بررســی های مونترال گزت نشــان 
داده اســت که این شــرکت بخشی 
از شــرکت های جعلی اســت که در 
کالهبرداری از مهاجران دست دارد. 
افرادی که این شبکه کالهبرداری را 
تشکیل داده اند با استفاده از چشم انداز 
زندگی و کار در مونترال، و در کانادا، به 
عنوان طعمه نیروی کار تحصیل کرده 
در خاورمیانه را هدف قرار می دهند، 
با فرآیند طوالنی مصاحبه و پیشنهاد 
موقعیت شــغلی اعتمــاد آن ها را به 
دست می آورند، و برای انجام پروسه 

مهاجرت درخواست پول می کنند.
کالهبرداری بی عیب و نقصی است. 
این شــبکه کالهبرداری پشت پرده 
یه شــرکت به هم متصــل فعالیت 
می کند: یک نمایندگی استعدادیابی، 
یک شرکت ساختمانی، و یک شرکت 
مشــاوره مهاجرت. افــراد متعدد در 
نقش  ایفــای  مختلف  ســمت های 
می کنند، از مســئول بخش مدیریت 
نیــروی انســانی گرفته تــا مدیران 
استخدام. شغلی که پیشنهاد می شود 
و شــرکت هایی که مسئول استخدام 
هستند واقعی نیستند. وبسایتی دارند 
که دقیقا شبیه به وبسایت شرکت های 
واقعی است و هویت مشاوران مهاجرت 
را دزدیده اند تا اعتماد قربانیانشان را 

جلب کنند.
کســانی که قربانی این کالهبرداری 
می شوند دسترســی به هیچ منبعی 
ندارند. این شــبکه کالهبرداری در 
خالء قضایی آنالین فعالیت می کند. 
حتــی وقتی کــه مامــوران قضایی 
سرنخ هایی به دست می آورند، شبکه 
به سادگی بسته می شود و در جایی 

جدید و با نامی جدید آغاز به فعالیت 
می کند.

رامی می گوید: »این شــبکه بســیار 
بزرگ است. عجیب است که اینهمه 
وقت صرف درســت کردن وبسایت 
جعلی میي کنند و برخی از افراد واقعا 
شبیه به مسئولین استخدام هستند، 
بقیــه به عنــوان مدیران شــرکت، 
کارمندان، بخش نیروی انسانی. یک 
بخش دیگر نقش مشاوران مهاجرت 

را بازی می کنند.«

فرصت شغلی در کانادا

آغاز اتفاقات برای رامی ال-آمریکانی 
اکتبر 20۱۹ بود. زنی که ادعا می کرد 
نامش ملیسا لوک است با رامی تماس 
گرفت. ملیســا لوک گفته بود برای 
شرکتی کار می کند به نام نوا ریکروترز، 
مســتقر در اوتاوا، و می خواست بداند 
که آیا رامی به فرصتی شغلی در کانادا 
عالقه مند است؟ ملیسا لوک فرم هایی 
طویل بــرای رامی فرســتاده بود و 
مصاحبه ای با گروه ساختمانی مونترال 

ترتیب داده بود.
رامی به خاطر مــی آورد که مراحل 
مصاحبه و استخدام دقیق و طوالنی 
بــود. چندین مصاحبه انجام شــد، 
منجمله یک ویدئو کال با حضور چهار 

نفر.
»افرادی که با مــن مصاحبه کردند 
از مراتب ساخت و ســاز آگاه بودند. 
یکی از ظاهرا مدیران ارشــد شرکت 
بــا من حرف زد و افــرادی بودند که 
از اصطالحات ساختمانی آگاه بودند، 
پــروژه و فرآینــد پیش بــرد آن را 
می دانســتند، به همین خاطر خیلی 

حرفه ای به نظر می رسیدند.«
در فاصله میان اولین تماس تلفنی و 
زمانی که رامی اســتخدام شد، چند 
هفته می گذشــت. رامــی فرم های 
مدیریت نیروی انسانی را پر کرده بود 
و گروه ساختمانی مونترال او را به گروه 
مشاوران مهاجرت کانادا معرفی کردند 
که مشــاور مهاجرتی مــورد اعتماد 
خودشان بود و ظاهرا در آلبرتا مستقر 
بود. مــردی با رامی تمــاس گرفت. 
گفت که نامش کریگ جکسون است 
و مشاور معتبر مهاجرت است. چند 
فرم برای رامی فرســتاد و درخواست 

پول کرد.
همه چیز جور بود. رامی امیدوار بود 
که به کانادا بیاید. درباره کانادا تحقیق 
کــرده بود و فراهم کردن تحصیالتی 
خوب برای فرزندانش امید داشت. این 
پروسه هزینه سنگینی داشت – رامی 

این را می دانست. پولش را پرداخت.
مبلغ ۱000 دالر به بانکی آمریکایی 
واریز شد، که همین باعث شک رامی 
شــد. وقتی متوجه کالهبرداری شد، 
تمــام نگرانی اش از ایــن بود که چه 
افرادی تا این حــد با جزئیات پیش 
رفته اند تا از امیــد خانواده اش بابت 
نقل مکان به کانادا سوءاستفاده کنند.

قربانیان دیگر که گول این کالهبرداری 
را خورده اند – یا نخورده اند – گفته اند 
کــه متوجه عالمت های مشــکوک 
شــده اند، اما هشــدارهای را نادیده 
گرفته اند، زیرا چشم انداز زندگی جدید 
در کشــوری دیگر چشم هایشــان را 

بسته بوده.
اســالم آمــارا، مردی عــرب که ۱0 
ســال تجربه در زمینه حمل و نقل و 
لوجستیک دارد، دست کالهبرداران را 

خوانده بود. در طی پروسه بارها شک 
کرده بود. مدرک شناسایی خواسته 
بود، وبسایت شرکت را زیر و رو کرده 
بــود، در فروم های آنالین پرس و جو 
کرده بود و متوجه سوراخ های موجود 
در نقشه گروه ســاختمانی مونترال 

شده بود.
درست وقتی جکســون مذکور از او 
درخواست پول کرده بود، آمارا گفته 
بود نه. »کار به جایی رسید که گفتم 
ایــن حرف ها چرند اســت. من باور 

نمی کنم.«
اما تاثیرش را گذاشته بود. بخشی از 
وجود آمارا امیدش را حفظ کرده بود، 
حتی با اینکه نشــانه ها و هشدارها را 

دیده بود.
»خیلی بچگانه است، چون می دانستم 
که کالهبرداری است، اما برای خودم 
رویــا بافته بــودم.« آمــارا از ریاض، 
پایتخت عربســتان ســعودی، با ما 
مصاحبه کرده است. لبخند می زند، 
بعد آه می کشد. امید آمارا این بوده که 
با زن و بچه اش به کانادا بیاید. »یکی از 
آرزوهای ما این بود که کاری شبیه به 
این بکنیم، خیلی ناامید و مایوسمان 

کردند.«

شبکه آنالین قابل باور

نمایی  شــرکت ها  این  وبسایت های 
جعلی را به وجود می آورند که در نگاه 

اول بسیار قابل باور است.
امــا حتــی همیــن وبســایت های 
باور پذیر هم بی عیب و نقص نیستند. 
موقعیت های شــغلی ثبت شده در 
وبسایت نووآ ریکروترز وجود خارجی 
ندارند. وبســایت گروه ســاختمانی 
مونترال کپی دقیق وبسایت شرکتی 
مشــابه در نیوزلند اســت. در بخش 
پروژه هــای انجــام شــده متوجــه 
پروژه هایی می شویم که به دست دیگر 
شرکت های ساختمانی انجام شده اند. 
و وبسایت مشــاوران مهاجرت کانادا 
را  سابق  مشــتریان  شهادتنامه های 
منتشر کرده که وجود خارجی ندارند.

راغب، از عربستان سعودی، در بخش 
شهادتنامه وبسایت می گوید: »فرآیند 
مهاجرت به کانادا خیلی سر راست و 
مستقیم به نظر می رســد .. اما اصال 
ساده نیســت. بعد از اینکه با شرکت 
مشاوران مهاجرت کانادا آشنا شدم، 

همه چیز به نفع من تغییر کرد.«
ســوراندار، از بنــگالدش، می گوید: 
»متخصصان این شرکت به من گفتند 
که تحصیل در کانادا کمک می کند 
شغلی بیابم و نهایتا اقامت دائم کسب 

کنم.«
اما عکس سوراندار در واقع از اینترنت 
برداشته شده، و با عنوان »پرتره مرد 
هندی میانســال دست به سینه« به 
صورت آنالین منتشــر شــده است. 
عکس راغیب هم به همین ترتیب از 
اینترنت برداشــته شده است: »پرتره 

ایستاده از جوان عرب خندان«
شاید باورپذیرترین استراتژی شرکت 
مشــاوران مهاجرت کانادا در انتخاب 
اسامی باشــد که با آن با قربانی های 

تمــاس می گیرنــد: کریگ  خــود 
جکسون.

هویت دزدیده شده

کریگ جکسون واقعی مشاور مهاجرت 
اســت، عضو شــورای قانون گذاری 
 )ICCRC( کانادا  مهاجرت  مشاوران 
که سازمانی غیرانتفاعی است و تحت 
قوانین دولت فدرال برای شرکت های 
فعالیت می کند.  مهاجرت  مشــاوره 
اما کریگ جکســون برای شــرکت 
مشاوران مهاجرت کانادا کار نمی کند. 
کالهبرداران هویت او را دزدیده اند تا 

اعتماد قربانیان را جلب کنند.
کریگ جکســون واقعــی می گوید 
 2020 اوایــل  و   20۱۹ اواخــر  از 
ایمیل هایی از افــرادی دریافت کرده 
که قربانی گروه ســاختمانی مونترال 
شــده اند و می گفتند که نــام او در 

کالهبردای گسترده استفاده شده.
اولیه  »واکنش  می گوید:  جکســون 
من این بود که خشمگین و عصبانی 
شوم، بعد متعجب شدم. کنجکاو بودم 
بدانم برای چه از هویت من استفاده 

کرده اند.«
ICCRC به جکســون توصیه کرده 
تا موضوع را به مرکز مبارزه  با جعل 
کانادا گزارش بدهد و جکســون هم 

گزارش داده.
رامی هم گزارش داده است. به سفارت 
کانادا در بیروت ایمیل زده، اما پاسخی 
از پیش نوشته شــده دریافت کرده. 
آمــارا می گوید می خواهــد موضوع 
کالهبــرداری را به پلیس ســعودی 

گزارش کند.
امــا ذات بیــن المللی بــودن این 
کالهبرداری پروسه پیگرد را به تعویق 

می اندازد.
جف تامسون، کارشناس ارشد آر.سی.
ام.پی در CAFC می گوید گروه های 
مجهز و آموزش داده شده احتماال در 
پشت پرده گروه ساختمانی مونترال 

قرار دارند.
تامســون می گوید: »اگر از خودتان 
می پرسید چه کسانی پشت این اعمال 
هستند، باید گفت جرائم سازمان دهی 
شده. وقتی به میزان برنامه ریزی نگاه 
کنید، اینکه در چندین کشــور فعال 
هستند، پول کجا می رود، وبسایت ها، 
و غیره، متوجــه پیچیدگی عمیقی 
می شوید که قدم به قدم کالهبرداری 

را پیش می برند.«
ســازمان CAFC تا به حال چندین 
ســاختمانی  گروه  درباره  شــکایت 
مونترال دریافت کــرده، اما مقامات 
کانادایی قدرت تحقیق و پیگرد قانونی 
افراد پشت این کالهبرداری را ندارند، 
زیرا ارتباط محدودی بین این افراد و 

کانادا وجود دارد.
»آنچه در اکثر اینگونه کالهبرداری ها 
دیده می شــود این است که اغلب از 
اســامی واحدهای دولتــی کانادایی 
اســتفاده  کانادایی  یا شــرکت های 
می کنند … اما هیچ پولی به سمت 
کانادا نمی آید. این افراد تنها از اسامی 
کانادایــی اســتفاده می کنند، چون 

قربانی ها به خاطر سابقه خوب کانادا 
می خواهند به اینجا بیایند.«

با اینکه کالهبرداران گروه ساختمانی 
مونترال – و دیگر کالهبرداران مشابه 
– اغلب از پیگیرد قانونی دور می مانند، 
مقامات کانادایی می توانند با هدف قرار 
دادن وبسایت ها و حساب های بانکی 
آن ها نتیجه اعمالشــان را پرهزینه تر 

کنند.
بســیار  مهاجرت  اما کالهبــرداری 
شــایع اســت. مقامات با این پدیده 
همواره دســت و پنجه نرم می کنند، 
بستن حساب های بانکی و وبسایت ها 
تنها ایــن فرآیند را کنــد می کند. 

کالهبردارها بر می گردند.
شــهروندی،  وزارت  ســخنگوی 
پناهندگی ، و مهاجرت کانادا می گوید 
دولت 5۱ میلیون دالر برای مبارزه با 
کالهبرداری و باال بردن آگاهی مردم 
درباره اینگونه موارد تخصیص داده و 
سعی دارد برنامه ای ایجاد کند تا بهتر 
و بیشتر احتمال کالهبرداری را از بین 

ببرد.
در این اعالمیه گفته شــده: »دولت 
کانادا مسئله کالهبرداری مهاجرت و 
شهروندی را بســیار جدی می گیرد. 
و  پناهندگــی،  شــهروندی،  وزارت 
مهاجــرت کانادا از افــراد می خواهد 
کــه برای دسترســی بــه اطالعات 
درباره برنامه هــای مهاجرتی تنها از 
وبسایت های رســمی دولت استفاده 

کنند تا قربانی کالهبرداری نشوند.«

ICCRC می گوید نمی تواند افرادی را 
که با هویت جکسون فعالیت کرده اند 
مورد پیگرد قرار بدهد، زیرا این افراد 
مشــاور مهاجرت نبوده اند. اما تاکید 
می شــود که این سازمان از موقعیت 
آگاه است: »در حال بررسی هستیم 
و با مســئوالن همکاری می کنیم تا 
بــا اینگونه کالهبرداری هــا برخورد 
شــود.« همچنین گفته می شود که 
کالهبرداری هایــی از جنــس گروه 
ساختمانی مونترال بسیار نادر است، 
امــا ICCRC در صدد اســت بدنه 
جدیدی ایجاد کند تا به زودی جلوی 

اینگونه کالهبرداری ها گرفته شود.

شبکه مخفی

مشــخص نیست چه کسی در پشت 
صحنه این کالهبرداری قــرار دارد، 
اما اطالعات بانکی مربوط به حسابی 
است که به نام نابیل احمد ثبت شده 
که ظاهرا در ویچیتا، کان، مســتقر 
است. شماره تلفن ثبت شده در گروه 
ساختمانی مونترال – که خطی ثابت 
اســت – با نام نابیل احمد خریداری 

شده.
پلیس ویندزور در سال 20۱2 مردی 
را که گفته می شود کالهبردار است 
و نابیل احمد نام دارد دستگیر کرده، 
این فرد ســابقه جعل و دزدی هویت 
داشته و به این جرم به ده ماه زندان 

محکوم شده.
مونترال گزت نمی تواند تایید کند که 
نابیل احمد همان مجرم دستگیر شده 

در ویندزور اســت و به کالهبرداری 
مالی با حساب آمریکایی و خط ثابت 
مونترالی ارتبــاط دارد. تالش ها برای 
ایجــاد تماس با نابیــل احمد موفق 

نبوده اند.
یکــی از وبســایت های شــرکت – 
وبســایت نووآ ریکروترز – تحت نام 
فردی در اونتاریو ثبت شده، که نشان 
می دهد کالهبرداران احتماال با کانادا 
در ارتباط هســتند، اما به غیر از این 
موارد، چیز دیگری درباره مکان واقعی 

آن ها نمی دانیم.

بازی بی انتها

حتی اگر مقامات موفق شوند وبسایت 
گروه ســاختمانی مونتــرال را جمع 
کنند، یا اگر افراد بیشــتری متوجه 
کالهبرداری شوند، افرادی که پشت 
این کالهبرداری هســتند به راحتی 

شرکتی دیگر را بر پا خواهند کرد.
تحلیل هــای مونترال گزت نشــان 
می دهــد که گــروه کالهبــرداری 
مشــابهی در بهار 20۱۹ فعال بوده 
– قبل از موضوع گروه ســاختمانی 
مونترال. این کالهبــرداری اولیه به 
قربانیان وعده کار در ســاحل غربی 
کانادا می داد، اما شــباهت های میان 
دو کالهبرداری نشــان می دهد که 
افراد پشت گروه ساختمانی مونترال 
از تجربه بازسازی شبکه فعالیت خود 
که با خطر نزدیک شــدن مقامات به 
سرنخ ها از هم پاشــیده بود استفاده 

کرده اند.
کالهبرداری اولیه از روش های مشابه 
استفاده  مونترال  ســاختمانی  گروه 
کرده، و بسیار از ساز و کارهای زبانی 
استفاده شــده در ایمیل های هر دو 

مورد یکسان است.
گــروه قبلی با نام گروه ســاختمانی 
ریچمونــد فعالیت می کــرده. مرکز 
ریکروترز  اوکویل  آن ها  استعدادیابی 
نام داشــته. و به جای گروه مشاوره 
مهاجرت از نام کانادا شــورز استفاده 

کرده  اند.
به جای کریگ جکسون، هویت فردی 
با نام گرگوری بات، که او هم مشاور 

مهاجرت است، را جعل کرده اند.
گرگوری بات واقعی می گوید در اواخر 
آوریــل 20۱۹ ایمیل و تماس تلفنی 
دریافت می کرده که می پرســیده اند 
اقامــت دائم خــود را کــی دریافت 
خواهند کرد. »همه کسانی که با من 
با  تماس می گرفتند تحصیل کرده و 
توانایی صحبت باال و اغلب مهندس 
بودنــد. می گفتم که سرشــان کاله 
گذاشــته شــده، و کانادا شورز یک 

شرکت جعلی است.«
احمد راشــد، مدیر باتجربه خرید و 
تدارکات در عربســتان سعودی که 
کم مانده بود قربانی گروه ساختمانی 
ریچموند شود می گوید که سازماندهی 
و برنامه ریزی ایــن کالهبرداری او را 
متعجب کرده. نزدیک بوده که ۱000 
دالر اولیــه را برای مهاجرت به کانادا 
پرداخت کند، اما دوستی در ونکوور 
داشته که نشــانی گروه ساختمانی 
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ریچموند را بررســی کــرده. چنین 
شرکتی وجود نداشته.

راشد می گوید: »من هر روز با اینترنت 
در ارتباطم و نزدیک بود گول بخورم. 
می دانید برای چه کانــادا را انتخاب 
کرده اند؟ بــرای اینکه می دانند همه 
می خواهند به کانادا بروند … اینطوری 
راحت ســر مردم کاله می گذارند. به 
خاطر اینکه کانادا سابقه خوبی دارد.«

رویای کانادا

افرادی که قربانی این کالهبرداری ها 
می شوند چندین و چند هفته درگیر 
هســتند – گاهی حتــی طوالنی تر 
– که برنامــه جا به جایی خانواده ها و 
زندگی شان را به کشوری جدید مرتب 
کنند. رامی ال-آمریکانی می گوید از 
دست دادن ۱000 دالر در برابر رنجی 
که بــه خاطر از بیــن رفتن امیدش 
تحمل کرده ناچیز است. »چندین ماه 
بود که در رویای رسیدن به مونترال 
و آغــاز زندگی جدیــد بودیم. اینکه 
بچه هایمان کانادایی شوند و خودمان 

کانادایی شویم.«
وقتــی رامــی فهمید که شــرکت 
دروغی است – شــغلی وجود ندارد 
و چشــم اندازی برای رفتن به کانادا 
نیســت – کامال مایوس شــده بود. 
»خیلی ناراحت شدیم. حدود دو سه 

هفته افسرده بودیم.«
چنیــن کالهبرداری هایی به همین 
ترتیب باعث می شوند تا افراد نسبت 
به پروسه مهاجرت به کانادا بی اعتماد 
شوند. اما رامی همچنان امیدوار است. 
می گویــد که خانــواده اش دوباره به 

آمدن به کانادا دل بسته است.
»چند روزی هســت که بــه ذهنم 
رســیده دوباره پروسه را شروع کنم. 
فکــر می کنــم حتما دوبــاره اپالی 

می کنم.«
کسی به تماس های تلفنی شرکت های 
جعلــی پاســخ نمی دهــد، در مورد 
متن های منتشر شده به دست آن ها 
هم، باید بگوییم که وبسایت ها هنوز 

فعال هستند.

«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجاری، مهاجرتی، دادگاهی، پزشکی

با بهترین متد در کم ترین زمان

 4139-881-778 و 604-441-7464

تدریس خصوصی زبان
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

فرانسه، اسپانیائی، فارسی و انگلیسی
ESL, IETLS, TOEFL 

تدریس خصوصی گیتار و آواز
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

گیتار و آواز )کالسیک، فالمینگو، پاپ(
ایرانی و خارجی

�ور ار���د و �ا�ی
�ناب آ�ی ع��رضا ��دری 

- ر��وران ���مان

�د�ن و�ی�ه ما ���ل ا�ن ر��وران، �م و ا�دوه از د�ت دادن �ا� �وان 
و �وا�زاده �وا�� را � � ا� �صادف ا�و���ل � ��ور آ��ان رخ داده 

را � �ما، �در و ما�، و �وا� �� و �ا�ی �ما �س��ت �ض ��وده  و ا��دوار�م 
� �داو�د �ر�وار ��ری ���م  � �ما و سا� ��ا�� �نا�� ���ما�د.

ما ���ل ا�ن ر��وران،  � �م و ا�دوه �ما �یک ����م.

� روزگار ��ی جاودان ��ی ما�د                         فلک �داد � �س جان � باز��تا�د

��رده ا�ت اما�� � باز �س ��رد                        �جا �تا�د و �ی، � �س ��ی دا�د

درخواست مهاجران از دولت
 برای حذف هزینه اعطای تابعیت

ایرانیان کانادا- مهاجران از دولت کانادا 
می خواهند تا به وعده اش درباره ی کم 
کردن هزینه ی دریافت تابعیت عمل 
کند مهاجریِن تازه وارد می گویند تأثیر 
اقتصادی کووید۱۹ دست رسی آنها به 
تابعیت کانادایــی را عمالً غیرممکن 

کرده است. 
 تقریباً یک ســال پــس از کمپین 
تبلیغــات انتخاباتی لیرال ها مبنی بر 
از هزینه 6۳0 دالرِی  چشم پوشــی 
اعطای تابعیت، مهاجراِن تازه وارد به 
کانادا، به خاطر همه گیری کرونا، تحت 
فشار اقتصادی مضاعف قرار گرفته اند 
و منتظرند دولت به قولش عمل کند.

 فیضــان مالک، می گوید: کنار آمدن 
بــا این مبلــغ برای او و همســرش 
بســیار دشــوار اســت. او به خاطِر 
همه گیری کرونا ساعت های کم تری 
را کار می کند، در حالی که هرینه های 
زندگی اش افزایش یافته. او هم چنین 
از خانــواده اش کــه در پاکســتان 
هستند نیز حمایت مالی می کند. در 
چنین شرایطی پس انداز کردن عمل 
غیرممکنی است. برآمدن از پس این 
مبلغ برای من سخت است. و اگر برای 
من سخت است، پس ببینید برای یک 
خانواده ی مهاجر تازه وارد زا چهار عضو 

چه قدر دشوار می تواند باشد. 
مالک، یک متخصص زنجیره ی تأمین 
مستقر در تورنتو، می گوید: اگر دولت 
لیبــرال نمی تواند از دریافت این پول 
چشم پوشــی کند، او حتی از کاهش 
این مبلغ استقبال می کند تا حداقل 

کمی ارزان تر باشد. در حال حاضر من 
فقط منتظر هستم تا اتفاقی بیافتد. در 
غیر این صورت تهیه کردن هزینه ی 
فعلی برایم بسیار دشوار است. گرفتن 
حق تابعیت به شــخص حق رأی و 
گرفتن پاسپورت می دهد و احساس 
تعلق در جامعه کانــادا را فراهم می 
کند. برخــی از کارفرمایان از جمله 
نیروهای مســلح کانــادا نیز به حق 

شهروندی احتیاج دارند. 
هزینه ی پــردازش پرونده 5۳0 دالر 
اســت. دولت محافظه کار قبلی ۱00 
دالر نیز به آن افــزود عالوه بر ۱00 
دالر، هزینه ی اعطای تابعیت. کمپین 
تبلیغاتی دولت لیبــرال اعالم کرده 
بود:»شهروند شدن به مهاجران جدید 
اجازه می دهــد تا به طور کامل عضو 
جامعه ی کانادا بشــوند. رونداعطای 
تابعیــت یک خدمت دولتی اســت، 
نه کاری کــه افراد هزینــه ی آن را 
بپردازند. برای ارزان تر شــدن اعطای 
حق شــهروندی، ما برای کسانی که 
شــرایط الزم را برای به دست آوردن 
آن به دست آورده اند، روند درخواست 

را رایگان خواهیم کرد.«
و  پناهنــدگان  مهاجــرت،  وزیــر 
شــهروندی، مارکو مندیچینو نیز در 
نامه ی خــود به تاریخ ۱۳ دســامبر 
20۱۹، گفته بود که این قول را عملی 
می کند. در صورت حذف هزینه، این 
اداره طی چهار سال 400 میلیون دالر 

از دست خواهد داد.

برنامه مهاجرتی مشترک کانادا و کبک برای 
»فرشتگان محافظ«

بــه منظــور ســپاس از متقاضیان 
پناهندگــی در کانادا کــه در دوران 
انتظار پذیرش درخواست پناهندگی، 
بــا داشــتن مجــوز کار در دوران 
پندمیک به یاری موسسات نگهداری 
از ســالمندان آمدند، و در خط های 
مقدم مبارزه با کووید۱۹ در این مراکز 
مشــغول به کار بودنــد، به متقاضی 
اصلی و افراد خانواده همراه وی اقامت 
دائم اعطا می گردد. استان کبک نیز 
شــروع گزینش استانی از طریق این 
برنامه مهاجرتی را نیز توســط وزیر 

مهاجرت کبک اعالم نمود.
وزیر مهاجرت کانــادا و کبک اعالم 
نمودند ایــن برنامه جدید مهاجرتی 
به متقاضیان پناهندگی که در دوران 
مبارزه با کووید۱۹ در مراکز مراقبت 
از ســالمندان و بیمارستان ها در این 
استان مشغول به کار بودند اختصاص 

داده می شود.
تقاضــای اخذ اقامــت از طریق این 
برنامه مختــص به تمامی متقاضیان 
پناهندگی است که در کانادا منتظر 
دریافت پاســخ به فایل درخواســت 
پناهندگی شــان هستند و یا حتی با 
درخواســت پناهندگی آنان موافقت 

نشده، است.
دولت فدرال شــرایط زیــر را برای 
نموده  مقرر  متقاضیان  درخواســت 

است: 
- تاریخ درخواست پناهندگی قبل از 

۱۳ مارچ 2020 باشد.
- بعد از درخواست پناهندگی اجازه 

کار دریافت کرده باشند.
- در مراکــز مراقبت های ســالمتی 

مشغول به کار باشند.
- حداقل ۱20 ســاعت در بین تاریخ 
۱۳ مــارچ تا ۱4 مــاه اوت کار کرده 

باشد.
- به عنوان پرستار سالمندان، پرستار، 

کمک پرســتار، دســتیار در مراکز 
درمانی و نگهداری سالمندان مشغول 

به کار باشد.
- حداقل تا هنگام اخذ اقامت دائم در 
دورن پروسه بررسی درخواست موفق 
به اخذ 6 ماه سابقه کار بدست آورده 
باشد. متقاضیان تا ۳۱ آگوست سال 

2020 برای تحقق این نیاز دارند.
- قابــل پذیــرش از نظــر امنیتی و 

سالمتی و عدم سوء پیشینه باشند.
آز اغــاز دوران پندمیک پناهندگان 
در خط اول ارائه خدمات مراقبتی به 
بیماران و ســالمندان در کلیه مراکز 
دولتــی و خصوصــی در کل کانادا 
بخصوص در اســتان بوده اند. حضور 
آنان موجب شد تا کمبود نیروی کار 
در ایــن مراکز به میزان قابل توجهی 

جبران گردد.
بدین دلیل وزیر اول کبک فرانسوا لگو 
از وزیر مهاجرت کبک خواســت تا با 

همکاری دولت فدرال بتواند این برنامه 
مهاجرتی فرشتگان محافظ را معرفی 
و گزینش متقاضیان واجد شرایط را 
اغاز نماید. در معرفی رسمی این برنامه 
وزیر مهاجرت کبک گفت که معرفی 
ایــن برنامه تنها با همــکاری دولت 

فدرال بود که امروز به ثمر رسید.
وی افــزود حال می توانیــم برای به 
رسمیت شناختن تالش های خالصانه 
این پناهنــدگان برای نگهــداری از 
ســالمندانمان که در ســخت ترین 
دوران مبــارزه با کوویــد۱۹ به یاری 
این موسســات آمدند اجر دهیم زیرا 
آنان انتخاب نمودنــد در کانادا و در 
این استان مشغول به کار شوند و به 
مهره ای موثر در مراقبت از سالمندان 
ما تبدیل شــوند. تعداد زیادی از این 
پناهندگان واجد شــرایط در استان 

کبک از کشور هایئتی هستند.
معصومه علی محمدی )هفته(
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با افزایش قیمت نفت،
 ارزش دالر کانادا به باالترین حد

 شش ماه اخیر رسید

ایرونیا- دالر کانادا روز شنبه گذشته  
بیشــترین میزان برابری مقابل دالر 
آمریکا در شــش ماه اخیــر را ثبت 
کرد. افزایش اخیر قیمت نفت یکی از 
عواملی بود که باعث شــد دالر کانادا 
این ماه مقابل بسیاری از همتایان خود 

در »جی ۱0« رشد کند.
دالر کانــادا با رشــدی 0.2 درصدی 
ارزشــی معادل ۱.۳2۱۸ مقابل دالر 
آمریکا یا ۷5.65 سنت داشت. این ارز 
نسبت به روز سی ام ژانویه که ارزش 
آن ۱.۳۱۸۸ بود بــه باالترین درجه 

روزانه خود رسید.
بــه این ترتیــب دالر کانــادا از آغاز 
آگوســت تا به حال ۱.5 درصد جلو 
رفته و عملکردی بهتر از تمام ارزهای 
دیگــر جی ۱0 به غیــر از کرون نروژ 
داشــته اســت. هم نروژ و هم کانادا 

صادرکنندگان بزرگ نفت هستند.
اریک نلســون استراتژیســت ارز ولز 
فارگو گفت: »به نظرم دالر کانادا کمی 
عقب ماندگی برای جبران کردن دارد 
و تا وقتی که فاندامنتال ها مثبت باقی 
بمانند این روند احتماال می تواند ادامه 

پیدا کند«.
ارزهایی از جمله یورو و دالر استرالیا 
در جوالی عملکرد بهتری نسبت به 
دالر کانادا داشتند و دالر آمریکا مقابله 

سبدی از ارزهای مختلف افت کرد.
معامالت فروش نفت خام آتی ایاالت 

متحده در روز پنج شــنبه یک درصد 
افت داشــت و پس از اینکه سازمان 
بین المللــی انــرژی پیش بینی خود 
در تقاضای نفت در ســال 2020 را 
کاهش داد، قیمت به 42.24 دالر به 
ازای هر بشکه رسید. با این حال، نفت 
هنوز نزدیک به قوی ترین درجه خود 

از مارس تا به حال قرار دارد.
تعــداد آمریکایی هایی کــه مزایای 
بیکاری دریافت می کنند هفته گذشته 
برای نخستین بار از زمان آغاز پاندمی 
کووید-۱۹ به کمتر از یک میلیون نفر 
رسید و نشان از این داشت که بهبود 
اقتصادی و بازار کار دارد ادامه می یابد. 
کانادا حدود ۷5 درصــد از صادرات 

خود را به آمریکا می فرستد.
گزارش فــروش بخش تولیدی کانادا 
در ژوئن به زودی منتشــر می شود. 
انتظار دارند که فروش  اقتصاددان ها 
افزایشی ۱6.4 درصدی داشته باشد و 
این می تواند شاهدی جدید بر ادامه 

بهبود اقتصاد داخلی کشور باشد.
ســود اوراق دولت کانادا در همراهی 
با اوراق خزانه آمریکا باالتر رفت. نرخ 
ســود اوراق ۱0 ســاله با رسیدن به 
0.6۳۷ درصد با افزایشی 2.6 درصدی 
مواجه بــود و به باالترین حد خود از 
روز دهم ژوئن به بعد رســید که آن 

موقع نرخش 0.642 درصد بود.

آخرین سکوی یخی کانادا شکسته شد

آخرین سکوی یخی بزرگ کانادا بر اثر  افزایش دمای هوا دوپاره شده و یک قطعه یخ عظیم به مساحت ۸0 کیلومتر مربع از آن جدا شده است.

هفتــه- تصاویــر ماهواره ای نشــان   
می  دهد کــه یک قطعه یخ عظیم به 
مساحت هشتاد کیلومتر مربع )بیست 
کیلومتر مربع بیشتر از مساحت محله 
منهتن نیویورک( از بخش شــمالی 
سکوی یخی میلن جدا شده و تحت 
تاثیر این پدیده چندین کوه یخ شکل 
گرفتــه و در آب های قطب شــمال 

شناور شده است.
شناســان  یخچــال  دیــدگاه  از 
شکسته شــدن این توده عظیم یخ، 
پدیده ای اســت که پیش از هر چیز 
تحت تاثیر شــرایط آب و هوایی و به 

مرور زمان شکل گرفته است.
اداره یخچال هــای کانادا اواخر هفته 
در  ماهــواره ای  تصاویری  گذشــته 
توئیتر منتشر کرد که از دوپاره شدن 
و ذوب شــدن تدریجی صفحه یخی 

عظیم میلــن در نونــاووت حکایت 
داشت. ذوب شدن تدریجی 4۳درصد 
حجم این تــوده عظیم یخ را کاهش 

داده است.
درک مولر، اســتاد دانشگاه کارلوتون 
اتاوا معتقد است که شکسته شدن این 
یخ تاق یا همان سکوی یخی عظیم 
امری اجتناب ناپذیر بوده اما این اتفاق 
برای کانادا به منزله از دست دادن یک 

»دوست خوب« است.
نشــان  ماهواره  ای  تصاویر  بررســی 
می دهد کــه این توده بزرگ در حال 
حاضر در قالب دو کــوه یخ در حال 
حرکت اســت که ابعاد یکی از آن ها 
بزرگتر از مساحت محله منهتن است.

درک مولــر در زمینه توده  های یخی 
قطب شــمال تحقیقات زیادی انجام 
داده و برای این کار از ســال 2004 
تا کنــون بارهــا به جزیره الســمر 
Ellesmere ســفر کرده است تا از 
نزدیک بر روی ســکوهای یخی این 
منطقــه مطالعه کند. این ســفرها و 
مطالعات فرصت مناسبی برای وی و 
همکارانش فراهم کرد تا مشــاهدات 
خــود را از تاثیر آب و هوا بر روی این 
گستره یخی ثبت کنند و شاهد روند 

تدریجی ذوب توده  های یخ باشند.
هر چند ســکوی یخی میلن تا هفته 
پیش دوپاره نشــده بود اما به گفته 
درک مولــر ترک های متعــددی از 
سال ها قبل در آن قابل مشاهده بود 
که به مرور زمان عمیق و عمیق   تر شده 
بود و سرانجام نیز به شکسته شدن آن 

منجر شد.
تابستان امسال همه گیری کووید۱۹ 
و محدودیت  های مسافرت مانع از آن 
شــد که مولر و همکارانش به قطب 
شمال بروند. آن ها تابستان سال قبل 
تجهیزات نظارتی و وسایل تحقیقاتی 
خود را در این منطقه مســتقر کرده 
بودنــد و قرار بود امســال برای ادامه 
تحقیقــات خود و تجزیــه و تحلیل 
اطالعاتی که تجهیزات نظارتی آن ها 
در منطقه ضبط کــرده بود، به آنجا 
سفر کنند اما با شکسته شدن سکوی 
یخی میلن احتماال همه این تجهیزات 

در اقیانوس شناور شده است.
درک مولر گفت   : »تکه شدن سکوی 
یخی میلن نــه تنها باعث شــد ما 
تجهیزات و وســایل خود را از دست 
بدهیم بلکه دستمان از اطالعاتی که 
تجهیزات مشاهداتی ما طی این دوره 

ضبط کرده بودند، کوتاه ماند.«
نتایــج و داده  هــای تحقیقاتی که تا 
کنون بر روی ارگانیســم  های دریایی 
موجود در سکوی یخی میلن از جمله  
اســفنج ها و شــقایق  های دریایی به 

دست آمده بود، از دست رفت.
درک مولر افزود   : »ما فعال نمی دانیم 
که تکه شدن صفحه یخی میلن چه 
زنده  ارگانیسم  های  برای  پیامدهایی 
موجود در آن خواهد داشــت اما به 
احتمــال زیاد این موجــودات دیگر 
در آن نقطه ای که ما تحقیقاتمان را 

انجام   می  دادیم، نخواهند بود چرا که 
تکه عظیم یخ در اقیانوس شناور شده 
است و احتماال به قطعات کوچک تری 
تبدیل خواهد شــد. اگر بتوانیم این 
ارگانیسم ها را دوباره پیدا کنیم، امکان 
کامل کردن تحقیقات خود را خواهیم 

داشت.«
دانشــمندان دانشگاه مک گیل کانادا 
در تحقیقــات خــود دریافته    اند که 
شــمال  قطب  یخ های  ذوب شــدن 
پیامدهــای غیرقابل پیش بینی برای 
آب و هوای زمین و اثرات فاجعه باری 
را برای محیط زیســت کره خاکی به 
دنبال خواهــد داشــت. محققان با 
بررسی الگوهای هواشناسی و تغییرات 
آب و هوایــی پیش بینی کرده    اند که 
با تــداوم این روند در دهه  های آینده 
یخچال  های  سریع  ذوب شدن  شاهد 
طبیعــی در قطب شــمال و جنوب 

خواهیم بود.

آیا یخچال هــای کانــادا در حال 
ناپدیدشدن هستند؟

لوک کاپلند، یخچال شناس کانادایی 
اســتاد دانشــگاه اتاوا در گفت وگو با 
نشنال پســت تاکید کرد تکه شدن 
یخ تاق ها یا همان ســکوهای عظیم 
یخی   می  تواند پیامدهای فاجعه باری 
بــرای اکوسیســتم های محلی و در 
درازمدت آثــار منفی جبران ناپذیری 
برای کل اکوسیستم کره زمین داشته 
باشد. وی تصریح کرد باالبودن دمای 
هوا بیشتر از حالت نرمال و همچنین 
بادهایی که از سواحل   می  وزند، منجر 
به شکسته شدن این توده عظیم یخ 

شده اند.
لوک کاپلند افزود دمای هوا در قطب 
شــمال تابستان امســال تا 5 درجه 
سلســیوس باالتر از میانگین دمایی 
بوده که در فاصله ســالهای ۱۹۸۱ و 
20۱0 در این منطقه ثبت شده است.

ســکوهای یخی کانادا در دهه  های 
آینده محو خواهند شد

به گفته لوک کاپلند ســرعت کنونی 
شــمال  قطب  یخ های  ذوب شــدن 
دو برابــر ســریع تر از آهنگ جهانی 
ذوب شــدن توده  های یخی در جهان 
اســت. ســکوی یخی میلن و دیگر 
توده  های یخی کانــادا دیگر در برابر 
تغییرات آب و هوایی پایدار نخواهند 
بــود و در دهه  های آینــده به تدریج 
کوچک و کوچکتر و در نهایت ناپدید 
خواهند شد. به گفته کاپلند سکوی 
یخی میلن بزرگ تریــن توده یخی 
دست نخورده کانادا محسوب   می  شد 
که اکنون 4۳درصد از مساحت خود را 
که معادل ۸0 میلومتر مربع   می  باشد، 

از دست داده است.
اداره یخچال های کانادا نیز با انتشــار 
گزارشی در صفحه توئیتر خود اعالم 
کرد تصاویر ماهواره ای نشان   می  دهد 

که با جداشــدن این تکه عظیم یخ 
از میلن جزیره ای یخی به مســاحت 
حدود ۸0 کیلومتر مربع ایجاد کرده 

است.
این محقق افزود یخ های قطب شمال 
به مراتب سریعتر از دیگر نقاط سرد 
جهان در حال آب شدن است و عامل 
اصلی این پدیده چیزی جز باال رفتن 

دمای هوا نیست.
به گفته دانشــمندان موانع طبیعی 
متعددی کــه در طــول تاریخ مانع 
افزایــش دمای بیــش از حد قطب 
شمال شــده و عامل اصلی حفاظت 
از یخچال ها و سکوهای یخی بوده    اند 
در عصــر حاضر در حال در مســیر 
دگرگونی قرار گرفته و افزایش دمای 
قطب شمال نشانه  بارز همین پدیده 
است. دانشــمندان معتقدند احتمال 
از بین رفتن یا انتقال حلقه شــمالی 
قطبی وجود دارد. این حلقه  سیستمی 
از بادهای کم  فشار و شدید است که 
مناطق قطب شــمال را منجمد نگه   
مــی   دارد. بنابراین با از بین رفتن آن، 
هوای گرم بیشــتری از جنوب وارد 
ایــن منطقه خواهد شــد. به  عقیده 
دانشمندان مرکز ملی داده های یخ و 
برف کلرادو، این پدیده ممکن است 
تندبادهــای قطبی را همراه داشــته 

باشد.
تندباد قطبی معموال از غرب به شرق 
جریــان دارد اما گاهی هوای ســرد 
را به خــارج از قطــب منتقل کرده 
و هوای گرم را جــذب می کند. این 
اتفاق   می  تواند منجر به تغییرات آب 
 وهوایی شــدید فراتر از قطب شمال 
شده و حتی باعث پائین آمدن دمای 
هوا در اروپا شــود. تعداد و شدت این 
رویدادها در سال های گذشته افزایش 

یافته است.
تغییــرات آب وهوایی قطب شــمال 
تنهــا به ضرر محیط زیســت همان 
منطقه نیست بلکه به اکوسیستم   های 
منطقه ای و زیستگاه های بشری هم به 
شدت آسیب   می  زند. به عنوان مثال 
زندگــی و فعالیت  قومیت  های بومی 
کانادا به شدت به وضعیت آب  و هوایی 
و محیط زیست وابسته است. ترور بل 
استاد جغرافیا در دانشگاه نیوفاندلند   
می   گوید با توجه به وابستگی شدید 
زندگی بومیان به قطب شمال و منابع 
موجود در آن، پدیده گرمایش   می  تواند 
پیامدهای وخیمی بر زندگی این اقوام 
بگذارد. شــرایط آب  و هوایی شدید   
می  تواند بر تمام فعالیت های جوامع 
اولیــه کانادا از تامین غــذا تا امکان 
جابجا شدن آن ها تاثیرگذار باشد. این 
پدیده حتی   می  تواند سالمت جسمی 
و روحی آن هــا را به خطر اندازد. باال 
آمــدن ســطح آب اقیانوس ها تحت 
تاثیر ذوب شدن یخهای قطبی حتی   
از کشورهای  می  تواند بقای بسیاری 
جزیــره ای را به خطر اندازد و آن ها را 

از نقشه جغرافیا محو کند.
منابع: سایت لپوینت و سایت الپرس

آیا می توان فرماندار کل کانادا را اخراج کرد؟
ایران جوان- به گزارش سی بی سی 
نیــوز، خرج هــای غیرمعمول اخیر 
جولی پایت و آنچه درباره محیط کار 
مســمومی که در ریدو هال به وجود 
آورده گفته می شــود، این سوال را 
به ذهــن متبادر می کنــد که روند 
برکناری فرماندار کشور به چه صورت 
است؟ آیا سابقه داشته است؟ و نقش 
کاخ باکینگهام و شخص ملکه در این 

برکناری چه می تواند باشد؟
هفته گذشته وقتی از کریستیا فریلند، 
معاون نخســت وزیر، درباره اعتماد 
دولت به جولی پایت سوال شد، او با 
وجود حمایت از فرماندار، صراحتا به 

اعتماد دولت به او اشاره نکرد.

 چه طــور می تــوان فرماندار کل 
کشــور را برکنار کرد؟ فرماندار کل 
توســط ملکه و با پیشــنهاد نخست 
وزیر منصوب می شود، و کنار رفتن 
از این مقام نیز فقط با مرگ، یا بر اثر 
ناتوانی، استعفا، یا به دستور ملکه بر 
اساس پیشــنهاد نخست وزیر امکان 
پذیر اســت. کارشناسان معتقدند در 
شرایطی که فرماندار درگیر مناقشه 
ای می شــود و دولت نمی خواهد به 
این همکاری ادامه بدهد، بهترین راه 
این اســت که به پیشنهاد محترمانه 

نخست وزیر، خودش استعفا بدهد.
دلیلــش هم این اســت کــه اخراج 
فرماندار کل تاکنون سابقه نداشته و 
به گفته فیلیپ الگاس، استاد دانشگاه 
کارلتون، نامناسب ترین گزینه است. 
او مــی گوید: فکر نمــی کنم کار به 
اخراج بکشــد. همه می دانند تالش 
برای برکنار کردن فرماندار ســخت 
تر از مذاکــره و اصالح رفتارش برای 
۳ سال باقیمانده است. الگاس تاکید 
کــرد پایت نه جرمی مرتکب شــده 
و نه خالف قانون رفتار کرده اســت. 
بعید اســت به خاطر بدرفتاری او با 

کارکنانش کار به مداخله ملکه بکشد.

آیا ملکه در این مناقشــه مداخله 
خواهد کرد؟  به نظر کارشناسان بعید 
است ملکه خود را وارد این مساله کند. 
مایکل جکسون از کالج ماسی معتقد 
است کاخ باکینگهام و ملکه هیچ گاه 

در این کار پیش قدم نخواهند شد.
به نظر الگاس نیز مشــکل دولت با 
پایت مساله ای کامال داخلی است. در 
حالی که کاخ فقط در مسایلی ورود 
می کند که روی وجهه ملکه تاثیرگذار 

باشد.

 آیــا تاکنون فرمانــداری به دلیل 
درگیری در یک جنجال برکنار شده 
است؟ در گذشته فرماندارانی به خاطر 
فشار یا درخواست نخست وزیر استعفا 
داده اند. برای مثال در ســال 200۳، 
پیتر هالینگ ورت، فرماندار استرالیا، 
تحت فشــار جنجالی که بر سر اتهام 
سوء استفاده های جنســی او به راه 

افتاد، استعفا داد.
به گفته جکسون، به جز ۳ مورد سابقه 
اخراج فرماندار در کشورهای کارائیب، 
تاکنون همیشه شخص فرماندار- به 
خواســت خود یا تحت فشار نخست 

وزیر- استعفا داده است.

آیا ممکن اســت ملکه پیشــنهاد 
نخست وزیر را مبنی بر برکنار کردن 
فرماندار رد کند؟ ملکه تقریبا همیشه 
بر اساس پیشنهاد نخست وزیر عمل 
می کند. اما به گفته جکسون، او می 
تواند با توجه به شــرایط کمی تعلل 
کند. از آنجا که فرماندار قدرت برکنار 
کردن نخست وزیر را دارد، اگر ملکه 
احســاس کند پیشنهاد نخست وزیر 
برای تغییر فرمانــدار صرفا به خاطر 
نجات مقام و منصب خودش اســت، 
می تواند درخواست نخست وزیر را رد 
کند. در سال ۱۹۷5 چنین وضعیتی 
در استرالیا ایجاد شد و سر جان کر، 
فرماندار کل، گو ویتلم، نخست وزیر، 
را برکنار کرد. جکسون می گوید در 
آن زمان بســیاری گمان می کردند 
ویتلم ممکن است پیش از برکناری 
اش، از ملکه درخواست کند فرماندار 

را عوض کند.

 آیا فرماندار باید 5 ســال کامل در 
این مقام باقی بماند؟  این بیشتر یک 
سنت است نه یک الزام قانونی. بعضی 
از فرمانداران 4 سال، بعضی 6 سال، و 
بعضی دیگر ۷ سال در این سمت باقی 
مانده اند. پایت در سال 20۱۷ به این 

مقام منصوب شد.

 دولت چه قدر برای معرفی فرماندار 
جدید زمان دارد؟ در صورت استعفا 
یا برکناری فرماندار کل، نیازی نیست 
کــه دولت فورا جایگزین او را معرفی 
کنــد، بلکه مقام ارشــد قضایی می 
تواند تــا مدتی به جای او عمل کند. 
جکسون معتقد است در صورت کنار 
رفتن خانم پایت، دولت نباید با عجله 
نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام 
کند بلکه باید به کارکنان زمان بدهد 
برای پذیرش فرمانــدار جدید آماده 

شوند.
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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 1۰:3۰ شب تا 1:3۰  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 3- 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(

اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي 
و اجتماعي و فرهنگی

سازمان چند فرهنگی نورت شور

 برگزار می کند : حقوق و مسئولیت های مستاجرین
در این جلسه در مورد حقوق و وظایف قانونی مستاجرین صحبت و اطالعاتی 

ارائه داده خواهد شد. این جلسه حاوی مطالب زیر میباشد:
- چگونه از خود محافظت کنید - حقوق و مسئولیتهای شما

- سپرده های امنیتی - ورود غیر قانونی
- تخلیه، تعمیرات و غیره - آدرسها و شماره های مورد نیاز

زمان: چهارشنبه 26 اگوست ساعت ۱0 تا ۱2
برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیری و ایمیل 
lidaa@nsms.ca و یا شماره تلفن 604۹۸۸2۹۳۱ تماس حاصل فرمایید و 
ضمن ذکر نام و شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس حاصل شود. 
این برنامه به صورت آنالین برگزار خواهد شد. اطالعات مربوط به چگونگی 

دسترسی آنالین به ورک شاپ بعد از ثبت نام متعاقبا اعالم خواهد شد.
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد

4۰ درصد از بریتیش کلمبیایی ها 
خواهان محدودیت های بیشتر برای مهار کووید-19 هستند

ایرونیــا- طبــق نظــر 40 درصد از 
افرادی که در بریتیش کلمبیا زندگی 
می کننــد، محدودیت هــای موجود 
برای مقابله با موج جدید کرونا کافی 

نیستند.
تقریبــا دو نفــر از هر پنــج  نفر یا 
۳۸ درصــد از پاســخ دهندگان یک 
نظرسنجی جدید که توسط انستیتو 
انگس رید انجام و نتایج آن این هفته 
منتشــر شــده گفته اند که خواستار 

اعمال محدودیت های بیشتر هستند.
نزدیک بــه نیــم یــا 4۸ درصد از 
محدودیت ها  گفتند  پاسخ دهندگان 
به توازن مناســبی بین آزادی فردی 
و امنیت اجتماعی رسیده اند. اقلیتی 
از پاســخ دهندگان یا ۱4 درصد هم 
گفتنــد محدودیت ها بیــش از حد 

هستند.
با اســتناد به داده های به دست آمده 
توسط انستیتو انگوس رید، دولت ها 

و رهبران ســالمت کشــور دارند در 
مسیر حساسی بین ایمنی و استقالل 

حرکت می کنند.
این انســتیتو در بیانیه خبری خود 
گفــت که این تــوازن جایی بین باز 
کردن و بســتن کشــور قرار دارد و 
مربوط بــه مســایلی از جمله وضع 

راهبردهایــی در زمینه فاصله گذاری 
فیزیکــی، اجباری کردن ماســک یا 
پوشش چهره در لوکیشن های خاص، 
محدود کردن دسترسی به مکان های 
عمومــی و نحــوه گردهمایی مردم 
در مکان هــای خصوصی و خانه های 

خودشان می شود.
پاسخ دهندگان در منطقه کرانه ای یا 
مری تایمز کانادا بیشتر از بقیه نسبت 
به تصمیم های مســئوالن ســالمت 
عمومی رضایت داشــتند. 5۹ درصد 
از پاسخ دهندگان در آتالنتیک کانادا 
گفتند محدودیت ها مناسب هستند و 
این در حالی است که فقط 22 درصد 
از افراد این منطقه گفتند محدودیت ها 

بیش از حد پیش رفته اند.
ســاکنان بریتیش کلمبیــا در کنار 
ساکنان مانیتوبا و ساسکچوان گفتند 
خواستار افزایش پروتکل های ایمنی و 
محدودیت ها برای کمک به جلوگیری 

از گسترش کووید-۱۹ هستند.
با وجود موفقیت اولیه بریتیش کلمبیا 
در مهار ویروس و تحسین جهانی از 
این عملکرد، این استان طی یک ماه 
اخیر شاهد افزایش تعداد موارد ابتال 
بوده و چند مورد گسترش شیوع به 
دلیل حضور در مهمانی های خصوصی 
و فعالیت های اجتماعی جوانان به ثبت 

رسیده است. 

یک چهارم از پاسخ دهندگان در آلبرتا 
گفتند محدودیت های استان بیش از 
حد پیش رفته و شمار این نظر در این 
منطقه بیش از هر منطقه دیگر کشور 

بود.
در چنــد منطقــه، میــزان رضایت 
باالســت.  اســتانی  رهبــران  از 
پاسخ دهندگان بریتیش کلمبیایی به 
جان هــورگان ۷4 درصد رای مثبت 
دادنــد. همین رقم بــرای داگ فورد 
نخست وزیر انتاریو هم صدق می کرد 
که با فاصله کمی پیش از فرانســوا 
لگو نخســت وزیر کبک با ۷5 درصد 
قرار داشــت. میــزان تایید عملکرد 
نخست وزیران آلبرتا و مانیتوبا کمی 

بیش از 50 درصد بود.
انســتیتو انگس رید گفت: »ممکن 
اســت تعدادی از پاســخ دهندگان با 
توجه به افزایش اخیر تعداد موارد ابتال 
نظر داده باشند. هم در آلبرتا و هم در 
مانیتوبا تعداد موارد ابتال در هفته های 

اخیر رو به رشد بوده است.«
مردان کانادایــی، مخصوصا آن هایی 
که زیر 55 سال ســن دارند، بیشتر 
از بقیــه گفتنــد محدودیت هــا در 
استان شــان بیش از حد اســت. 2۸ 
درصد از مردان بین ۳5 تا 54 ســال 
گفتند محدودیت ها زیادی هستند و 
این در حالی اســت که 44 درصد از 
افراد همین دسته بندی سنی گفتند 

محدودیت ها مناسب هستند.
زنــان کانادایی در تمــام گروه های 
ســنی کامال در تضاد با این مسئله 
بودنــد و ۳۱ درصــد از آن ها گفتند 
حتــی  می تواننــد  محدودیت هــا 
بیشتر باشــند و بیشترشان گفتند 
محدودیت ها مناسب هستند. تقریبا 
۱5 درصــد گفتند محدودیت ها زیاد 

از حد هستند.
داده ها از مصاحبه های آنالین با ۱5۱۱ 
بزرگسال کانادایی بین روزهای پنجم 

تا هشتم آگوست جمع آوری شده اند.

ترودو هنوز تصمیم قطعی برای بازگشت 
فرزندانش به مدرسه نگرفته است

ایرونیا- در حالیکه مدرســه ها آماده می شوند تا چند هفته دیگر در ادامه 
دوران پاندمی کووید-۱۹ به فعالیت های عادی خود بازگردند، نخست وزیر 
جاستین ترودو می گوید هنوز تصمیم نگرفته که می خواهد فرزندانش را 

در سپتامبر به مدرسه بفرستد یا خیر.
نخست وزیر در یک کنفرانس خبری با این سوال مواجه شد که آیا حاضر 
است فرزندانش را پاییز به مدرسه بفرستد یا نه. این سوالی است که والدین 

سراسر کانادا دارند با آن کلنجار می روند.
پاســخ ترودو  با یک »بله« مطمئن یا »نه« قاطع فاصله زیادی داشت. او 
گفت: »مثل خیلی از والدین، این مســئله ای است که هنور درباره آن به 

صورت جدی بحث می کنیم.«
او اضافــه کرد: »ما به عنوان دولت فدرال، از اســتان ها حمایت می کنیم 
. آن ها تصمیم هایی بســیار مهم می گیرند و دوست دارند از این مسئله 
اطمینان حاصل کنند که فرزندان مان فرصت امن بودن را با آغاز ســال 
تحصیلی خواهند داشــت. می دانم که خیلی از والدین از نزدیک شــاهد 
برنامه هــای مدارس و هیات مدارس محلی خود خواهند بود.  ولی تعداد 
زیادی از خانوارها از جمله خانواده من ،هنوز به اتفاقی که قرار است با آغاز 

سپتامبر بیفتد،فکر می کنند .«
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11 تا 18 هزارنفر در زلزله كشته شدند
زلزله  سهمگين طبس، اين تنها عروس كوير ايران 
را با خاك يكسان كرد. گروه اعزامي خبرنگاران اطالعات 
بسرپرستي رس���ول صالحي با پيمودن 557 كيلومتر راه  
اضافي ساعت شش و ده دقيقه بعدازظهر ديروز از مشهد 

وارد طبس شدند.
آنها گزارش داده اند كه برابر آخرين آمارهاي موجود 
بيش از 11هزار تن از اهالي طبس و 50روستاي اطراف آن 
زير خروارها خاك مانده اند و تاكنون از زير خاك بيرون 
آورده نشده اند.در ادامه تالش ماموران بيش از 3هزار تن 
از حادثه دي���دگان از زير خاك بيرون آورده ش���ده و به 

بيمارستان هاي »فردوس« و »گناباد« انتقال يافته اند.
مدير رصد خانه بوخوم يكبار ديگر آزمايش اتمي 

شوروي را عامل مؤثر زلزله طبس دانست
بن � خبرگزاري فرانسه � پروفسور هاينز كامينسكي 
مديررصدخانه بوخوم در ناحيه روهر )آلمان غربي( ديروز 
بار ديگر اظهار نظر ك���رد كه زلزله در طبس با يك انفجار 
اتمي زير زميني شوروي ارتباط داش���ته است. وي روز 
گذشته اظهار داشت كه اگر 36ساعت قبل از زلزله طبس 
دانشمندان شوروي يك آزمايش اتمي زيرزميني در غرب 
سيبري انجام نداده بودند زمين لرزه در شرق ايران ويرانگري 

و شدتي را كه با آن همراه بوده است، پيدا نمي كرد. 
حكومت نظامي را مخالفان بما تحميل كردند

وزير اطالعات و جهانگردي ديروز در مورد برخي 
اكاذيب كه نشريات خارجي عليه ايران منتشر كرده اند گله 

كرد.
 وزير اطالعات در ارتباط كمونيست ها و تظاهرات 
چند روز قبل گفت: م���ا از اينكه هدايت اين حركت يك 
هدايت كمونيستي اس���ت ترديد نداريم چرا كه روش ها 
و شعارهائي كه در اين جريان عامل و هدايت كننده بود 

شعارها و حركت هاي كمونيستي بود.
 وزير اطالع���ات و جهانگردي اف���زود: باتوجه 
به اين واقعيات بايد قبول كرد ك���ه حكومت نظامي را 
در حقيق���ت مخالفان بر م���ا تحميل كردن���د وگرنه 
 سياس���ت دولت دف���اع از آزادي هائي اس���ت كه بيان

 شد.
قيمت خريد هرتن گندم 1500تومان شد

نرخ جديد گندم از كش���اورزان و توليدكنندگان 
در سراس���ر كش���ور افزايش يافت. براساس تصميم 
وزارتخانه هاي كش���اورزي و بازرگاني، قيمت خريد هر 
تن گندم پاك كرده از 1200 تومان به 1400تومان افزايش 

داده شده است.
قيمت خريد هر تن گندم در سال زراعي آينده )57 
� 58( هر تن 1500 تومان خواهد بود كه نس���بت به سال 

جاري 300 تومان افزايش دارد.
وسايل موجود براي مبارزه با فساد كافي نيست

روز گذشته هوشنگ خوش���خو دادستان دادسراي 
ديوانكيفر طي يك مصاحبه با نمايندگان وس���ايل ارتباط 
جمعي خط مش���ي و برنامه آينده دادسراي ديوانكيفر را 
در مبارزه با فساد و سوء اس���تفاده در دستگاه هاي دولتي 
تش���ريح كرد.البته يك نكته را نبايد از نظر دور داشت كه 
وسائل اسباب كار موجود در خور چنين برنامه وسيع و همه 
جانبه اي نيست كه ضمن تقاضا از آقاي وزير دادگستري 
براي كمك به رفع  نواقص و تكميل وسائل از هر حيث 
بيشترين تالش را براي نتيجه گيري بهتر از كار مهمي كه در 

پيش داريم بكار خواهيم برد.
اعالميه فرمانداري نظامي

برابر اعالم روابط عمومي فرمانداري نظامي تهران 
و حومه براي كس���اني كه در نظر دارند مجلس عروسي 
برگزار نمايند و يا نسبت به تشكيل مجالس ترحيم اقدام 
كنند تسهيالتي در نظر گرفته ش���ده است به اين ترتيب 
كه اين قبيل متقاضيان ب���دوا تقاضاي خود را به كالنتري 
محل سكونت تس���ليم و پس از گواهي كالنتري به ستاد 
فرمانداري نظامي تهران و حومه واقع در خيابان 25 شهريور 
)عباس آباد( حدفاصل خيابان هاي مهناز و روزولت تسليم 
نمايند تا اجازه برگزاري مجالس مورد نظر سريعا به آنان 

داده شود.
بازار قم باز شد

قم خبرنگار اطالعات: به دنبال تعطيلي چندين روزه 
بازار و مغازه ها خيابان ها، از بامداد امروز ش���هر از حالت 
تعطيل درآمد و بازاريان و پيشه وران به كسب مشغول شدند. 
آرامش از هر جهت در ش���هر برقرار است و فعاليت هاي 

عادي و روزمره جريان دارد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 27شهريورماه 1357 
)برابر با 15 شوال 1398، 18سپتامبر1978( نقل شده است
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
تصميم تزار به تصرف قلمرو ايران در قفقاز

الكساندر يكم تزار روسيه متولد 23 دسامبر 1777 
كه از مارس 1801 تا دسامبر 1825 امپراتور روسيه بود، 
در دومين سال سلطنت خود به فكر جهان گشايي در 
جنوب و ش���رق آن كشور افتاد و در جلسه 18 سپتامبر 
سال 1802 ژنرال هاي خود، موضوع را مطرح ساخت.

در اجراي تصميم ژنرال »س���ي سيانوف« به شهر 
تفليس كه هنوز اسما در قلمرو ايران بود رفت و چندي 
بعد پيشروي خود را به سوي جنوب دنبال كرد كه منجر 
به آغاز دوراول جنگ ايران و روسيه در سال بعد شد. سي 
سيانوف سپس به خواست ايران، و با طرح نقشه اي، در 
قفقاز جنوبي كشته شد كه ژنرال هاي بعدي موفق شدند 
هدف هاي تزار را تامين كنند و سرانجام پس دو جنگ و 
امضاي دو قرارداد )گلستان و تركمنچاي(، مرز جنوبي 
امپراتوري روس���يه در غرب درياي مازندران، در سال 

1828 رود ارس تعيين شد.
انتقاد كيسينجر از برژينسكی 

18 سپتامبر 1979 هنری كيسينجر ديپلمات آمريكايی 
و وزير امورخارجه پيشين اين كشور و يك بار هم مشاور 
امنيت ملی كاخ سفيد ضمن اشاره به وضعيت ايران وقت 
)هفت ماه پس از انقالب(، برژينسكی مشاور جيمی كارتر را 
متهم به مداخله در اختيارات سايرس ونس وزيرامورخارجه 
وقت كرد و گفت كه وزارت امورخارجه آمريكا نمی تواند 
در آن واحد دو وزير داشته باشد.كيسينجر افزوده بود: "ما با 
يك رشته اشتباه، دوست بزرگی چون ايران را از دست داديم. 
ايران سنگر ما در منطقه و سدی استوار در برابر مطامع مسكو 
بود. ما در طول ربع قرن با كمك ايران بود كه مانع پيشروی 
شوروی در آسيای غربی شديم. ايران، ديگر دركنار ما نيست 
و معلوم نيست كه اين وضعيت تا چه زمانی طول بكشد".

لشكركشي  به روسيه 
18سپتامبر 1918 كه جنگ جهاني اول هفته هاي 
آخر خود را مي گذراند دولت هاي انگلس���تان، ژاپن، 
آمريكا و فرانسه در ظاهر به بهانه جلوگيري از رسيدن 
آذوقه و مهمات به آلمان، ولي در باطن تصرف قسمت 
 هائ���ي از خاك امپراتوري روس���يه و محاصره كردن
 بلش���ويك ها و نابودي آنان در نطفه به روس���يه نيرو 

فرستاده بودند.

قاب امروز

چندين س���تاره س���وخته در آفتاب تو
نور است اين معامله، نور است، يا حسين

نان پاره های س���وخته مان را گواه باش
فردا كه رس���تخيز تنور است، يا حسين

آتش زرتش���ت، تا ابد چ���ون دودمان ِ
خاموشی از تبار تو دور است، يا حسين
عبدالجبار کاکایی

با سينه ای كه تنگ بلور است، يا حسين
ما و دلی كه سنگ صبور است، يا حسين

چون آبِ چاه از لب تو هر كه دور شد
تا روز حشر، زنده به گور است، يا حسين

 سرایه

تـا هست جهــان شـور محــرم باقيست /عكس از: مريم كامياب
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح
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3-  ارابه زره دار جنگی- شترمرغ 

امریکایی- میان دنیا و آخرت
کــم  مــاه  زائــو-  خــوراک    -4

حرف- سخت، آهنین
5-  حســرت کویــر!- نوازنده- 

آشکار، ظاهر
6-  حرف عصــا!- نیم صدای 
کالغ- لگــن ظرفشــویی- یــار 

خوش!
7-  رونــده- از جوایــز ادبــی- 

چاپار
رایزنــی-  فشــرده-  لــوح    -8

کیسه برنج
اطــوار-  درآمــد  پیــش    -9
ایالــت  کــردن-  نگهــداری 

سیاهپوست نشین امریکا
ناتــوان-  فرانســه-  رود    -10

خاطر- بساک
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از قبیل درخت ومبل و غیره
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همهدکترها»کزاز«رامیشناسند
روستايی که در محاصره پااليشگاه و پتروشیمی و نیروگاه حرارتی گیر افتاده است

ان
ومي

عص
د م

حم
:  م

س 
عک

محمد معصوميان
گزارش نويس

مردم روســـتای کزاز شـــازند در محاصره 
لوله های ســـر به فلک کشـــیده پاالیشگاه 
نفت، پتروشـــیمی و نیـــروگاه حرارتی گیر 
افتاده اند. پیشـــرفتی که برای آنها چیزی 
جز سرطان، ناراحتی های پوستی عجیب 
و غریب، جنین هـــای بدون قلب و نازایی 
به ارمغان نیاورده است. این روستای هزار 
و 900 نفـــری در 20کیلومتـــری اراک بوی 
زندگی نمی دهد. به قول عبداهلل از اهالی 
کزاز: »اگر باور نمی کنید که پاالیشگاه این 
بال را ســـر ما آورده و مـــا دروغ می گوییم، 
یـــک بار یونجه و چند شـــاخه انگور ببرید 
آزمایـــش تـــا بفهمید چـــرا زنان مـــا نازا 

شده اند و جوانان ما سرطان می گیرند.«
کـــزاز  ســـمت  بـــه  کـــه  جـــاده ای  از 
مـــی رود می تـــوان ســـه تـــا از بزرگ ترین 
دیـــد؛  را  مرکـــزی  اســـتان  کارخانه هـــای 
پاالیشـــگاه، پتروشـــیمی و نیروگاه شازند 
با دودکش هـــای غول پیکـــر و دکل هایی 
که از دهان شـــان آتش می ریـــزد. صدای 
اذان ظهر در روســـتا می پیچـــد. روبه روی 
ســـوپرمارکتی عبداهلل، زن و مردی پشت 
وانت مشـــغول فروش لباس هستند. به 
سمت شان می روم و با اولین سؤال، سیل 
درد از خانه ها  و پنجره ها و کوچه ها جاری 
می شـــود و دور من حلقه می زند. زنی که 
با چادر گلـــدار رنگ رو رفتـــه ای به وانت 
تکیه زده می گوید: »دو ســـه ســـال اســـت 
اینجوری شـــده، هرکس هم می رود دکتر 
می گویند برای پاالیشگاه است.« عبداهلل 
جعفری ســـریع از مغازه بیـــرون می آید 
و انگشـــت های تاول زده اش را در آفتاب 
تند ظهر جلوی صورتم می گیرد تا جواب 
همه سؤاالتم را بگیرم: »اینجا 80 درصد 
مردم ســـرطان دارنـــد. این دســـت های 

من هم بـــه خاطـــر پاالیشـــگاه اینجوری 
شده، دیگر پرسیدن ندارد. پسر ۴ ساله ام 
ناراحتی پوستی گرفته؛ پوستش مثل چرم 
شده، دانه دانه می شود اما صدای ما که به 

گوش کسی نمی رسد.«
با دادهای دردآلود عبداهلل چند نفری 
از خانه ها بیرون می آیند و هر کدام آماری 
از تعداد ســـرطانی ها و مرگ و میر روستا 
می دهند. یکـــی از 3۵ کودک اســـتثنایی 
می گویـــد و دیگری از مرگ چند زن و مرد 
سرطانی در ۴0روز اخیر. یکی از آب آلوده 
می گویـــد و دیگـــری از یونجه هایی که به 
دست می چســـبند. همه چیز در بدترین 

حالت ممکن است.
زنی که ســـرک کشـــان در خانه کناری 
مغازه عبـــداهلل را باز می کند کم کم چادر 
به سر وارد جمع می شود و می گوید: »آقا 
باد که می آید نفس نمی شود کشید، حتی 
کولر را هم نمی شود روشن کرد. یک بویی 
در فضـــا می پیچد کـــه غیرقابـــل تحمل 
اســـت.« او از تجمع  در مسجد و اعتراض 
به فرماندار شازند می گوید. اعتراضی که 
بدون هیچ نتیجه مثبتی به پایان رسیده: 
»همه می دانند اینجا آلوده است اما کاری 
نمی کنند. شـــما هـــم بی خود خـــودت را 

اذیت نکن!«
علی جعفری 28 ســـاله با موتور ســـر 
می رســـد. لباســـش را باال می زند تا جای 
بخیه هـــای بیـــن مهره هایـــش را ببینیم، 
همـــان جایی کـــه تومـــوری ســـرطانی تا 
پای مرگ او را کشـــاند اما ســـالم مانده و 
چه ســـالم ماندنـــی: »کمرم گرفتـــه و باز 
نمی شـــود، دیگـــر نمی توانـــم کار کنـــم و 
شـــده ام ســـربار خانواده. اگـــر نمی توانند 
مـــا را از اینجا ببرند جای دیگری اســـکان 
بدهند، الاقـــل امکانات درمانی در اختیار 
مـــا بگذارند. هر ســـری می رفتم شـــیمی 
درمانی 700 هزار تومان پولش می شـــد؛ 

همه هم یا ســـرطان دارند یـــا چند وقت 
دیگـــر می گیرند. مگـــر ما چقـــدر درآمد 
داریـــم؟ کاری هم در این روســـتا نمانده، 
حتی به هیچ کدام ما بجز انگشـــتان یک 
دست در همین پاالیشگاه کار ندادند. کار و 
سودش برای آنهاست بدبختی و فالکتش 

برای ما.«
سوار موتورش می شوم تا مرا به دیدن 
زنانی ببرد که نازایی گرفته اند یا زنانی که 
نـــوزاد بدون قلب زاییده انـــد. اولین خانه 
چند خیابان باالتر اســـت. چند زن جوان 
مشـــغول شســـتن رخت هـــا در لگن های 
بزرگ مسی هستند و یکی از آنها زهراست 
که همین چند ماه پیش کودکش را سقط 
کرده. از شلنگ، آبی به دست و صورتش 
می زنـــد تا شـــاید درد یـــادآوری آن روزها 
را، شســـته باشـــد: » دکترها گفتند قلبش 
شـــکل نگرفته بود؛ تا گفتم از کجا آمده ام 
دکترها ســـریع گفتند برای آلودگی هوای 
روســـتای شماســـت. خیلی ها هستند که 
این مشـــکل را داشـــتند و دیگر دکترهای 
اراک این منطقه را می شناســـند. اینجا یا 
ســـرطان می گیری و می میری یا بچه ات 
نمی شـــود یا مثل من بچه بدون قلب به 
دنیا می آوری. آنهایـــی که بچه دارند هم 
دائم نگران هســـتند چون نفس کشیدن 
اینجا سخت است و بعضی از بچه ها خون 

دماغ می شوند.«
زنـــی با قدم هـــای آهســـته و به کمک 
دیواری که تکیه گاهش شده، از اتاق بیرون 
می آید. صورت رنگ پریده اش نشـــان از 
حال خرابش دارد. اعظم دو سالی هست 
که زمین گیر شده؛ با لهجه غلیظ و نفسی 
که به ســـختی باال می آیـــد می گوید: »من 
بدبخت و بی جون شـــدم. از ریه ام عکس 
انداختند و گفتند برای آلودگی هواســـت. 
نه بیمه داریم نه پول، االن دو ســـال است 
اینجوری شده ام.« دســـتگاه اکسیژن ساز 

را از الی نرده های پنجره نشانم می دهد. 
دستگاهی که به جان او بسته است.

زن ها شـــروع می کنند به حـــرف زدن؛ 
یکـــی روی بالکـــن مشـــغول پهـــن کردن 
رخت اســـت و دیگری وسط حیاط: »بچه 
من وام گرفـــت و خانه درســـت کرد ولی 
آنقدر بچه اش خون دماغ شد که خانه را 
ول کـــرد رفت اراک.« رفـــت اراک تا زنده 
بماند؟ می گوید: »زن برادرم سه چهار ماه 
پیش بچه انداخـــت. دکتر می گفت بهتر 
اســـت دیگر باردار نشـــوی.« بچه هایی که 
اگر به دنیا می آمدند به علت معلولیت و 
ناقص الخلقه بودن هیچ وقت بوی نفت 
پاالیشگاه به دماغ شان نمی خورد و زنانی 
که شاید دیگر فرزندی در آغوش نگیرند. 
همینطور خانه پشت خانه و کوچه پشت 
کوچـــه درد و بیماری اســـت کـــه به جان 
مردم افتاده. دائم از خودم می پرسم آنها 

تاوان چه چیزی را می دهند؟
بـــاز می شـــود،  کـــه  در آهنـــی خانـــه 
محمدجـــواد را می بینـــم که ایســـتاده. با 
لباس استتار و تفنگ پالستیکی به دست 
درحال نگاهبانی است. عینک ته استکانی 
به چشم دارد و پوست صورتش  قهوه ای 
ســـوخته اســـت. آن طـــور کـــه معصومه 
می گویـــد: »از روزی که به دنیا آمد قلبش 
دو سوراخ داشـــت و یک رگ اضافه. یک 
چشـــمش هم نابیناســـت و یکی هم کم 
بینا. رنگ پوســـتش هم به خاطر آلودگی 
هوا ایـــن طوری اســـت.« معصومه، مادر 
محمدجـــواد تأکیـــد می کند که عکســـی 
نگیـــرم چـــون دوســـت نـــدارد کودکـــش 

انگشت نمای محل شود.
 آالینده های صنعتی که بر ســـر مردم 
می ریزد نه تنها به سالمتی آنها آسیب زده 
بلکه زمین هـــای آنها را هم آلـــوده کرده؛ 
از ســـیب و  پـــر  یـــک روز  کـــه  باغ هایـــی 
تاکســـتان هایی که روزی پـــر از انگور بوده. 

پســـاب های شـــیمیایی، زمین هایی را که 
روزی خیار و گوجه و لوبیا در آن برداشـــت 
می شـــد بایر و عقیم و بی حاصـــل کرده. 
آبگیر نیســـتان کـــه روزگاری هویت محل 
بوده به علت برداشـــت از سرچشمه ها و 
حفر چاه های عمیق پاالیشـــگاه خشـــک 
شـــده و حتـــی آب کشـــاورزی هـــم آلوده 
شـــده. به قول مـــرد دامدار کـــه تکیه زده 

به پیشـــخوان مغازه: »دام هایی که روزی 
جگرشـــان طالیـــی بـــود حـــاال انـــگار قیر 
خورده باشند کنار پفی شان )جگر سفید( 
دمل چرکی می زند و مجبوریم شـــکمبه 
و ســـیرابی و جگر و پفـــی را بریزیم دور.«  
اینجـــا روزگاری آبادی بـــوده اما حاال تنها 
خاطره ای گنگ از روســـتایی است خوش 

آب و هوا و سرسبز.

عبداهلل جعفـــری از کشـــو نایلونی پر 
از قـــرص را درمـــی آورد و روی پیشـــخوان 
می گـــذارد: »روزی یـــک جعبـــه ژلوفـــن 
مـــردم  بیشـــتر  چـــون  می فروشـــیم 
سردردهای وحشـــتناک دارند. از هرکس 
بپرسی، به شـــما می گوید که چقدر همه 
می خوابیم انگار که ِسر شده باشیم. صبح 
که از خـــواب بلند می شـــویم انگار قبض 

روح شـــده  نمی توانیم از رختخواب بلند 
شویم و دوباره می افتیم توی جا.« از روستا 
به ســـمت زمین ها و باغ هایـــی که تقریباً 
چســـبیده به پاالیشـــگاه اســـت، می روم. 
نوک یونجه ها ســـیاه شـــده و گـــردی روی 
سبزی شان نشسته. زمین هایی که خشک 
شـــده و دکلی کـــه در چنـــد صدمتری بر 

سرشان آتش می ریزد.

فرمانــدار  عــرب  مصطفــی   
شهرستان شازند: قطع به يقین 
ذات صنعــت آالينده اســت و 
متأسفانه در کل شهرستان شــازند اين آالينده ها 
تأثیرات زيــادی روی آب، خاک و ســامت مردم 
گذاشته. ما معتقديم صنايع بايد به صورت پايدار 
توســعه پیدا کند و همه جوانب و عوارض در اين 
زمینه ســنجیده شــود. از طرف ديگــر صنايع بايد 
مســئولیت اجتماعی خود را نســبت به جامعه 
انجام دهد و خوشــبختانه پتروشیمی تقبل کرده 
بیمارستانی 160 تختخوابی در شهرستان احداث 

کند. بنده در شروع مســئولیت و در همان اولین 
روز به روســتای کزاز رفتم و دغدغه های اين مردم 
را از نزديک ديدم .مطمئن باشــید ما بازهم برای 
شنیدن درددل مردم به اين روستا خواهیم رفت 

و سعی خواهیم کرد مشکات را برطرف کنیم.

 مهدی بخشــی عضو شــورای شــهر شهرستان 
شــازند: متأســفانه بواســطه جانمايی نادرست 
صنايع ســنگینی مانند پااليشــگاه، پتروشیمی و 
نیروگاه حرارتی ظلم های زيادی به مردم شــازند 
شــد. کزاز هــم يکــی از روســتاهايی اســت که به 

علت نزديکی به پااليشگاه به وفور بیماری هايی 
ماننــد ســرطان و بیماری هــای پوســتی، ســقط 
جنین و نازايی در بین اهالی اش شــیوع دارد. در 
اسناد شهرســتان، کزاز روزگاری مرکز بخش بوده 
امــا حاال مــردم اين روســتا بیمارنــد و زمین های 
کشــاورزی و دام هــای آنــان دچــار مســمومیت 
شــده .  ای کاش مســئوالن 24 ســاعت می رفتند 
کــزاز زندگــی می کردند تــا از نزديک شــاهد تأثیر 
آالينده های صنعتــی بر زندگی مردم باشــند اما 
متأسفانه مسئوالن تنها به فکر صندلی های خود 

هستند و مردم را رها کرده اند.

نیم نگاه

فروردین : شما برای انجام دادن وظایفتان چندین راه در پیش رو دارید و اگرچه 
این راهها اختیارات زیادی را به شــما می دهند، اما شرایط کار کردن برای شما 
سخت تر می شود. تا موقعی شما واقعاً کارتان را شروع نکرده اید توضیح دادن 
اینکه چه مراحلی باید طی شــود، کار سختی است. سعی نکنید که از آن سر 

دربیاورید. فقط تا جایی که الزم است خودتان را با آن تطبیق بدهید.

اردیبهشت : کمتر فعالیت کردن و بیان کردن احساساتتان باعث ناراحتی شما 
می شــود، برای آنکه معموالً برایتان راحت است که مشکالت را حل نشده رها 
کرده و در موردشان صحبت نکنید. با وجود این شما اکنون می توانید به پیشرفت 
احساسی مهمی دست یابید، اما نمی توانید با موانعی که وجود دارند مقابله کنید. 

بهتر است فعال روی پروژه های جدیدتان کار نکنید.

خرداد : با وجود اینکه شــما این روزها نســبت به زندگی خوش بین هستید، 
می دانید که تغییری بزرگ در کارهایتان به وجود آمده است، اما شما نمی دانید 
که این تغییرات واقعاً شما را به کدام سمت می برند. از سهیم کردن دیگران در 
احساسهایتان نگرانی به خود راه ندهید، حتی اگر فکر کردن به این موضوع هم 

شما را می ترساند. 

تیر: شاید به دلیل اینکه اهدافتان عملی نشده اند با خودتان درگیر باشید. اکنون 
خیلی اصرار دارید که به زندگی خود معنا ببخشید اما این تصمیم الزاماً شما را به 
این هدف نمی رساند. از بدشانسی، نمی توانید فقط این راه را در پیش بگیرید زیرا 
شما وظایفی دارید که باید به آنها بپردازید. اگر مجبور شدید که مدت بیشتری 

به این نوع زندگی ادامه بدهید ناامید نشوید .
 

مرداد : شــما در جهــان در حال پیش روی کردن می باشــید ولی نمی توانید 
هرکاری را که شروع کرده اید را تمام کنید. اگرچه شما نسبت به قبل بهتر عمل 
می کنید، ولی راحتی و آسایشتان در حال کمرنگ شدن است. شاید گفتن این 
حرف راحت باشد، پس اگر می خواهیدانگیزه هایتان قوی تر باشند، درحقیقت باید 

نسبت به قبل بیشتر سازنده باشید.

شهریور : شما می توانید به اندازه ای هوشیار باشید که ایده فوق العاده روشن و 
خالقانه به ذهنتان تراوش کند. یا می توانید در بیان کردن افکارتان انقدر خودرای 
و مســتبد باشید که هیچ کس جدی تان نگیرد!! اما کاری که باید انجام دهید 
این است که روش بینابین را در پیش بگیرید. گوش کردن به حرف دیگران نیز 

می تواند شانس رسیدن به موفقیت را بیشتر کند.

مهر : شما در این روزها باید جانب احتیاط را رعایت کنید تا به بیراهه نروید. شما 
برای این که به مقام های و درجه های باال برسید شایستگی الزم را دارید فقط باید 
احتیاط کنید تا رویدادها و وقایعی که در آینده رخ می دهند شما را غافلگیر نکند. 
به صحبت های دیگران نیز گوش ندهید زیرا در نهایت کسی که باید تصمیمم 

نهایی را بگیرد خود شما هستید نه افراد دیگر.

آبان : عملکردهای شــما به روشنی بیانگر تفکرات شــما هستند و با صدای 
بلندتری حرف دلتان را ادا می کنید. و تصیم ندارید خیلی زود در مورد چیزهایی 
که به ذهتان می آیند صحبت کنید. حتی اگر از کارهایی که می خواهید در آینده 
انجام دهید مطمئن نیستید، عقب نشینی نکنید و سعی نکنید پیش آمدهایی که 

قبالً اتفاق افتاده را تغییر دهید.

آذر : فکر می کنید که به آخر خط رسیده اید؛ در حالیکه از شدت ناامیدی میزان 
استرس و ناراحتی شما بسیار افزایش پیدا کرده است و وسوسه شده اید که همه 
چیز را به حال خود رها کرده و فرار کنید. اما فرار کردن راه حل مناسبی نیست. 
برای اینکه اگر امروز از این مشکالت فرار کنید، درجای دیگر و روز دیگر به سراغ 

شما می آیند. پس بهترین راهبرد، مبارزه کردن با مشکالت است.

دی : شما امروز بیشــتر از آنچه در توانتان بوده به دیگران وعده داده اید، برای 
اینکه شما زمان و انرژی ای را که برای کامل انجام دادن یک مسئولیت الزم است 
را دســت کم گرفته اید. این موضوع باعث می شود که در آینده موفق به درک 
قدرت مشــکالت شوید. باید بیشتر کار کنید تا به یک بینش واضح و حقیقی 

نسبت اتفاقات پیش آمده برسید.

بهمن : شــما در این روزها توقعات زیاد یا بیش از حــدی را، از دیگران برای 
خودتان طلب می کنید. این موضوع باعث شده است که شما صبر، استقامت تان 
را در برابر مشکالت از دست بدهید. باید این موضوع را بخاطر داشته باشید که 
هر شخصی به تنهایی مسئول زندگی خود می باشد، دیگران هیچ گونه تعهدی 
در قبال شما ندارند. پس به جای یاس و نا امیدی خودتان زندگی تان را بسازید.

اسفند : کشتی زندگی شما در حال حاضر در کنار یک بندر لنگر انداخته است، 
یعنی این که زندگی شما در یک حالت سکون و آرامش به سر می برد برای اینکه 
زندگی تان زا از این حالت خارج سازید باید تالش و صبر را پیشه راه خود کنید 
تا کشتی زندگی تان حرکتی را آغاز کند.البته  این به این معنا نیست که دست 

روی دست بگذارید، به تالش تان ادامه بدهید.
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همهدکترها»کزاز«رامیشناسند
روستايی که در محاصره پااليشگاه و پتروشیمی و نیروگاه حرارتی گیر افتاده است
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مردم روســـتای کزاز شـــازند در محاصره 
لوله های ســـر به فلک کشـــیده پاالیشگاه 
نفت، پتروشـــیمی و نیـــروگاه حرارتی گیر 
افتاده اند. پیشـــرفتی که برای آنها چیزی 
جز سرطان، ناراحتی های پوستی عجیب 
و غریب، جنین هـــای بدون قلب و نازایی 
به ارمغان نیاورده است. این روستای هزار 
و 900 نفـــری در 20کیلومتـــری اراک بوی 
زندگی نمی دهد. به قول عبداهلل از اهالی 
کزاز: »اگر باور نمی کنید که پاالیشگاه این 
بال را ســـر ما آورده و مـــا دروغ می گوییم، 
یـــک بار یونجه و چند شـــاخه انگور ببرید 
آزمایـــش تـــا بفهمید چـــرا زنان مـــا نازا 

شده اند و جوانان ما سرطان می گیرند.«
کـــزاز  ســـمت  بـــه  کـــه  جـــاده ای  از 
مـــی رود می تـــوان ســـه تـــا از بزرگ ترین 
دیـــد؛  را  مرکـــزی  اســـتان  کارخانه هـــای 
پاالیشـــگاه، پتروشـــیمی و نیروگاه شازند 
با دودکش هـــای غول پیکـــر و دکل هایی 
که از دهان شـــان آتش می ریـــزد. صدای 
اذان ظهر در روســـتا می پیچـــد. روبه روی 
ســـوپرمارکتی عبداهلل، زن و مردی پشت 
وانت مشـــغول فروش لباس هستند. به 
سمت شان می روم و با اولین سؤال، سیل 
درد از خانه ها  و پنجره ها و کوچه ها جاری 
می شـــود و دور من حلقه می زند. زنی که 
با چادر گلـــدار رنگ رو رفتـــه ای به وانت 
تکیه زده می گوید: »دو ســـه ســـال اســـت 
اینجوری شـــده، هرکس هم می رود دکتر 
می گویند برای پاالیشگاه است.« عبداهلل 
جعفری ســـریع از مغازه بیـــرون می آید 
و انگشـــت های تاول زده اش را در آفتاب 
تند ظهر جلوی صورتم می گیرد تا جواب 
همه سؤاالتم را بگیرم: »اینجا 80 درصد 
مردم ســـرطان دارنـــد. این دســـت های 

من هم بـــه خاطـــر پاالیشـــگاه اینجوری 
شده، دیگر پرسیدن ندارد. پسر ۴ ساله ام 
ناراحتی پوستی گرفته؛ پوستش مثل چرم 
شده، دانه دانه می شود اما صدای ما که به 

گوش کسی نمی رسد.«
با دادهای دردآلود عبداهلل چند نفری 
از خانه ها بیرون می آیند و هر کدام آماری 
از تعداد ســـرطانی ها و مرگ و میر روستا 
می دهند. یکـــی از 3۵ کودک اســـتثنایی 
می گویـــد و دیگری از مرگ چند زن و مرد 
سرطانی در ۴0روز اخیر. یکی از آب آلوده 
می گویـــد و دیگـــری از یونجه هایی که به 
دست می چســـبند. همه چیز در بدترین 

حالت ممکن است.
زنی که ســـرک کشـــان در خانه کناری 
مغازه عبـــداهلل را باز می کند کم کم چادر 
به سر وارد جمع می شود و می گوید: »آقا 
باد که می آید نفس نمی شود کشید، حتی 
کولر را هم نمی شود روشن کرد. یک بویی 
در فضـــا می پیچد کـــه غیرقابـــل تحمل 
اســـت.« او از تجمع  در مسجد و اعتراض 
به فرماندار شازند می گوید. اعتراضی که 
بدون هیچ نتیجه مثبتی به پایان رسیده: 
»همه می دانند اینجا آلوده است اما کاری 
نمی کنند. شـــما هـــم بی خود خـــودت را 

اذیت نکن!«
علی جعفری 28 ســـاله با موتور ســـر 
می رســـد. لباســـش را باال می زند تا جای 
بخیه هـــای بیـــن مهره هایـــش را ببینیم، 
همـــان جایی کـــه تومـــوری ســـرطانی تا 
پای مرگ او را کشـــاند اما ســـالم مانده و 
چه ســـالم ماندنـــی: »کمرم گرفتـــه و باز 
نمی شـــود، دیگـــر نمی توانـــم کار کنـــم و 
شـــده ام ســـربار خانواده. اگـــر نمی توانند 
مـــا را از اینجا ببرند جای دیگری اســـکان 
بدهند، الاقـــل امکانات درمانی در اختیار 
مـــا بگذارند. هر ســـری می رفتم شـــیمی 
درمانی 700 هزار تومان پولش می شـــد؛ 

همه هم یا ســـرطان دارند یـــا چند وقت 
دیگـــر می گیرند. مگـــر ما چقـــدر درآمد 
داریـــم؟ کاری هم در این روســـتا نمانده، 
حتی به هیچ کدام ما بجز انگشـــتان یک 
دست در همین پاالیشگاه کار ندادند. کار و 
سودش برای آنهاست بدبختی و فالکتش 

برای ما.«
سوار موتورش می شوم تا مرا به دیدن 
زنانی ببرد که نازایی گرفته اند یا زنانی که 
نـــوزاد بدون قلب زاییده انـــد. اولین خانه 
چند خیابان باالتر اســـت. چند زن جوان 
مشـــغول شســـتن رخت هـــا در لگن های 
بزرگ مسی هستند و یکی از آنها زهراست 
که همین چند ماه پیش کودکش را سقط 
کرده. از شلنگ، آبی به دست و صورتش 
می زنـــد تا شـــاید درد یـــادآوری آن روزها 
را، شســـته باشـــد: » دکترها گفتند قلبش 
شـــکل نگرفته بود؛ تا گفتم از کجا آمده ام 
دکترها ســـریع گفتند برای آلودگی هوای 
روســـتای شماســـت. خیلی ها هستند که 
این مشـــکل را داشـــتند و دیگر دکترهای 
اراک این منطقه را می شناســـند. اینجا یا 
ســـرطان می گیری و می میری یا بچه ات 
نمی شـــود یا مثل من بچه بدون قلب به 
دنیا می آوری. آنهایـــی که بچه دارند هم 
دائم نگران هســـتند چون نفس کشیدن 
اینجا سخت است و بعضی از بچه ها خون 

دماغ می شوند.«
زنـــی با قدم هـــای آهســـته و به کمک 
دیواری که تکیه گاهش شده، از اتاق بیرون 
می آید. صورت رنگ پریده اش نشـــان از 
حال خرابش دارد. اعظم دو سالی هست 
که زمین گیر شده؛ با لهجه غلیظ و نفسی 
که به ســـختی باال می آیـــد می گوید: »من 
بدبخت و بی جون شـــدم. از ریه ام عکس 
انداختند و گفتند برای آلودگی هواســـت. 
نه بیمه داریم نه پول، االن دو ســـال است 
اینجوری شده ام.« دســـتگاه اکسیژن ساز 

را از الی نرده های پنجره نشانم می دهد. 
دستگاهی که به جان او بسته است.

زن ها شـــروع می کنند به حـــرف زدن؛ 
یکـــی روی بالکـــن مشـــغول پهـــن کردن 
رخت اســـت و دیگری وسط حیاط: »بچه 
من وام گرفـــت و خانه درســـت کرد ولی 
آنقدر بچه اش خون دماغ شد که خانه را 
ول کـــرد رفت اراک.« رفـــت اراک تا زنده 
بماند؟ می گوید: »زن برادرم سه چهار ماه 
پیش بچه انداخـــت. دکتر می گفت بهتر 
اســـت دیگر باردار نشـــوی.« بچه هایی که 
اگر به دنیا می آمدند به علت معلولیت و 
ناقص الخلقه بودن هیچ وقت بوی نفت 
پاالیشگاه به دماغ شان نمی خورد و زنانی 
که شاید دیگر فرزندی در آغوش نگیرند. 
همینطور خانه پشت خانه و کوچه پشت 
کوچـــه درد و بیماری اســـت کـــه به جان 
مردم افتاده. دائم از خودم می پرسم آنها 

تاوان چه چیزی را می دهند؟
بـــاز می شـــود،  کـــه  در آهنـــی خانـــه 
محمدجـــواد را می بینـــم که ایســـتاده. با 
لباس استتار و تفنگ پالستیکی به دست 
درحال نگاهبانی است. عینک ته استکانی 
به چشم دارد و پوست صورتش  قهوه ای 
ســـوخته اســـت. آن طـــور کـــه معصومه 
می گویـــد: »از روزی که به دنیا آمد قلبش 
دو سوراخ داشـــت و یک رگ اضافه. یک 
چشـــمش هم نابیناســـت و یکی هم کم 
بینا. رنگ پوســـتش هم به خاطر آلودگی 
هوا ایـــن طوری اســـت.« معصومه، مادر 
محمدجـــواد تأکیـــد می کند که عکســـی 
نگیـــرم چـــون دوســـت نـــدارد کودکـــش 

انگشت نمای محل شود.
 آالینده های صنعتی که بر ســـر مردم 
می ریزد نه تنها به سالمتی آنها آسیب زده 
بلکه زمین هـــای آنها را هم آلـــوده کرده؛ 
از ســـیب و  پـــر  یـــک روز  کـــه  باغ هایـــی 
تاکســـتان هایی که روزی پـــر از انگور بوده. 

پســـاب های شـــیمیایی، زمین هایی را که 
روزی خیار و گوجه و لوبیا در آن برداشـــت 
می شـــد بایر و عقیم و بی حاصـــل کرده. 
آبگیر نیســـتان کـــه روزگاری هویت محل 
بوده به علت برداشـــت از سرچشمه ها و 
حفر چاه های عمیق پاالیشـــگاه خشـــک 
شـــده و حتـــی آب کشـــاورزی هـــم آلوده 
شـــده. به قول مـــرد دامدار کـــه تکیه زده 

به پیشـــخوان مغازه: »دام هایی که روزی 
جگرشـــان طالیـــی بـــود حـــاال انـــگار قیر 
خورده باشند کنار پفی شان )جگر سفید( 
دمل چرکی می زند و مجبوریم شـــکمبه 
و ســـیرابی و جگر و پفـــی را بریزیم دور.«  
اینجـــا روزگاری آبادی بـــوده اما حاال تنها 
خاطره ای گنگ از روســـتایی است خوش 

آب و هوا و سرسبز.

عبداهلل جعفـــری از کشـــو نایلونی پر 
از قـــرص را درمـــی آورد و روی پیشـــخوان 
می گـــذارد: »روزی یـــک جعبـــه ژلوفـــن 
مـــردم  بیشـــتر  چـــون  می فروشـــیم 
سردردهای وحشـــتناک دارند. از هرکس 
بپرسی، به شـــما می گوید که چقدر همه 
می خوابیم انگار که ِسر شده باشیم. صبح 
که از خـــواب بلند می شـــویم انگار قبض 

روح شـــده  نمی توانیم از رختخواب بلند 
شویم و دوباره می افتیم توی جا.« از روستا 
به ســـمت زمین ها و باغ هایـــی که تقریباً 
چســـبیده به پاالیشـــگاه اســـت، می روم. 
نوک یونجه ها ســـیاه شـــده و گـــردی روی 
سبزی شان نشسته. زمین هایی که خشک 
شـــده و دکلی کـــه در چنـــد صدمتری بر 

سرشان آتش می ریزد.

فرمانــدار  عــرب  مصطفــی   
شهرستان شازند: قطع به يقین 
ذات صنعــت آالينده اســت و 
متأسفانه در کل شهرستان شــازند اين آالينده ها 
تأثیرات زيــادی روی آب، خاک و ســامت مردم 
گذاشته. ما معتقديم صنايع بايد به صورت پايدار 
توســعه پیدا کند و همه جوانب و عوارض در اين 
زمینه ســنجیده شــود. از طرف ديگــر صنايع بايد 
مســئولیت اجتماعی خود را نســبت به جامعه 
انجام دهد و خوشــبختانه پتروشیمی تقبل کرده 
بیمارستانی 160 تختخوابی در شهرستان احداث 

کند. بنده در شروع مســئولیت و در همان اولین 
روز به روســتای کزاز رفتم و دغدغه های اين مردم 
را از نزديک ديدم .مطمئن باشــید ما بازهم برای 
شنیدن درددل مردم به اين روستا خواهیم رفت 

و سعی خواهیم کرد مشکات را برطرف کنیم.

 مهدی بخشــی عضو شــورای شــهر شهرستان 
شــازند: متأســفانه بواســطه جانمايی نادرست 
صنايع ســنگینی مانند پااليشــگاه، پتروشیمی و 
نیروگاه حرارتی ظلم های زيادی به مردم شــازند 
شــد. کزاز هــم يکــی از روســتاهايی اســت که به 

علت نزديکی به پااليشگاه به وفور بیماری هايی 
ماننــد ســرطان و بیماری هــای پوســتی، ســقط 
جنین و نازايی در بین اهالی اش شــیوع دارد. در 
اسناد شهرســتان، کزاز روزگاری مرکز بخش بوده 
امــا حاال مــردم اين روســتا بیمارنــد و زمین های 
کشــاورزی و دام هــای آنــان دچــار مســمومیت 
شــده .  ای کاش مســئوالن 24 ســاعت می رفتند 
کــزاز زندگــی می کردند تــا از نزديک شــاهد تأثیر 
آالينده های صنعتــی بر زندگی مردم باشــند اما 
متأسفانه مسئوالن تنها به فکر صندلی های خود 

هستند و مردم را رها کرده اند.

نیم نگاه

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

   افقي:
1 - ساز بادی برنجی- فیلسوف پرنفوذ تاریخ

2-  قبیله قوم هود- پوست کنده و بی ریا- الغر
3-  سرزمین- پیوند دهنده- ناپاک بودن

4-  پروردگار- شکایت کردن و نالیدن- سرده ای از درختان
5-  عابد- افسانه سرا- دوباره کاری

6-  زاپاس خودرو- ول گشتن- گرده قارچ
7-  منفک- هواپیمایی ملی افغانستان- آتشدان

8-  دو سال پیش- کلمه شرط- نادرست
9-  کاغذ فروش- ظرف نمک- تصدیق ادبی

10-  گلخن- یار همایون- میمنت و خجستگی
11-  گرداگرد لب و دهان- ضمیر و باطن- ماندگار

12-  همیشه- پسوند ساینده- پاک نژادی
13-  راهی که در زیر زمین کنده شود تا آب از آن جریان یابد- ضروری- صبر زرد

14-  پول چین- زیر و رو کننده علم شیمی- شهری در آلمان
15-  شبکه بندی- بیماری گوارشی

 عمودي:
دیگــران-  حقــوق  بــه  تجــاوز    -1

نخستین ماهواره فضایی
2-  مشــاور- عامــل بیمــاری ایدز- 

نغمه
3-  محبت- شــاعر از آنان چشــم 

یاری داشته- رؤسا
4-  واحــد بوکــس- ســفید آذری- 

رودی در بالکان
5-  مملو- ســخت آســیب دیده- 

تنگه معروف
6-  دام مشــبک- گرسنه نیست!- 

نشان، رونق- نت مخمور
7-  گیــاه پیچنــده- درد و مــرض- 

چشم نامرئی
کتــاب-  بین المللــی  شــماره    -8

کجاوه- سهل
آواز-  و  ترانــه  نوعــی  مابیــن-    -9

جورچین
ســازمان  مخفــف  لعــاب-    -10
محرابــی  نــام  امریــکا-  فضایــی 
بازیگر خانم ســینما- دختر خانم 

انگلیسی
11-  قســمت پایین گوش- بدنام- 

ظرف مکان و زمان
12-  طــرز و قاعــده- ضمیــر چنــد 
نفــره- وزارت اطالعات جمهوری 

اسالمی ایران
13-  مرتبــه اول از طبقــات عــدد- 

دوری از یار- بیخود، بیهوده
14-  درویشــی- همیشــه معذور!- 

بیماری مرگبار غرب آفریقا
15-  مکتبی در روان شناسی- ارابه 

بزرگ جنگی
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   افقي:
1 - فوتبال درون سالن- شهری در ایالت هسن آلمان

2-  سوره زنان- فرودآمدن باران- وسیله خنک نگهدارنده
3-  کلیسای تاریخی اصفهان- نام دخترانه به معنی زیبارو- نماز تنهایی

4-  ناوارد و ناشی- سخن صریح- خوش گذران
5-  کارد- دربان- مخفف خوب

6-  پدر شعر نو- زورق- سروسامان
7-  کمیت- فیلمی از حسن نجفی- پیروز شدن

8-  رهبر فقید هند- فیلمی ساخته سامان مقدم- تلمیذ
9-  جاوید- عصب پا- جدا

10-  کامیون ارتشی- قدرت دید- فناوری اطالعات
11-  شهر جشنواره- سومین خودرو ملی- ژرف بینی

12-  غذای خمیری ترکیه- کمربند طبی- کمربند زمین
13-  پی درپی و پشت سر هم- جلد میوه- چند وارث

14-  بهر پخت آبگوشت می باید خرید- صفت خداوند- کلمه سؤالی
15-  خساست- مجادله سخت در گفتار

 عمودي:
1-  شگردها- یکی از مهم ترین 
علــل بیمــاری و مــرگ قابــل 

پیشگیری
2-  جمــع وسوســه- جایــگاه 
مخصــوص خلبــان هواپیما- 

مرزبان
3-  ارابه زره دار جنگی- شترمرغ 

امریکایی- میان دنیا و آخرت
کــم  مــاه  زائــو-  خــوراک    -4

حرف- سخت، آهنین
5-  حســرت کویــر!- نوازنده- 

آشکار، ظاهر
6-  حرف عصــا!- نیم صدای 
کالغ- لگــن ظرفشــویی- یــار 

خوش!
7-  رونــده- از جوایــز ادبــی- 

چاپار
رایزنــی-  فشــرده-  لــوح    -8

کیسه برنج
اطــوار-  درآمــد  پیــش    -9
ایالــت  کــردن-  نگهــداری 

سیاهپوست نشین امریکا
ناتــوان-  فرانســه-  رود    -10

خاطر- بساک
11-  همسایه نیوزلند- بردبار- 

فلز گرانبها
12-  مختــل شــدن رابطه میان 
دو نفر براثر رنجش- به وسیله- 

فاقد جرأت یا شجاعت
جســت وجو-  و  ســعی    -13

غذایی با اسفناج- خاک
14-  روی آوردن بخت و اقبال- 

اتومبیل- طرح های قانونی
ورزش  در  اصطالحــی    -15
بدن سازی- همه اسباب خانه 

از قبیل درخت ومبل و غیره
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همهدکترها»کزاز«رامیشناسند
روستايی که در محاصره پااليشگاه و پتروشیمی و نیروگاه حرارتی گیر افتاده است
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محمد معصوميان
گزارش نويس

مردم روســـتای کزاز شـــازند در محاصره 
لوله های ســـر به فلک کشـــیده پاالیشگاه 
نفت، پتروشـــیمی و نیـــروگاه حرارتی گیر 
افتاده اند. پیشـــرفتی که برای آنها چیزی 
جز سرطان، ناراحتی های پوستی عجیب 
و غریب، جنین هـــای بدون قلب و نازایی 
به ارمغان نیاورده است. این روستای هزار 
و 900 نفـــری در 20کیلومتـــری اراک بوی 
زندگی نمی دهد. به قول عبداهلل از اهالی 
کزاز: »اگر باور نمی کنید که پاالیشگاه این 
بال را ســـر ما آورده و مـــا دروغ می گوییم، 
یـــک بار یونجه و چند شـــاخه انگور ببرید 
آزمایـــش تـــا بفهمید چـــرا زنان مـــا نازا 

شده اند و جوانان ما سرطان می گیرند.«
کـــزاز  ســـمت  بـــه  کـــه  جـــاده ای  از 
مـــی رود می تـــوان ســـه تـــا از بزرگ ترین 
دیـــد؛  را  مرکـــزی  اســـتان  کارخانه هـــای 
پاالیشـــگاه، پتروشـــیمی و نیروگاه شازند 
با دودکش هـــای غول پیکـــر و دکل هایی 
که از دهان شـــان آتش می ریـــزد. صدای 
اذان ظهر در روســـتا می پیچـــد. روبه روی 
ســـوپرمارکتی عبداهلل، زن و مردی پشت 
وانت مشـــغول فروش لباس هستند. به 
سمت شان می روم و با اولین سؤال، سیل 
درد از خانه ها  و پنجره ها و کوچه ها جاری 
می شـــود و دور من حلقه می زند. زنی که 
با چادر گلـــدار رنگ رو رفتـــه ای به وانت 
تکیه زده می گوید: »دو ســـه ســـال اســـت 
اینجوری شـــده، هرکس هم می رود دکتر 
می گویند برای پاالیشگاه است.« عبداهلل 
جعفری ســـریع از مغازه بیـــرون می آید 
و انگشـــت های تاول زده اش را در آفتاب 
تند ظهر جلوی صورتم می گیرد تا جواب 
همه سؤاالتم را بگیرم: »اینجا 80 درصد 
مردم ســـرطان دارنـــد. این دســـت های 

من هم بـــه خاطـــر پاالیشـــگاه اینجوری 
شده، دیگر پرسیدن ندارد. پسر ۴ ساله ام 
ناراحتی پوستی گرفته؛ پوستش مثل چرم 
شده، دانه دانه می شود اما صدای ما که به 

گوش کسی نمی رسد.«
با دادهای دردآلود عبداهلل چند نفری 
از خانه ها بیرون می آیند و هر کدام آماری 
از تعداد ســـرطانی ها و مرگ و میر روستا 
می دهند. یکـــی از 3۵ کودک اســـتثنایی 
می گویـــد و دیگری از مرگ چند زن و مرد 
سرطانی در ۴0روز اخیر. یکی از آب آلوده 
می گویـــد و دیگـــری از یونجه هایی که به 
دست می چســـبند. همه چیز در بدترین 

حالت ممکن است.
زنی که ســـرک کشـــان در خانه کناری 
مغازه عبـــداهلل را باز می کند کم کم چادر 
به سر وارد جمع می شود و می گوید: »آقا 
باد که می آید نفس نمی شود کشید، حتی 
کولر را هم نمی شود روشن کرد. یک بویی 
در فضـــا می پیچد کـــه غیرقابـــل تحمل 
اســـت.« او از تجمع  در مسجد و اعتراض 
به فرماندار شازند می گوید. اعتراضی که 
بدون هیچ نتیجه مثبتی به پایان رسیده: 
»همه می دانند اینجا آلوده است اما کاری 
نمی کنند. شـــما هـــم بی خود خـــودت را 

اذیت نکن!«
علی جعفری 28 ســـاله با موتور ســـر 
می رســـد. لباســـش را باال می زند تا جای 
بخیه هـــای بیـــن مهره هایـــش را ببینیم، 
همـــان جایی کـــه تومـــوری ســـرطانی تا 
پای مرگ او را کشـــاند اما ســـالم مانده و 
چه ســـالم ماندنـــی: »کمرم گرفتـــه و باز 
نمی شـــود، دیگـــر نمی توانـــم کار کنـــم و 
شـــده ام ســـربار خانواده. اگـــر نمی توانند 
مـــا را از اینجا ببرند جای دیگری اســـکان 
بدهند، الاقـــل امکانات درمانی در اختیار 
مـــا بگذارند. هر ســـری می رفتم شـــیمی 
درمانی 700 هزار تومان پولش می شـــد؛ 

همه هم یا ســـرطان دارند یـــا چند وقت 
دیگـــر می گیرند. مگـــر ما چقـــدر درآمد 
داریـــم؟ کاری هم در این روســـتا نمانده، 
حتی به هیچ کدام ما بجز انگشـــتان یک 
دست در همین پاالیشگاه کار ندادند. کار و 
سودش برای آنهاست بدبختی و فالکتش 

برای ما.«
سوار موتورش می شوم تا مرا به دیدن 
زنانی ببرد که نازایی گرفته اند یا زنانی که 
نـــوزاد بدون قلب زاییده انـــد. اولین خانه 
چند خیابان باالتر اســـت. چند زن جوان 
مشـــغول شســـتن رخت هـــا در لگن های 
بزرگ مسی هستند و یکی از آنها زهراست 
که همین چند ماه پیش کودکش را سقط 
کرده. از شلنگ، آبی به دست و صورتش 
می زنـــد تا شـــاید درد یـــادآوری آن روزها 
را، شســـته باشـــد: » دکترها گفتند قلبش 
شـــکل نگرفته بود؛ تا گفتم از کجا آمده ام 
دکترها ســـریع گفتند برای آلودگی هوای 
روســـتای شماســـت. خیلی ها هستند که 
این مشـــکل را داشـــتند و دیگر دکترهای 
اراک این منطقه را می شناســـند. اینجا یا 
ســـرطان می گیری و می میری یا بچه ات 
نمی شـــود یا مثل من بچه بدون قلب به 
دنیا می آوری. آنهایـــی که بچه دارند هم 
دائم نگران هســـتند چون نفس کشیدن 
اینجا سخت است و بعضی از بچه ها خون 

دماغ می شوند.«
زنـــی با قدم هـــای آهســـته و به کمک 
دیواری که تکیه گاهش شده، از اتاق بیرون 
می آید. صورت رنگ پریده اش نشـــان از 
حال خرابش دارد. اعظم دو سالی هست 
که زمین گیر شده؛ با لهجه غلیظ و نفسی 
که به ســـختی باال می آیـــد می گوید: »من 
بدبخت و بی جون شـــدم. از ریه ام عکس 
انداختند و گفتند برای آلودگی هواســـت. 
نه بیمه داریم نه پول، االن دو ســـال است 
اینجوری شده ام.« دســـتگاه اکسیژن ساز 

را از الی نرده های پنجره نشانم می دهد. 
دستگاهی که به جان او بسته است.

زن ها شـــروع می کنند به حـــرف زدن؛ 
یکـــی روی بالکـــن مشـــغول پهـــن کردن 
رخت اســـت و دیگری وسط حیاط: »بچه 
من وام گرفـــت و خانه درســـت کرد ولی 
آنقدر بچه اش خون دماغ شد که خانه را 
ول کـــرد رفت اراک.« رفـــت اراک تا زنده 
بماند؟ می گوید: »زن برادرم سه چهار ماه 
پیش بچه انداخـــت. دکتر می گفت بهتر 
اســـت دیگر باردار نشـــوی.« بچه هایی که 
اگر به دنیا می آمدند به علت معلولیت و 
ناقص الخلقه بودن هیچ وقت بوی نفت 
پاالیشگاه به دماغ شان نمی خورد و زنانی 
که شاید دیگر فرزندی در آغوش نگیرند. 
همینطور خانه پشت خانه و کوچه پشت 
کوچـــه درد و بیماری اســـت کـــه به جان 
مردم افتاده. دائم از خودم می پرسم آنها 

تاوان چه چیزی را می دهند؟
بـــاز می شـــود،  کـــه  در آهنـــی خانـــه 
محمدجـــواد را می بینـــم که ایســـتاده. با 
لباس استتار و تفنگ پالستیکی به دست 
درحال نگاهبانی است. عینک ته استکانی 
به چشم دارد و پوست صورتش  قهوه ای 
ســـوخته اســـت. آن طـــور کـــه معصومه 
می گویـــد: »از روزی که به دنیا آمد قلبش 
دو سوراخ داشـــت و یک رگ اضافه. یک 
چشـــمش هم نابیناســـت و یکی هم کم 
بینا. رنگ پوســـتش هم به خاطر آلودگی 
هوا ایـــن طوری اســـت.« معصومه، مادر 
محمدجـــواد تأکیـــد می کند که عکســـی 
نگیـــرم چـــون دوســـت نـــدارد کودکـــش 

انگشت نمای محل شود.
 آالینده های صنعتی که بر ســـر مردم 
می ریزد نه تنها به سالمتی آنها آسیب زده 
بلکه زمین هـــای آنها را هم آلـــوده کرده؛ 
از ســـیب و  پـــر  یـــک روز  کـــه  باغ هایـــی 
تاکســـتان هایی که روزی پـــر از انگور بوده. 

پســـاب های شـــیمیایی، زمین هایی را که 
روزی خیار و گوجه و لوبیا در آن برداشـــت 
می شـــد بایر و عقیم و بی حاصـــل کرده. 
آبگیر نیســـتان کـــه روزگاری هویت محل 
بوده به علت برداشـــت از سرچشمه ها و 
حفر چاه های عمیق پاالیشـــگاه خشـــک 
شـــده و حتـــی آب کشـــاورزی هـــم آلوده 
شـــده. به قول مـــرد دامدار کـــه تکیه زده 

به پیشـــخوان مغازه: »دام هایی که روزی 
جگرشـــان طالیـــی بـــود حـــاال انـــگار قیر 
خورده باشند کنار پفی شان )جگر سفید( 
دمل چرکی می زند و مجبوریم شـــکمبه 
و ســـیرابی و جگر و پفـــی را بریزیم دور.«  
اینجـــا روزگاری آبادی بـــوده اما حاال تنها 
خاطره ای گنگ از روســـتایی است خوش 

آب و هوا و سرسبز.

عبداهلل جعفـــری از کشـــو نایلونی پر 
از قـــرص را درمـــی آورد و روی پیشـــخوان 
می گـــذارد: »روزی یـــک جعبـــه ژلوفـــن 
مـــردم  بیشـــتر  چـــون  می فروشـــیم 
سردردهای وحشـــتناک دارند. از هرکس 
بپرسی، به شـــما می گوید که چقدر همه 
می خوابیم انگار که ِسر شده باشیم. صبح 
که از خـــواب بلند می شـــویم انگار قبض 

روح شـــده  نمی توانیم از رختخواب بلند 
شویم و دوباره می افتیم توی جا.« از روستا 
به ســـمت زمین ها و باغ هایـــی که تقریباً 
چســـبیده به پاالیشـــگاه اســـت، می روم. 
نوک یونجه ها ســـیاه شـــده و گـــردی روی 
سبزی شان نشسته. زمین هایی که خشک 
شـــده و دکلی کـــه در چنـــد صدمتری بر 

سرشان آتش می ریزد.

فرمانــدار  عــرب  مصطفــی   
شهرستان شازند: قطع به يقین 
ذات صنعــت آالينده اســت و 
متأسفانه در کل شهرستان شــازند اين آالينده ها 
تأثیرات زيــادی روی آب، خاک و ســامت مردم 
گذاشته. ما معتقديم صنايع بايد به صورت پايدار 
توســعه پیدا کند و همه جوانب و عوارض در اين 
زمینه ســنجیده شــود. از طرف ديگــر صنايع بايد 
مســئولیت اجتماعی خود را نســبت به جامعه 
انجام دهد و خوشــبختانه پتروشیمی تقبل کرده 
بیمارستانی 160 تختخوابی در شهرستان احداث 

کند. بنده در شروع مســئولیت و در همان اولین 
روز به روســتای کزاز رفتم و دغدغه های اين مردم 
را از نزديک ديدم .مطمئن باشــید ما بازهم برای 
شنیدن درددل مردم به اين روستا خواهیم رفت 

و سعی خواهیم کرد مشکات را برطرف کنیم.

 مهدی بخشــی عضو شــورای شــهر شهرستان 
شــازند: متأســفانه بواســطه جانمايی نادرست 
صنايع ســنگینی مانند پااليشــگاه، پتروشیمی و 
نیروگاه حرارتی ظلم های زيادی به مردم شــازند 
شــد. کزاز هــم يکــی از روســتاهايی اســت که به 

علت نزديکی به پااليشگاه به وفور بیماری هايی 
ماننــد ســرطان و بیماری هــای پوســتی، ســقط 
جنین و نازايی در بین اهالی اش شــیوع دارد. در 
اسناد شهرســتان، کزاز روزگاری مرکز بخش بوده 
امــا حاال مــردم اين روســتا بیمارنــد و زمین های 
کشــاورزی و دام هــای آنــان دچــار مســمومیت 
شــده .  ای کاش مســئوالن 24 ســاعت می رفتند 
کــزاز زندگــی می کردند تــا از نزديک شــاهد تأثیر 
آالينده های صنعتــی بر زندگی مردم باشــند اما 
متأسفانه مسئوالن تنها به فکر صندلی های خود 

هستند و مردم را رها کرده اند.

نیم نگاه

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

   افقي:
1 - ساز بادی برنجی- فیلسوف پرنفوذ تاریخ

2-  قبیله قوم هود- پوست کنده و بی ریا- الغر
3-  سرزمین- پیوند دهنده- ناپاک بودن

4-  پروردگار- شکایت کردن و نالیدن- سرده ای از درختان
5-  عابد- افسانه سرا- دوباره کاری

6-  زاپاس خودرو- ول گشتن- گرده قارچ
7-  منفک- هواپیمایی ملی افغانستان- آتشدان

8-  دو سال پیش- کلمه شرط- نادرست
9-  کاغذ فروش- ظرف نمک- تصدیق ادبی

10-  گلخن- یار همایون- میمنت و خجستگی
11-  گرداگرد لب و دهان- ضمیر و باطن- ماندگار

12-  همیشه- پسوند ساینده- پاک نژادی
13-  راهی که در زیر زمین کنده شود تا آب از آن جریان یابد- ضروری- صبر زرد

14-  پول چین- زیر و رو کننده علم شیمی- شهری در آلمان
15-  شبکه بندی- بیماری گوارشی

 عمودي:
دیگــران-  حقــوق  بــه  تجــاوز    -1

نخستین ماهواره فضایی
2-  مشــاور- عامــل بیمــاری ایدز- 

نغمه
3-  محبت- شــاعر از آنان چشــم 

یاری داشته- رؤسا
4-  واحــد بوکــس- ســفید آذری- 

رودی در بالکان
5-  مملو- ســخت آســیب دیده- 

تنگه معروف
6-  دام مشــبک- گرسنه نیست!- 

نشان، رونق- نت مخمور
7-  گیــاه پیچنــده- درد و مــرض- 

چشم نامرئی
کتــاب-  بین المللــی  شــماره    -8

کجاوه- سهل
آواز-  و  ترانــه  نوعــی  مابیــن-    -9

جورچین
ســازمان  مخفــف  لعــاب-    -10
محرابــی  نــام  امریــکا-  فضایــی 
بازیگر خانم ســینما- دختر خانم 

انگلیسی
11-  قســمت پایین گوش- بدنام- 

ظرف مکان و زمان
12-  طــرز و قاعــده- ضمیــر چنــد 
نفــره- وزارت اطالعات جمهوری 

اسالمی ایران
13-  مرتبــه اول از طبقــات عــدد- 

دوری از یار- بیخود، بیهوده
14-  درویشــی- همیشــه معذور!- 

بیماری مرگبار غرب آفریقا
15-  مکتبی در روان شناسی- ارابه 

بزرگ جنگی
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   افقي:
1 - فوتبال درون سالن- شهری در ایالت هسن آلمان

2-  سوره زنان- فرودآمدن باران- وسیله خنک نگهدارنده
3-  کلیسای تاریخی اصفهان- نام دخترانه به معنی زیبارو- نماز تنهایی

4-  ناوارد و ناشی- سخن صریح- خوش گذران
5-  کارد- دربان- مخفف خوب

6-  پدر شعر نو- زورق- سروسامان
7-  کمیت- فیلمی از حسن نجفی- پیروز شدن

8-  رهبر فقید هند- فیلمی ساخته سامان مقدم- تلمیذ
9-  جاوید- عصب پا- جدا

10-  کامیون ارتشی- قدرت دید- فناوری اطالعات
11-  شهر جشنواره- سومین خودرو ملی- ژرف بینی

12-  غذای خمیری ترکیه- کمربند طبی- کمربند زمین
13-  پی درپی و پشت سر هم- جلد میوه- چند وارث

14-  بهر پخت آبگوشت می باید خرید- صفت خداوند- کلمه سؤالی
15-  خساست- مجادله سخت در گفتار

 عمودي:
1-  شگردها- یکی از مهم ترین 
علــل بیمــاری و مــرگ قابــل 

پیشگیری
2-  جمــع وسوســه- جایــگاه 
مخصــوص خلبــان هواپیما- 

مرزبان
3-  ارابه زره دار جنگی- شترمرغ 

امریکایی- میان دنیا و آخرت
کــم  مــاه  زائــو-  خــوراک    -4

حرف- سخت، آهنین
5-  حســرت کویــر!- نوازنده- 

آشکار، ظاهر
6-  حرف عصــا!- نیم صدای 
کالغ- لگــن ظرفشــویی- یــار 

خوش!
7-  رونــده- از جوایــز ادبــی- 

چاپار
رایزنــی-  فشــرده-  لــوح    -8

کیسه برنج
اطــوار-  درآمــد  پیــش    -9
ایالــت  کــردن-  نگهــداری 

سیاهپوست نشین امریکا
ناتــوان-  فرانســه-  رود    -10

خاطر- بساک
11-  همسایه نیوزلند- بردبار- 

فلز گرانبها
12-  مختــل شــدن رابطه میان 
دو نفر براثر رنجش- به وسیله- 

فاقد جرأت یا شجاعت
جســت وجو-  و  ســعی    -13

غذایی با اسفناج- خاک
14-  روی آوردن بخت و اقبال- 

اتومبیل- طرح های قانونی
ورزش  در  اصطالحــی    -15
بدن سازی- همه اسباب خانه 

از قبیل درخت ومبل و غیره
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همهدکترها»کزاز«رامیشناسند
روستايی که در محاصره پااليشگاه و پتروشیمی و نیروگاه حرارتی گیر افتاده است

ان
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محمد معصوميان
گزارش نويس

مردم روســـتای کزاز شـــازند در محاصره 
لوله های ســـر به فلک کشـــیده پاالیشگاه 
نفت، پتروشـــیمی و نیـــروگاه حرارتی گیر 
افتاده اند. پیشـــرفتی که برای آنها چیزی 
جز سرطان، ناراحتی های پوستی عجیب 
و غریب، جنین هـــای بدون قلب و نازایی 
به ارمغان نیاورده است. این روستای هزار 
و 900 نفـــری در 20کیلومتـــری اراک بوی 
زندگی نمی دهد. به قول عبداهلل از اهالی 
کزاز: »اگر باور نمی کنید که پاالیشگاه این 
بال را ســـر ما آورده و مـــا دروغ می گوییم، 
یـــک بار یونجه و چند شـــاخه انگور ببرید 
آزمایـــش تـــا بفهمید چـــرا زنان مـــا نازا 

شده اند و جوانان ما سرطان می گیرند.«
کـــزاز  ســـمت  بـــه  کـــه  جـــاده ای  از 
مـــی رود می تـــوان ســـه تـــا از بزرگ ترین 
دیـــد؛  را  مرکـــزی  اســـتان  کارخانه هـــای 
پاالیشـــگاه، پتروشـــیمی و نیروگاه شازند 
با دودکش هـــای غول پیکـــر و دکل هایی 
که از دهان شـــان آتش می ریـــزد. صدای 
اذان ظهر در روســـتا می پیچـــد. روبه روی 
ســـوپرمارکتی عبداهلل، زن و مردی پشت 
وانت مشـــغول فروش لباس هستند. به 
سمت شان می روم و با اولین سؤال، سیل 
درد از خانه ها  و پنجره ها و کوچه ها جاری 
می شـــود و دور من حلقه می زند. زنی که 
با چادر گلـــدار رنگ رو رفتـــه ای به وانت 
تکیه زده می گوید: »دو ســـه ســـال اســـت 
اینجوری شـــده، هرکس هم می رود دکتر 
می گویند برای پاالیشگاه است.« عبداهلل 
جعفری ســـریع از مغازه بیـــرون می آید 
و انگشـــت های تاول زده اش را در آفتاب 
تند ظهر جلوی صورتم می گیرد تا جواب 
همه سؤاالتم را بگیرم: »اینجا 80 درصد 
مردم ســـرطان دارنـــد. این دســـت های 

من هم بـــه خاطـــر پاالیشـــگاه اینجوری 
شده، دیگر پرسیدن ندارد. پسر ۴ ساله ام 
ناراحتی پوستی گرفته؛ پوستش مثل چرم 
شده، دانه دانه می شود اما صدای ما که به 

گوش کسی نمی رسد.«
با دادهای دردآلود عبداهلل چند نفری 
از خانه ها بیرون می آیند و هر کدام آماری 
از تعداد ســـرطانی ها و مرگ و میر روستا 
می دهند. یکـــی از 3۵ کودک اســـتثنایی 
می گویـــد و دیگری از مرگ چند زن و مرد 
سرطانی در ۴0روز اخیر. یکی از آب آلوده 
می گویـــد و دیگـــری از یونجه هایی که به 
دست می چســـبند. همه چیز در بدترین 

حالت ممکن است.
زنی که ســـرک کشـــان در خانه کناری 
مغازه عبـــداهلل را باز می کند کم کم چادر 
به سر وارد جمع می شود و می گوید: »آقا 
باد که می آید نفس نمی شود کشید، حتی 
کولر را هم نمی شود روشن کرد. یک بویی 
در فضـــا می پیچد کـــه غیرقابـــل تحمل 
اســـت.« او از تجمع  در مسجد و اعتراض 
به فرماندار شازند می گوید. اعتراضی که 
بدون هیچ نتیجه مثبتی به پایان رسیده: 
»همه می دانند اینجا آلوده است اما کاری 
نمی کنند. شـــما هـــم بی خود خـــودت را 

اذیت نکن!«
علی جعفری 28 ســـاله با موتور ســـر 
می رســـد. لباســـش را باال می زند تا جای 
بخیه هـــای بیـــن مهره هایـــش را ببینیم، 
همـــان جایی کـــه تومـــوری ســـرطانی تا 
پای مرگ او را کشـــاند اما ســـالم مانده و 
چه ســـالم ماندنـــی: »کمرم گرفتـــه و باز 
نمی شـــود، دیگـــر نمی توانـــم کار کنـــم و 
شـــده ام ســـربار خانواده. اگـــر نمی توانند 
مـــا را از اینجا ببرند جای دیگری اســـکان 
بدهند، الاقـــل امکانات درمانی در اختیار 
مـــا بگذارند. هر ســـری می رفتم شـــیمی 
درمانی 700 هزار تومان پولش می شـــد؛ 

همه هم یا ســـرطان دارند یـــا چند وقت 
دیگـــر می گیرند. مگـــر ما چقـــدر درآمد 
داریـــم؟ کاری هم در این روســـتا نمانده، 
حتی به هیچ کدام ما بجز انگشـــتان یک 
دست در همین پاالیشگاه کار ندادند. کار و 
سودش برای آنهاست بدبختی و فالکتش 

برای ما.«
سوار موتورش می شوم تا مرا به دیدن 
زنانی ببرد که نازایی گرفته اند یا زنانی که 
نـــوزاد بدون قلب زاییده انـــد. اولین خانه 
چند خیابان باالتر اســـت. چند زن جوان 
مشـــغول شســـتن رخت هـــا در لگن های 
بزرگ مسی هستند و یکی از آنها زهراست 
که همین چند ماه پیش کودکش را سقط 
کرده. از شلنگ، آبی به دست و صورتش 
می زنـــد تا شـــاید درد یـــادآوری آن روزها 
را، شســـته باشـــد: » دکترها گفتند قلبش 
شـــکل نگرفته بود؛ تا گفتم از کجا آمده ام 
دکترها ســـریع گفتند برای آلودگی هوای 
روســـتای شماســـت. خیلی ها هستند که 
این مشـــکل را داشـــتند و دیگر دکترهای 
اراک این منطقه را می شناســـند. اینجا یا 
ســـرطان می گیری و می میری یا بچه ات 
نمی شـــود یا مثل من بچه بدون قلب به 
دنیا می آوری. آنهایـــی که بچه دارند هم 
دائم نگران هســـتند چون نفس کشیدن 
اینجا سخت است و بعضی از بچه ها خون 

دماغ می شوند.«
زنـــی با قدم هـــای آهســـته و به کمک 
دیواری که تکیه گاهش شده، از اتاق بیرون 
می آید. صورت رنگ پریده اش نشـــان از 
حال خرابش دارد. اعظم دو سالی هست 
که زمین گیر شده؛ با لهجه غلیظ و نفسی 
که به ســـختی باال می آیـــد می گوید: »من 
بدبخت و بی جون شـــدم. از ریه ام عکس 
انداختند و گفتند برای آلودگی هواســـت. 
نه بیمه داریم نه پول، االن دو ســـال است 
اینجوری شده ام.« دســـتگاه اکسیژن ساز 

را از الی نرده های پنجره نشانم می دهد. 
دستگاهی که به جان او بسته است.

زن ها شـــروع می کنند به حـــرف زدن؛ 
یکـــی روی بالکـــن مشـــغول پهـــن کردن 
رخت اســـت و دیگری وسط حیاط: »بچه 
من وام گرفـــت و خانه درســـت کرد ولی 
آنقدر بچه اش خون دماغ شد که خانه را 
ول کـــرد رفت اراک.« رفـــت اراک تا زنده 
بماند؟ می گوید: »زن برادرم سه چهار ماه 
پیش بچه انداخـــت. دکتر می گفت بهتر 
اســـت دیگر باردار نشـــوی.« بچه هایی که 
اگر به دنیا می آمدند به علت معلولیت و 
ناقص الخلقه بودن هیچ وقت بوی نفت 
پاالیشگاه به دماغ شان نمی خورد و زنانی 
که شاید دیگر فرزندی در آغوش نگیرند. 
همینطور خانه پشت خانه و کوچه پشت 
کوچـــه درد و بیماری اســـت کـــه به جان 
مردم افتاده. دائم از خودم می پرسم آنها 

تاوان چه چیزی را می دهند؟
بـــاز می شـــود،  کـــه  در آهنـــی خانـــه 
محمدجـــواد را می بینـــم که ایســـتاده. با 
لباس استتار و تفنگ پالستیکی به دست 
درحال نگاهبانی است. عینک ته استکانی 
به چشم دارد و پوست صورتش  قهوه ای 
ســـوخته اســـت. آن طـــور کـــه معصومه 
می گویـــد: »از روزی که به دنیا آمد قلبش 
دو سوراخ داشـــت و یک رگ اضافه. یک 
چشـــمش هم نابیناســـت و یکی هم کم 
بینا. رنگ پوســـتش هم به خاطر آلودگی 
هوا ایـــن طوری اســـت.« معصومه، مادر 
محمدجـــواد تأکیـــد می کند که عکســـی 
نگیـــرم چـــون دوســـت نـــدارد کودکـــش 

انگشت نمای محل شود.
 آالینده های صنعتی که بر ســـر مردم 
می ریزد نه تنها به سالمتی آنها آسیب زده 
بلکه زمین هـــای آنها را هم آلـــوده کرده؛ 
از ســـیب و  پـــر  یـــک روز  کـــه  باغ هایـــی 
تاکســـتان هایی که روزی پـــر از انگور بوده. 

پســـاب های شـــیمیایی، زمین هایی را که 
روزی خیار و گوجه و لوبیا در آن برداشـــت 
می شـــد بایر و عقیم و بی حاصـــل کرده. 
آبگیر نیســـتان کـــه روزگاری هویت محل 
بوده به علت برداشـــت از سرچشمه ها و 
حفر چاه های عمیق پاالیشـــگاه خشـــک 
شـــده و حتـــی آب کشـــاورزی هـــم آلوده 
شـــده. به قول مـــرد دامدار کـــه تکیه زده 

به پیشـــخوان مغازه: »دام هایی که روزی 
جگرشـــان طالیـــی بـــود حـــاال انـــگار قیر 
خورده باشند کنار پفی شان )جگر سفید( 
دمل چرکی می زند و مجبوریم شـــکمبه 
و ســـیرابی و جگر و پفـــی را بریزیم دور.«  
اینجـــا روزگاری آبادی بـــوده اما حاال تنها 
خاطره ای گنگ از روســـتایی است خوش 

آب و هوا و سرسبز.

عبداهلل جعفـــری از کشـــو نایلونی پر 
از قـــرص را درمـــی آورد و روی پیشـــخوان 
می گـــذارد: »روزی یـــک جعبـــه ژلوفـــن 
مـــردم  بیشـــتر  چـــون  می فروشـــیم 
سردردهای وحشـــتناک دارند. از هرکس 
بپرسی، به شـــما می گوید که چقدر همه 
می خوابیم انگار که ِسر شده باشیم. صبح 
که از خـــواب بلند می شـــویم انگار قبض 

روح شـــده  نمی توانیم از رختخواب بلند 
شویم و دوباره می افتیم توی جا.« از روستا 
به ســـمت زمین ها و باغ هایـــی که تقریباً 
چســـبیده به پاالیشـــگاه اســـت، می روم. 
نوک یونجه ها ســـیاه شـــده و گـــردی روی 
سبزی شان نشسته. زمین هایی که خشک 
شـــده و دکلی کـــه در چنـــد صدمتری بر 

سرشان آتش می ریزد.

فرمانــدار  عــرب  مصطفــی   
شهرستان شازند: قطع به يقین 
ذات صنعــت آالينده اســت و 
متأسفانه در کل شهرستان شــازند اين آالينده ها 
تأثیرات زيــادی روی آب، خاک و ســامت مردم 
گذاشته. ما معتقديم صنايع بايد به صورت پايدار 
توســعه پیدا کند و همه جوانب و عوارض در اين 
زمینه ســنجیده شــود. از طرف ديگــر صنايع بايد 
مســئولیت اجتماعی خود را نســبت به جامعه 
انجام دهد و خوشــبختانه پتروشیمی تقبل کرده 
بیمارستانی 160 تختخوابی در شهرستان احداث 

کند. بنده در شروع مســئولیت و در همان اولین 
روز به روســتای کزاز رفتم و دغدغه های اين مردم 
را از نزديک ديدم .مطمئن باشــید ما بازهم برای 
شنیدن درددل مردم به اين روستا خواهیم رفت 

و سعی خواهیم کرد مشکات را برطرف کنیم.

 مهدی بخشــی عضو شــورای شــهر شهرستان 
شــازند: متأســفانه بواســطه جانمايی نادرست 
صنايع ســنگینی مانند پااليشــگاه، پتروشیمی و 
نیروگاه حرارتی ظلم های زيادی به مردم شــازند 
شــد. کزاز هــم يکــی از روســتاهايی اســت که به 

علت نزديکی به پااليشگاه به وفور بیماری هايی 
ماننــد ســرطان و بیماری هــای پوســتی، ســقط 
جنین و نازايی در بین اهالی اش شــیوع دارد. در 
اسناد شهرســتان، کزاز روزگاری مرکز بخش بوده 
امــا حاال مــردم اين روســتا بیمارنــد و زمین های 
کشــاورزی و دام هــای آنــان دچــار مســمومیت 
شــده .  ای کاش مســئوالن 24 ســاعت می رفتند 
کــزاز زندگــی می کردند تــا از نزديک شــاهد تأثیر 
آالينده های صنعتــی بر زندگی مردم باشــند اما 
متأسفانه مسئوالن تنها به فکر صندلی های خود 

هستند و مردم را رها کرده اند.

نیم نگاه

11 تا 18 هزارنفر در زلزله كشته شدند
زلزله  سهمگين طبس، اين تنها عروس كوير ايران 
را با خاك يكسان كرد. گروه اعزامي خبرنگاران اطالعات 
بسرپرستي رس���ول صالحي با پيمودن 557 كيلومتر راه  
اضافي ساعت شش و ده دقيقه بعدازظهر ديروز از مشهد 

وارد طبس شدند.
آنها گزارش داده اند كه برابر آخرين آمارهاي موجود 
بيش از 11هزار تن از اهالي طبس و 50روستاي اطراف آن 
زير خروارها خاك مانده اند و تاكنون از زير خاك بيرون 
آورده نشده اند.در ادامه تالش ماموران بيش از 3هزار تن 
از حادثه دي���دگان از زير خاك بيرون آورده ش���ده و به 

بيمارستان هاي »فردوس« و »گناباد« انتقال يافته اند.
مدير رصد خانه بوخوم يكبار ديگر آزمايش اتمي 

شوروي را عامل مؤثر زلزله طبس دانست
بن � خبرگزاري فرانسه � پروفسور هاينز كامينسكي 
مديررصدخانه بوخوم در ناحيه روهر )آلمان غربي( ديروز 
بار ديگر اظهار نظر ك���رد كه زلزله در طبس با يك انفجار 
اتمي زير زميني شوروي ارتباط داش���ته است. وي روز 
گذشته اظهار داشت كه اگر 36ساعت قبل از زلزله طبس 
دانشمندان شوروي يك آزمايش اتمي زيرزميني در غرب 
سيبري انجام نداده بودند زمين لرزه در شرق ايران ويرانگري 

و شدتي را كه با آن همراه بوده است، پيدا نمي كرد. 
حكومت نظامي را مخالفان بما تحميل كردند

وزير اطالعات و جهانگردي ديروز در مورد برخي 
اكاذيب كه نشريات خارجي عليه ايران منتشر كرده اند گله 

كرد.
 وزير اطالعات در ارتباط كمونيست ها و تظاهرات 
چند روز قبل گفت: م���ا از اينكه هدايت اين حركت يك 
هدايت كمونيستي اس���ت ترديد نداريم چرا كه روش ها 
و شعارهائي كه در اين جريان عامل و هدايت كننده بود 

شعارها و حركت هاي كمونيستي بود.
 وزير اطالع���ات و جهانگردي اف���زود: باتوجه 
به اين واقعيات بايد قبول كرد ك���ه حكومت نظامي را 
در حقيق���ت مخالفان بر م���ا تحميل كردن���د وگرنه 
 سياس���ت دولت دف���اع از آزادي هائي اس���ت كه بيان

 شد.
قيمت خريد هرتن گندم 1500تومان شد

نرخ جديد گندم از كش���اورزان و توليدكنندگان 
در سراس���ر كش���ور افزايش يافت. براساس تصميم 
وزارتخانه هاي كش���اورزي و بازرگاني، قيمت خريد هر 
تن گندم پاك كرده از 1200 تومان به 1400تومان افزايش 

داده شده است.
قيمت خريد هر تن گندم در سال زراعي آينده )57 
� 58( هر تن 1500 تومان خواهد بود كه نس���بت به سال 

جاري 300 تومان افزايش دارد.
وسايل موجود براي مبارزه با فساد كافي نيست

روز گذشته هوشنگ خوش���خو دادستان دادسراي 
ديوانكيفر طي يك مصاحبه با نمايندگان وس���ايل ارتباط 
جمعي خط مش���ي و برنامه آينده دادسراي ديوانكيفر را 
در مبارزه با فساد و سوء اس���تفاده در دستگاه هاي دولتي 
تش���ريح كرد.البته يك نكته را نبايد از نظر دور داشت كه 
وسائل اسباب كار موجود در خور چنين برنامه وسيع و همه 
جانبه اي نيست كه ضمن تقاضا از آقاي وزير دادگستري 
براي كمك به رفع  نواقص و تكميل وسائل از هر حيث 
بيشترين تالش را براي نتيجه گيري بهتر از كار مهمي كه در 

پيش داريم بكار خواهيم برد.
اعالميه فرمانداري نظامي

برابر اعالم روابط عمومي فرمانداري نظامي تهران 
و حومه براي كس���اني كه در نظر دارند مجلس عروسي 
برگزار نمايند و يا نسبت به تشكيل مجالس ترحيم اقدام 
كنند تسهيالتي در نظر گرفته ش���ده است به اين ترتيب 
كه اين قبيل متقاضيان ب���دوا تقاضاي خود را به كالنتري 
محل سكونت تس���ليم و پس از گواهي كالنتري به ستاد 
فرمانداري نظامي تهران و حومه واقع در خيابان 25 شهريور 
)عباس آباد( حدفاصل خيابان هاي مهناز و روزولت تسليم 
نمايند تا اجازه برگزاري مجالس مورد نظر سريعا به آنان 

داده شود.
بازار قم باز شد

قم خبرنگار اطالعات: به دنبال تعطيلي چندين روزه 
بازار و مغازه ها خيابان ها، از بامداد امروز ش���هر از حالت 
تعطيل درآمد و بازاريان و پيشه وران به كسب مشغول شدند. 
آرامش از هر جهت در ش���هر برقرار است و فعاليت هاي 

عادي و روزمره جريان دارد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 27شهريورماه 1357 
)برابر با 15 شوال 1398، 18سپتامبر1978( نقل شده است
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
تصميم تزار به تصرف قلمرو ايران در قفقاز

الكساندر يكم تزار روسيه متولد 23 دسامبر 1777 
كه از مارس 1801 تا دسامبر 1825 امپراتور روسيه بود، 
در دومين سال سلطنت خود به فكر جهان گشايي در 
جنوب و ش���رق آن كشور افتاد و در جلسه 18 سپتامبر 
سال 1802 ژنرال هاي خود، موضوع را مطرح ساخت.

در اجراي تصميم ژنرال »س���ي سيانوف« به شهر 
تفليس كه هنوز اسما در قلمرو ايران بود رفت و چندي 
بعد پيشروي خود را به سوي جنوب دنبال كرد كه منجر 
به آغاز دوراول جنگ ايران و روسيه در سال بعد شد. سي 
سيانوف سپس به خواست ايران، و با طرح نقشه اي، در 
قفقاز جنوبي كشته شد كه ژنرال هاي بعدي موفق شدند 
هدف هاي تزار را تامين كنند و سرانجام پس دو جنگ و 
امضاي دو قرارداد )گلستان و تركمنچاي(، مرز جنوبي 
امپراتوري روس���يه در غرب درياي مازندران، در سال 

1828 رود ارس تعيين شد.
انتقاد كيسينجر از برژينسكی 

18 سپتامبر 1979 هنری كيسينجر ديپلمات آمريكايی 
و وزير امورخارجه پيشين اين كشور و يك بار هم مشاور 
امنيت ملی كاخ سفيد ضمن اشاره به وضعيت ايران وقت 
)هفت ماه پس از انقالب(، برژينسكی مشاور جيمی كارتر را 
متهم به مداخله در اختيارات سايرس ونس وزيرامورخارجه 
وقت كرد و گفت كه وزارت امورخارجه آمريكا نمی تواند 
در آن واحد دو وزير داشته باشد.كيسينجر افزوده بود: "ما با 
يك رشته اشتباه، دوست بزرگی چون ايران را از دست داديم. 
ايران سنگر ما در منطقه و سدی استوار در برابر مطامع مسكو 
بود. ما در طول ربع قرن با كمك ايران بود كه مانع پيشروی 
شوروی در آسيای غربی شديم. ايران، ديگر دركنار ما نيست 
و معلوم نيست كه اين وضعيت تا چه زمانی طول بكشد".

لشكركشي  به روسيه 
18سپتامبر 1918 كه جنگ جهاني اول هفته هاي 
آخر خود را مي گذراند دولت هاي انگلس���تان، ژاپن، 
آمريكا و فرانسه در ظاهر به بهانه جلوگيري از رسيدن 
آذوقه و مهمات به آلمان، ولي در باطن تصرف قسمت 
 هائ���ي از خاك امپراتوري روس���يه و محاصره كردن

 بلش���ويك ها و نابودي آنان در نطفه به روس���يه نيرو 
فرستاده بودند.

قاب امروز

چندين س���تاره س���وخته در آفتاب تو
نور است اين معامله، نور است، يا حسين

نان پاره های س���وخته مان را گواه باش
فردا كه رس���تخيز تنور است، يا حسين

آتش زرتش���ت، تا ابد چ���ون دودمان ِ
خاموشی از تبار تو دور است، يا حسين
عبدالجبار کاکایی

با سينه ای كه تنگ بلور است، يا حسين
ما و دلی كه سنگ صبور است، يا حسين

چون آبِ چاه از لب تو هر كه دور شد
تا روز حشر، زنده به گور است، يا حسين

 سرایه

تـا هست جهــان شـور محــرم باقيست /عكس از: مريم كامياب
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فروردین : شما برای انجام دادن وظایفتان چندین راه در پیش رو دارید و اگرچه 
این راهها اختیارات زیادی را به شــما می دهند، اما شرایط کار کردن برای شما 
سخت تر می شود. تا موقعی شما واقعاً کارتان را شروع نکرده اید توضیح دادن 
اینکه چه مراحلی باید طی شــود، کار سختی است. سعی نکنید که از آن سر 

دربیاورید. فقط تا جایی که الزم است خودتان را با آن تطبیق بدهید.

اردیبهشت : کمتر فعالیت کردن و بیان کردن احساساتتان باعث ناراحتی شما 
می شــود، برای آنکه معموالً برایتان راحت است که مشکالت را حل نشده رها 
کرده و در موردشان صحبت نکنید. با وجود این شما اکنون می توانید به پیشرفت 
احساسی مهمی دست یابید، اما نمی توانید با موانعی که وجود دارند مقابله کنید. 

بهتر است فعال روی پروژه های جدیدتان کار نکنید.

خرداد : با وجود اینکه شــما این روزها نســبت به زندگی خوش بین هستید، 
می دانید که تغییری بزرگ در کارهایتان به وجود آمده است، اما شما نمی دانید 
که این تغییرات واقعاً شما را به کدام سمت می برند. از سهیم کردن دیگران در 
احساسهایتان نگرانی به خود راه ندهید، حتی اگر فکر کردن به این موضوع هم 

شما را می ترساند. 

تیر: شاید به دلیل اینکه اهدافتان عملی نشده اند با خودتان درگیر باشید. اکنون 
خیلی اصرار دارید که به زندگی خود معنا ببخشید اما این تصمیم الزاماً شما را به 
این هدف نمی رساند. از بدشانسی، نمی توانید فقط این راه را در پیش بگیرید زیرا 
شما وظایفی دارید که باید به آنها بپردازید. اگر مجبور شدید که مدت بیشتری 

به این نوع زندگی ادامه بدهید ناامید نشوید .
 

مرداد : شما در جهان در حال پیش روی کردن می باشید ولی نمی توانید هرکاری 
را که شروع کرده اید را تمام کنید. اگرچه شما نسبت به قبل بهتر عمل می کنید، 
ولی راحتی و آسایشــتان در حال کمرنگ شــدن است. شاید گفتن این حرف 
راحت باشــد، پس اگر می خواهیدانگیزه هایتان قوی تر باشند، درحقیقت باید 

نسبت به قبل بیشتر سازنده باشید.

شهریور : شما می توانید به اندازه ای هوشیار باشید که ایده فوق العاده روشن و 
خالقانه به ذهنتان تراوش کند. یا می توانید در بیان کردن افکارتان انقدر خودرای 
و مســتبد باشید که هیچ کس جدی تان نگیرد!! اما کاری که باید انجام دهید 
این است که روش بینابین را در پیش بگیرید. گوش کردن به حرف دیگران نیز 

می تواند شانس رسیدن به موفقیت را بیشتر کند.

مهر : شما در این روزها باید جانب احتیاط را رعایت کنید تا به بیراهه نروید. شما 
برای این که به مقام های و درجه های باال برسید شایستگی الزم را دارید فقط باید 
احتیاط کنید تا رویدادها و وقایعی که در آینده رخ می دهند شما را غافلگیر نکند. 
به صحبت های دیگران نیز گوش ندهید زیرا در نهایت کسی که باید تصمیمم 

نهایی را بگیرد خود شما هستید نه افراد دیگر.

آبان : عملکردهای شما به روشنی بیانگر تفکرات شما هستند و با صدای بلندتری 
حرف دلتان را ادا می کنید. و تصیم ندارید خیلی زود در مورد چیزهایی که به 
ذهتان می آیند صحبت کنید. حتی اگر از کارهایی که می خواهید در آینده انجام 
دهید مطمئن نیستید، عقب نشینی نکنید و سعی نکنید پیش آمدهایی که قباًل 

اتفاق افتاده را تغییر دهید.

آذر : فکر می کنید که به آخر خط رسیده اید؛ در حالیکه از شدت ناامیدی میزان 
استرس و ناراحتی شما بسیار افزایش پیدا کرده است و وسوسه شده اید که همه 
چیز را به حال خود رها کرده و فرار کنید. اما فرار کردن راه حل مناسبی نیست. 
برای اینکه اگر امروز از این مشکالت فرار کنید، درجای دیگر و روز دیگر به سراغ 

شما می آیند. پس بهترین راهبرد، مبارزه کردن با مشکالت است.

دی : شما امروز بیشتر از آنچه در توانتان بوده به دیگران وعده داده اید، برای اینکه 
شــما زمان و انرژی ای را که برای کامل انجام دادن یک مسئولیت الزم است را 
دست کم گرفته اید. این موضوع باعث می شود که در آینده موفق به درک قدرت 
مشــکالت شوید. باید بیشتر کار کنید تا به یک بینش واضح و حقیقی نسبت 

اتفاقات پیش آمده برسید.

بهمن : شما در این روزها توقعات زیاد یا بیش از حدی را، از دیگران برای خودتان 
طلب می کنید. این موضوع باعث شــده است که شما صبر، استقامت تان را در 
برابر مشــکالت از دست بدهید. باید این موضوع را بخاطر داشته باشید که هر 
شخصی به تنهایی مسئول زندگی خود می باشد، دیگران هیچ گونه تعهدی در 

قبال شما ندارند. پس به جای یاس و نا امیدی خودتان زندگی تان را بسازید.

اسفند : کشتی زندگی شما در حال حاضر در کنار یک بندر لنگر انداخته است، 
یعنی این که زندگی شما در یک حالت سکون و آرامش به سر می برد برای اینکه 
زندگی تان زا از این حالت خارج سازید باید تالش و صبر را پیشه راه خود کنید 
تا کشتی زندگی تان حرکتی را آغاز کند.البته  این به این معنا نیست که دست 

روی دست بگذارید، به تالش تان ادامه بدهید.
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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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اسامیبرندگانجدول3797
  1ـ  شراره دهقانیـ  سقز

2ـ فهیمه فریدپورـ  سمنان
3ـ مجید عباسیـ  صحنه

افقي:
1. علم سیاستـ  شهري توریستي در كشور تركیه
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ــه  ــپاسـ  موسس ــويـ  س 3. فرهنگنامه معروف فرانس
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ــه اي فراورده هاي  ــام عمومي گون ــتـ  ن ــمت  راس 4. س
پلیمريـ  خانم
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8. قطعه اي در موتور خودروـ  نوعي تظاهر در رفتارـ  كودك 
تازه به دنیا آمده

9. واحد گوسفندـ  شهر انگور ایرانـ  پدر همه
10. نامي براي خانمهاـ  بمب كثیفـ  هیوالي خیالي سینماي 

ژاپن
11. عصاره، افشرهـ  دست افزار كشاورزـ  مضحك 

ــم نرمـ  عدد  ــدن امري نهانيـ  هزار گرمـ  پش ــا ش 12. افش

حرف ) م ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.
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جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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منفيـ  نیاكان
ــاز كلیساـ  سرانگشتـ  میوه اي گرمسیريـ  توپي  13. س

توپر براي بعضي بازیها
14. روي بندـ  ناتوانـ  وسیله اي براي صید ماهي
15. ترازنامهـ  عدالت خواهـ  واحد توپ جنگي

16. رب النوع عشق نزد یونانیانـ  زنگ بزرگـ  عرق گل
17. با حیله و نیرنگ عیب یا چیزي را پنهان كردنـ  شهري 

در هلند

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

اسامیبرندگانجدول3797
  1ـ  شراره دهقانیـ  سقز

2ـ فهیمه فریدپورـ  سمنان
3ـ مجید عباسیـ  صحنه

افقي:
1. علم سیاستـ  شهري توریستي در كشور تركیه
2. غذایي سادهـ  پول خارجيـ  پرنده اي شكاري 

ــه  ــپاسـ  موسس ــويـ  س 3. فرهنگنامه معروف فرانس
مشهور نظرسنجي آمریكایي

ــه اي فراورده هاي  ــام عمومي گون ــتـ  ن ــمت  راس 4. س
پلیمريـ  خانم

5. مردمانـ  ازدحامـ  كجـ  خوشگوار
ــور گلـ   ــر و پاـ  كش 6. پول ژاپنـ  گمان، دودليـ  بي س

پسوند نظیر
7. آبادكنندهـ  همه دارندـ  ماهر، چیره دست

8. جانورشناسيـ  مكرـ  سمبلیك
9. لوله تنفسيـ  ترسناكـ  رودي در اروپا

10. كاندیدـ  كمي، نقصانـ  عاقبت
ــل در گیاهان نهانزاـ   ــل تولیدمث ــهیدانـ  عام 11. گل ش

النه زنبور عسل
ــابقه اتومبیلرانيـ  منقار مرغـ   ــدد قرنـ  نوعي مس 12. ع

میوه خوبـ  مزه دهان جمع كن
ــت و صحراـ   ــد غربيـ  اماـ  دش ــیقي تن ــي موس 13. نوع

سبب
14. گل همیشه بهارـ  دانشمند مشهور فرانسوي بنیانگذار 

شیمي نوینـ  پیمان، عهد
ــاه  ــم دنباله دارـ  داراي تفاوت و اختالف كمـ  ش 15. فیل

میوه ها
ــي براي  ــهر آرزوـ  نام ــارسـ  ش ــتان ف ــع اس 16. از تواب

مردان
17. شهري در كشور آلمانـ  از ماههاي بهاري

عمودي:
ــهور نیویوركيـ  از شاعران بزرگ فارسي  1. روزنامه مش

گوي صاحب سفرنامه اي مشهور
2. مركز اردنـ  شهري آلمانيـ  برقرار

ــهاي  ــهرهاي جهانـ  كارگرانـ  از ورزش ــروس ش 3. ع
تیمي با توپ

4. لیمو به انگلیسيـ  محل كشت برنجـ  ظرف كوبیدني
ــطه در خرید و فروشـ   ــیرینـ  دلهـ  واس ــرش و ش 5. ت

مردار
6. گوشت آذريـ  جسرـ  عبور صف سربازان مقابل فرمانده 

ـ ماه نوـ  نشان مفعول صریح
7. یاختهـ  چین و شكنـ  منفرد، تك

8. قطعه اي در موتور خودروـ  نوعي تظاهر در رفتارـ  كودك 
تازه به دنیا آمده

9. واحد گوسفندـ  شهر انگور ایرانـ  پدر همه
10. نامي براي خانمهاـ  بمب كثیفـ  هیوالي خیالي سینماي 

ژاپن
11. عصاره، افشرهـ  دست افزار كشاورزـ  مضحك 

ــم نرمـ  عدد  ــدن امري نهانيـ  هزار گرمـ  پش ــا ش 12. افش

حرف ) م ( 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
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ــابقه اتومبیلرانيـ  منقار مرغـ   ــدد قرنـ  نوعي مس 12. ع

میوه خوبـ  مزه دهان جمع كن
ــت و صحراـ   ــد غربيـ  اماـ  دش ــیقي تن ــي موس 13. نوع

سبب
14. گل همیشه بهارـ  دانشمند مشهور فرانسوي بنیانگذار 
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برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.
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عمودی: افقی:

اسامیبرندگانجدول3797
  1ـ  شراره دهقانیـ  سقز

2ـ فهیمه فریدپورـ  سمنان
3ـ مجید عباسیـ  صحنه

افقي:
1. علم سیاستـ  شهري توریستي در كشور تركیه
2. غذایي سادهـ  پول خارجيـ  پرنده اي شكاري 

ــه  ــپاسـ  موسس ــويـ  س 3. فرهنگنامه معروف فرانس
مشهور نظرسنجي آمریكایي

ــه اي فراورده هاي  ــام عمومي گون ــتـ  ن ــمت  راس 4. س
پلیمريـ  خانم

5. مردمانـ  ازدحامـ  كجـ  خوشگوار
ــور گلـ   ــر و پاـ  كش 6. پول ژاپنـ  گمان، دودليـ  بي س

پسوند نظیر
7. آبادكنندهـ  همه دارندـ  ماهر، چیره دست

8. جانورشناسيـ  مكرـ  سمبلیك
9. لوله تنفسيـ  ترسناكـ  رودي در اروپا

10. كاندیدـ  كمي، نقصانـ  عاقبت
ــل در گیاهان نهانزاـ   ــل تولیدمث ــهیدانـ  عام 11. گل ش

النه زنبور عسل
ــابقه اتومبیلرانيـ  منقار مرغـ   ــدد قرنـ  نوعي مس 12. ع

میوه خوبـ  مزه دهان جمع كن
ــت و صحراـ   ــد غربيـ  اماـ  دش ــیقي تن ــي موس 13. نوع

سبب
14. گل همیشه بهارـ  دانشمند مشهور فرانسوي بنیانگذار 

شیمي نوینـ  پیمان، عهد
ــاه  ــم دنباله دارـ  داراي تفاوت و اختالف كمـ  ش 15. فیل

میوه ها
ــي براي  ــهر آرزوـ  نام ــارسـ  ش ــتان ف ــع اس 16. از تواب

مردان
17. شهري در كشور آلمانـ  از ماههاي بهاري

عمودي:
ــهور نیویوركيـ  از شاعران بزرگ فارسي  1. روزنامه مش

گوي صاحب سفرنامه اي مشهور
2. مركز اردنـ  شهري آلمانيـ  برقرار

ــهاي  ــهرهاي جهانـ  كارگرانـ  از ورزش ــروس ش 3. ع
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حرف ) م ( 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 
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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 شماره3797
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منفيـ  نیاكان
ــاز كلیساـ  سرانگشتـ  میوه اي گرمسیريـ  توپي  13. س

توپر براي بعضي بازیها
14. روي بندـ  ناتوانـ  وسیله اي براي صید ماهي
15. ترازنامهـ  عدالت خواهـ  واحد توپ جنگي

16. رب النوع عشق نزد یونانیانـ  زنگ بزرگـ  عرق گل
17. با حیله و نیرنگ عیب یا چیزي را پنهان كردنـ  شهري 

در هلند

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

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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استخداماستخدام

آشناییآشنایی

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا
License, Warranty, 

Insurance and WCB

604.781.7778
(امین)

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

اجارهاجاره
کوکیتالم، وست وود پالتو

سوئیت دوخوابه بزرگ در طبقه همکف،
کامال نوسازی شده، کلیه اپالینسس نو،
آشپزخانه و حمام جدید،  با الندری،

نزدیک به ایستگاه اتوبوس
ماهیانه ۱450 دالر+ یک چهارم یوتیلیتی 

۱4۹0 ۷۷۸-۸۳۳-0۸۳4
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. 

۱4۹0 604-۹۷۱-۱460
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: 604-773-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059

امین                       604-781-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-983-9178
پوری فقط خانم ها           604-988-2913

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 443۵7 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
604-945-4۳24

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

به یک نفر
 برای کار شستشوی اتومبیل 

 Dealership در یک
نیازمندیم.

۱4۹۱ 604-۷2۷-۷۸۱۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

  604-700-۵61۵ 
604-۹4۹-0201   

»نیازمند به همسر«
یه دل بر می خوام 

زیبا مسه قرص ماه باِشه، 
سربراه و نه جیب باِشه

مهربونو وفادار باِشه
بادرود و سپاس محبت بفرماین 

برا مصاحبه تیلی فون بزنید.
۱4۹2 604-۹02-205۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1490

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 


