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این مکان  برای آگهی شما رزرو شده است!

 با وجود باالرفتن آمار کووید19 در بریتیش کلمبیا
قرنطینه کامل استان دیگر نمی تواند راه حل باشد

بــا افزایــش مــوارد جدیــد ابتال به 
کوویــد-۱۹، تعداد بیمارانــی که در 
بریتیــش کلمبیا راهی بیمارســتان 
می شوند در حال افزایش است و تعداد 
افراد بستری در بیمارستان به باالترین 

حد خود در دو ماه اخیر رسیده است.
جدیدتریــن بــه روز رســانی که روز 
پنج شنبه انجام شده است، تعداد موارد 
فعال را به ۸۹۶ می رساند و تعداد کل 
موارد به ثبت رسیده از ابتدای پاندمی تا 

به حال به 5۳۰4 رسیده است.

در هفته های اخیــر، بریتیش کلمبیا 
ظرفیت  تســت بیماران احتمالی را به 
بیــن چهار تا پنج هزار تســت در روز 

افزایش داده است. 
دکتر بانی هنری مسئول ارشد بهداشت 
اســتان گفت: »تعداد مــوارد ابتالی 
بریتیش کلمبیا نســبت به ماه مارچ 
اما مســئوالن بهداشت  بیشتر است، 
درک بسیار بیشتری از ویروس دارند. 
وی گفت »قرنطینه کامل پاسخ اوضاع 
کنونی نیست« و به این نکته اشاره کرد 

بیشتر کسب و کارها از تدابیر و دستورات 
بهداشــت عمومی پیروی می کنند و 
قرنطینه کامل عملکردهای اجتماعی 
را قطــع خواهد کــرد. او گفت پیروی 
از رهنمودهای ســالمت به عهده افراد 
اســت اما اگرنیاز باشد دولت تدابیری 

اعمال می کند.
نتایج تســت کرونا در کانادا  در هفته 
گذشــته نشــان می دهد که کمتر از 
یک درصد افراد بــه این ویروس مبتال 
شده اند. دکتر »ترزا تام«، پزشک ارشد 

بهداشت و درمان عمومی، در بیانیه ای 
اعالم کرد: »طی هفت روز اخیر، نتایج 
مثبت ابتال به کرونــا ۰/۸ درصد بود. 
بدین معنا کــه از هر ۱25 نفر، نتیجه 
تســت یک نفر مثبت بود. تعداد نتایج 
مثبت نســبت به ســه هفته گذشته، 
کاهشــي یک درصدي داشــته است. 
روزانــه به طور متوســط از 4۸ هزار و 
7۱4 نفر تست گرفته مي شود و تعداد 
موارد ابتال، روزانه در کل کشــور بین 

۳5۰ تا 5۰۰ نفر است..«
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هر جمعه منتشر می شود

رضا تقی زاده

منحنی نزولی استقالل ایران 
در همکاری راهبردی با روسیه

حکومت تهران قرار اســت در آینده ای نزدیک، و احتماالً 
اندکی بعد از تعیین تکلیف تحریم ها در شــورای امنیت، 
عالوه بر رســمیت دادن به قرار داد 25 ســاله همکاری با 
چین، قراردادی مشابه و درازمدت با روسیه امضا و سیاست 
به اصطالح »نگاه به شرق« را در سطح اجرایی تازه ای قرار 

دهد.
رویدادی که می تواند استقالل رأی ایران را در رابطه با حفظ 
تمامیت کشور و همچنین مدیریت منابع ملی تحت الشعاع 

منافع »برادران بزرگتر« قرار دهد.
در این رابطه تأکید ســعید خطیب زاده، ســخنگوی تازه 
وزارت خارجه بر »راهبردی« بودن روابط ایران و روســیه، 
در نخســتین نشســت خبری او که یک روز پس از سفر 
امیــر حاتمی، وزیر دفاع دولت روحانی، به مســکو برگزار 
شد و همچنین باال رفتن تب رسانه های دولتی در تمجید 
دستوری و انتشار روزانه »رپرتاژ آگهی« از مرزشکنی های 

علمی و نظامی »همسایه سابق شمالی« قبل تأمل است.
اگرچه خمینی در ابتدای حکومت خود شعار »استقالل« 
سر داد و در رابطه با شرق و غرب سیاست »موازنه منفی« را 
تبلیغ کرد، بازماندگان او، بخصوص در دوران پسا فروپاشی 
اتحاد شــوروی سابق، ظاهراً به عنوان بدیل از دست دادن 
مناسبات عادی با غرب، سیاســت نزدیکی به شرق را در 
پیش گرفتند و طی روندی حساب شــده از سوی روسیه و 
چین، هر روز بیشــتر از پیش به جبهه مشترک خرس و 

اژدها پناه بردند.
غلتیــدن بازماندگان خمینی به آغــوش یکی از دو جناح 
جهانی و از دســت دادن تعادل در مناسبات خارجی ایران 
بدون محاسبه مخاطرات این حرکت و تبعات میان مدت و 

درازمدت آن صورت می گیرد.
تجارب متعدد جهانی حاکی است که هر دو قدرت شرقی در 
رابطه با کشورهای کوچکتر، بخصوص در دوران های بحران 
و ترس از تهدیدات خارجی، در مقابل حمایت از رژیم های 
آسیب پذیر، تعهدات طوالنی مدت به آنها تحمیل می کنند 
و از راه عرضــه تجهیزات دفاعــی و کمک های اضطراری 
وابستگی های »دوستانه« را تا اندازه های تحت الحمایگی باال 

می برند.
الگوی اصلــی قراردادهای باب روز شــده و طوالنی مدت 
روسیه )و چین( با طرف های کوچکتر، پیمان های »دوستی 
و همکاری« اتحاد شوروی سابق با کشورهای عضو پیمان 
نظامی ورشــو اســت، و البته روح قــراردادی که رهبران 
کرملین در سال ۱۹7۱ در شرایط خاص با دولت وقت هند 

به امضا رساندند.
ماهیت پیمان های »دوستی و همکاری« روسیه و چین با 
کشورهای کوچکتر استعماری است و طرح های غیرنظامی 
و به اصطالح عمرانی گنجانده شده در قراردادها نیز در عمل 
لعابی است برای پوشاند طبیعت نظامی-امنیتی همکاری ها.

نکته دیگری که هر دو کشــور در شکم »پیمان دوستی« 
با کشــورهای طرف قرارداد جای می دهند، »نقد« کردن 
تعهدات امنیتی و نظامــی و گرفتن امتیازهای انحصاری، 
در مقابل »وعده« سرمایه گذاری های مشروط در طرح هایی 
است که با وجود سود کالن و ضمانت اجرایی اندک، سال ها 

ناتمام و روی دست می مانند!
در صورتی که حاکمان تهران قصد جذب ســرمایه گذاری 
منصفانه خارجی داشتند، به جای پیمان محرمانه همکاری 
درازمدت با چین و روســیه، طرح های مستقل و جداگانه 
عمــران و تولید را امضا می کردنــد، چنانکه ایران پیش از 
حکومت کنونی با شوروی سابق، قرار داد ساخت ذوب آهن 
اصفهان را امضا و اجرا کرد و جداگانه به آنها گاز می فروخت.

»قرارداد دوستی« با هند و چین

دو نمونه از پیمان های دوستی اتحاد شوروی، یکی در سال 
۱۹45 و پیش از شکل گرفتن »بلوک شرق« با دولت ملی 
چین، و دیگری در سال ۱۹7۱ با هند، و هر دو تحت شرایط 
اضطراری برای کشــورهای کوچک تر طرف قرار داد، امضا 

شد.
پنج سال پس از پایان جنگ دوم جهانی و در فاصله امضای 
دو قرارداد یادشــده، جوزف استالین به منظور مستحکم 
کردن سیطره اتحاد شــوروی سابق بر متصّرفات خود در 
اروپای شرقی و رقابت با »طرح مارشال« آمریکا در اروپای 
غربی، قرارداد همکاری و مشارکت با بلغارستان، مجارستان، 
چکسلواکی، لهســتان و رومانی را امضا و در سال ۱۹4۹ 

کوِمکون را بنیاد گذاشت.
استالین متعاقباً با شــکل دادن به پیمان ورشو و امضای 
قراردادهــای دفــاع متقابل و همکاری هــای اقتصادی با 
رژیم های کمونیست دست نشانده کرملین، عمالً بلوک شرق 
را پایه گذاشت؛ مجموعه ای که پس از پیروزی کمونیست ها 
در چین، و پیوستن کشورهای دیگری مانند آلمان شرقی، 

یوگسالوی سابق و آلبانی به سرعت گسترش یافت.
کشورهای طرف قرارداد دوستی با شوروی سابق، با وجود 
موارد استثنایی، عموماً به دولت های اقماری مسکو تبدیل 

شدند.
قرارداد همکاری اســتالین در شرایطی به دولت ملی گرای 
چین تحمیل شــد که مغولستان خارجی به تصرف اتحاد 
شــوروی درآمده بــود و رهبر کرملیــن در قبال تحمیل 
رســمیت دادن به جدایی مغولستان خارجی، رضایت داد 
که حمایت خود را از شورشیان عضو حزب کمونیست چین 
قطع کند؛ وعده ای که بعد از تحمیل »قرارداد دوستی«، به 

فراموشی سپرده شد!
قرارداد 2۰ ساله دوستی مسکو با هند نیز در شرایطی امضا 
شد که آن کشور در وضعیت اضطراری قرار داشت؛ از یکسو 
در مقابل تهدیدات چین کمونیســت تمامیت ارضی خود 
را در خطر می دید و از ســوی دیگر حمایت وقت آمریکا از 
پاکســتان تعادل قدرت را در منطقه به زیان دهلی مختل 

کرده بود.
هندی ها در ابتدای دهه هفتاد و پیش از دستیابی به بمب 
اتمی تصــور می کردند در صورتی که مورد حمله خارجی 
قرار بگیرند، شــوروی از آنها پشتیبانی نظامی می کند، در 
غیر این صورت به قرارداد 2۰ ساله با مسکو و قبول تعهدات 

درازمدت همراه آن شاید تن نمی دادند.
روس ها در دهه شصت و هفتاد قرن میالدی گذشته مصمم 
بودند با استفاده از »قرارداد دوستی« به عنوان »اسب تروا« 

دولت های اقماری را در سراسر جهان توسعه دهند.
سیاســت تازه پوتین، همسو با طرح جاه طلبانه چین برای 
زنده کردن »جاده ابریشم« که با شعار »یک کمربند- یک 
راه« نفوذ در هفتاد کشورهای عقب مانده و در حال توسعه 
را هــدف قرار داده، عمالً تکرار تاریخ و زنده کردن »پیمان 
دوســتی« اتحاد شوروی سابق با کشــورهای کوچکتر و 

رژیم های آسیب پذیر آنهاست.

درس های تلخ تاریخ

تاریخ 4۰۰ و اندی ساله مناسبات ایران با همسایه )سابق( 
شــمالی حکایت از رشد حدود جغرافیایی و قدرت گرفتن 
روسیه به قیمت کوچکتر شدن و ضعیف تر شدن ایران دارد. 
ســهمی از رشد جغرافیایی روسیه طی چهار قرن گذشته 
ناشــی از جدایی آب و خاک ایران و ضمیمه کردن آنها به 

حدود روسیه بوده است.
انگیزه اصلی نزدیک شدن ایران به همسایه )سابق( شمالی 
در زمــان ایوان )مخوف( و فرزند او، فئودور، که همزمان با 
سلطنت طهماسب و سلطان محمد خدابنده بود، جنگ های 
ایران و عثمانی و بخصوص نقض عهدنامه »آماسیه« توسط 
عثمانی ها و اشــغال سرحّدات ایران در ســال ۱57۸ در 
ارمنستان و سراسر قفقاز بود؛ در غیر این صورت صفویان 
مذهب گرا، سیاست دوری از همسایه مسیحی را در شمال، 

به دوستی با آنها ترجیح می دادند.
شــاه عباس هم در نزدیک شــدن به روس ها استفاده از 
ظرفیــت آنها برای محدود کردن خطــر عثمانی ها را مد 
نظر داشــت و بعد از شکست دادن امپراطوری عثمانی در 
سال ۱۶۱۳ میالدی و پس گرفتن تفلیس، دربند، گنجه و 
باکو و متصل شدن مجدد خاک ایران به روسیه، به منظور 
استحکام وضعیت، پیمان »همکاری ســه جانبه«ای را با 

اتریش و روسیه امضا کرد.
یک دوره کوتاه و اســتثنایی که طی آن ایران در رابطه با 
همســایه شمالی دســت باالتر را یافت، شش سال بعد از 
امضای قرارداد همکاری سه جانبه و در سال ۱۶۱۹ میالدی 
پیش آمد؛ زمانی که میخائیل رومانف، تزار روسیه، در حال 
جنگ با لهستان، از شاه عباس کبیر تقاضای کمک کرد و 
در مقابل، پیشنهاد داد که شهر حاجی طرخان )آستاراخان( 

را به عنوان وثیقه به دولت ایران واگذار کند.
در دوران پطر، تزار وقت روســیه، نگاه آن کشــور به اروپا، 
استفاده از پیشرفت های تازه برای افزایش توسعه داخلی بود 
و در رابطه با ایران، گســترش نفوذ تا سواحل خلیج فارس 

که آن را راهی می دید برای گشودن بیشتر بال و پر خود.
در قرن هــای هجده و نوزده، روســیه حدود مرزهای خود 
را با تصرف ســرزمین های ایران در شرق و غرب آب های 
دریای خزر توســعه داد و در قرن بیســتم، بعد از دوران 
کوتاهی از سازش نســبی و آرامش که در ابتدای تشکیل 
دولت بلشویکی و تولد اتحاد شوروی سوسیالیستی سابق 
بین دو کشور برقرار شد، توسعه طلبی های همسایه شمالی 
از راه تالش برای تجزیه ایران )ایجاد جمهوری های قالبی 
آذربایجان و کردســتان(، و تشــکیل دولت »توده ای« در 

تهران ادامه یافت.
در جریان شورش های داخلی ایران طی سال های 5۶ و 57 
شمسی، تالش های مسکو برای به قدرت رسیدن مذهبی ها 
در تهران، به هیچ وجــه کمتر از قدرت های غربی نبود، به 
طوری که سفارت شوروی در تهران به مرکز تکثیر پیام های 

خمینی و اعالمیه های ضددولتی تبدیل شده بود.

روابط تهران و مسکو در فاصله دو قرارداد همکاری

جنگ ایران و عراق روند نزدیک شــدن مسکو به حکومت 
مذهبی تهران را طی شــش سال نخست تا حدودی کند 
ســاخت و بعد از پایان جنگ و مرگ خمینی، آغاز بحران 
در درون امپراطوری کمونیستی، تالش های کرملین برای 

حفظ و توسعه نفوذ در تهران را تحت تأثیر قرار داد.
بعد از فروپاشــی اتحاد شــوروی در انتهای دهه هشــتاد 
میالدی، و ظاهر شدن روســیه به عنوان وارث اصلی آن، 

نگاه مسکو به تهران تا حدودی منصفانه و شبیه بود با نگاه 
حکومت بلشویکی در ابتدای دوران قدرت گرفتن لنین.

نخســتین قرارداد همکاری زمان دار روســیه با جمهوری 
اسالمی طی سفر سال ۱۳7۹ محمد خاتمی به آن کشور 

امضا و سال بعد در مجلس اسالمی به تصویب رسید.
این قــرارداد که فاقد هر نوع عدد و رقــم مالی و یا طرح 
مشخص اجرایی است، در 2۱ ماده و در زمینه همکاری های 
نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ده ساله تنظیم شده، با 
پیش بینی دوبار قابلیت تمدید خودکار پنج ساله، که عماًل 

عمر آن را به 2۰ سال می رساند.
شاید با اهمیت ترین بند نخستین قرارداد همکاری درازمدت 
روسیه با جمهوری اسالمی در رابطه با حدود و حقوق ایران 
در آبها و منابع دریای خزر اســت کــه در آن بر مالکیت 
اشتراکی، و پرهیز از تقسیم دریا به حدود ملی کشورهای 

همسایه تأکید دارد.
ماده ۱2 قرارداد دوســتی سال ۱۳7۹ روسیه با جمهوری 
اسالمی مبنای تعیین حدود و حقوق ایران را قراردادهای 
ســال ۱۹2۱ و ۱۹4۰ شوروی سابق با ایران قرار داده و با 

روشنی می گوید:
» ماده ۱2- طرفین در خصوص گســترش همکاری های 
جمهوری اســالمی ایران و فدراســیون روسیه در تمامی 
زمینه هــا در دریای خزر، معاهده بیــن ایران و جمهوری 
فدراتیو روســیه سوسیالیستی شــوروی مورخ 2۶ فوریه 
۱۹2۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد 
جماهیر شــوروی  سوسیالیستی مورخ 25 مارس ۱۹4۰ و 
نامه های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در 

دریای خزر می دانند.
 رژیم حقوقی دریای خزر بایســتی براساس اتفاق آرا پنج 
کشــور ســاحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم 
حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رســمیت 
نمی  شناســند و با توجه به مبانی فوق، همکاری در دریای 
خــزر را از طریق تدوین چارچوب  هــای حقوقی الزم در 
زمینه  های ماهی گیری و پرورش ماهی، کشتیرانی، تجارت 
ســاحلی، اســتخراج منابع معدنی و حفظ محیط زیست 

توسعه می  دهند«.
جواد ظریف در حالی نوید تجدید قرارداد 2۰ ساله دوستی 
با روسیه را داده که پیشتر، همراه حسن روحانی، بر وضعیت 
نظام تازه حقوقی خــزر و پایان ارزش حقوقی قراردادهای 
سال ۱۹2۱ و ۱۹4۰ ایران با اتحاد شوروی صحه گذاشته 
و به جای حفظ مالکیت مشاع پنج کشور همسایه در منابع 
کف آب و ســطح آب، تقســیم آن را بر مبنای توافق ها و 
مرزبندی های قبلی روســیه با سه کشــور دیگر ساحلی 

)قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان( پذیرفته است.
وضعیت ناشی از توافق 24 ماده ای که حسن روحانی و جواد 
ظریف روز 2۱ مرداد ماه سال ۱۳۹7 در اکتائو- قزاقستان، 
طی پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر امضا 
کردند، ماهیت مناسبات روسیه با ایران را به سطح روابط 
برادر کبیر با شــریک صغیر تغییر داد و انتشار مفاد »قرار 
داد دوســتی« تازه مسکو-تهران به ســهم خود می تواند 
منحنی نزولی استقالل ایران را در چارچوب »همکاری های 

راهبردی« دو کشور به نمایش بگذارد.

حکومت تهران قرار اســت در آینده ای نزدیک، و احتماالً اندکی بعد از تعیین تکلیف تحریم ها در 
شورای امنیت، عالوه بر رســمیت دادن به قرار داد 2۵ ساله همکاری با چین، قراردادی مشابه و 
درازمدت با روسیه امضا و سیاست به اصطالح »نگاه به شرق« را در سطح اجرایی تازه ای قرار دهد.

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

بعد از ماه ها جدال رهبر جدید حزب محافظه کار انتخاب شد
وعده های انتخاباتی ارین اوتول رهبر جدید حزب محافظه کار

ارین اوتول Erin O’Toole به عنوان 
رئیس جدید حزب محافظه کار کانادا 

انتخاب شد
اریــن اوتــول رئیس جدیــد حزب 
محافظه کار کانــادا از این پس رهبر 
اپوزیسیون رسمی در مجلس عوام هم 

محسوب می شود
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در سومین دور رای گیری برای تعیین 
جانشــینی اندرو شییر، ارین اوتول با 
کسب 57درصد آرا رقیب خود پیتر 
مک کای را پشت ســر گذاشت و به 
عنوان رئیس جدید حزب محافظه کار 

کانادا انتخاب شد.
لسلین لویس Leslyn Lewis و درک 
اســلوآن Derek Sloan کــه دیگر 
رقبای ارین اوتــول بودند، به ترتیب 
در دور دوم و دور اول رای گیــری از 

گردونه رقابت حذف شده بودند.
خبر انتخــاب رئیــس جدید حزب 
محافظه کار کمی پس از ساعت یک 
صبح روز دوشنبه 24 اوت اعالم شد 
در حالــی که انتظــار می رفت نتایج 
رای گیری ســاعت۱۸ روز یکشــنبه 

اعالم شود.
ماشین شــمارش آرا چند هزار برگه 
رای را پاره کرد و این اتفاق پرســنل 
مسئول انتخابات را مجبور کرد آرای 

پاره شده را با دست بازنویسی کنند.
ارین اوتول پس از انتخاب شــدن به 
عنوان رئیس جدید حزب محافظه کار 
و رهبر جدید اپوزیســیون رسمی در 
مجلس عوام کانادا در اولین سخنرانی 
خود اعالم کرد: »به میلیون ها کانادایی 
که هنوز این ساعت شب بیدار هستند، 
سالم می کنم. من ارین اوتول هستم و 
قطعا شما در هفته ها و ماه های آینده 

اسم من را خیلی خواهید شنید.«
اوتول قــول داد برای تحکیم وحدت 
در حزب محافظه کار که در مبارزات 
انتخاباتی بر ســر تعیین رهبر جدید 
دچار اختالف و تفرقه شده بود، تالش 

کند.
اوتــول همچنیــن از اولین فرصتی 
کــه برای اظهارنظر بــه عنوان رهبر 
اپوزیســیون مخالف پیــدا کرده بود 
اســتفاده کرد و به دولت جاســتین 
تــرودو تاخــت: »مــا باید فســاد و 
بی کفایتی لیبرال ها را افشا کنیم اما 
در عین حال باید برای تقویت، آبادانی 

و وحدت بیشتر کانادا بکوشیم.«
رهبر جدیــد محافظــه کاران افزود: 
»جهان به کانادا بیشتر و به جاستین 

ترودو کمتر نیاز خواهد داشت.«
ارین اوتول که نماینده حوزه انتخابیه 
دورهــام تورنتو اســت، وزیــر امور 
کهنه ســربازان بوده است. وی که در 
استان کبک بیشترین آرا را به دست 
آورده اســت، در ســخنرانی خود که 
بخش هایی از آن را به زبان فرانســه 
ایراد کرد، گفت: »وقتی رســانه ها و 

روزنامه نگاران از رقابت بر سر ریاست 
حزب محافظه کار سخن بگویند، قطعا 
به موفقیت بزرگ ما در استان کبک 

اشاره خواهند کرد.«

اندرو شییر تسویه حساب می کند

اما پیــش از اعالم نتایــج انتخابات 
ریاست حزب محافظه کار، اندرو شییر 
رئیس مستعفی این حزب سخنرانی 
شدیداللحن و انتقادآمیزی ایراد کرد. 
شــییر در ســخنرانی خود عالوه بر 
حمله به دولت لیبرال جاستین ترودو، 
از رســانه ها و دانشــگاهیان »چپ« 

به شدت انتقاد کرد.
رئیس پیشــین حزب محافظه کار با 
محکوم کردن سیاست لیبرال جاستین 
ترودو که به گفتــه وی بر الطاف آن 
بیشتر شامل حال دوستانش می شود، 
تاکید کرد: »جناح چپ و اعضای آن 
الف حمایت و همدردی می زنند اما 
بویی از آن نبرده اند چرا که بیشــتر 
از همه تاثیرگرفته از سیاست هایشان 
هستند و مطابق با منافع سیاسی شان 

عمل می کنند.«
شــییر یــادآوری کرد کــه در دوره 
رهبــری وی بر حــزب محافظه کار، 
نمایندگان این حزب در مجلس عوام 
پیشرفت داشــته اند و از سال2۰۱7 
که وی سکاندار رهبری حزب شد تا 
زمان کناره گیری وی از ریاست حزب، 
شمار کرســی های خود را از ۹۹ به 

۱۳۱ افزایش داده اند.

مسئولیت پذیری از »روز اول«

مداد- موفقیت اریــن اوتول مدیون 
حمایتی است که از کبک و استان های 
مرغــزاری )آلبرتــا، ساســکاچوآن، 
منیتوبا( دریافت کرد. حضور چشم گیر 
در شــبکه های اجتماعی، و پذیرش 
و اســتقبال از گوناگونی آرا در درون 
حزب از دیگر دالیل موفقیت او بود. 
اوتول از نظریــات متخصصان روابط 
عمومی در به دســت آوردن پایه آرا 
استفاده کرد و خود را کاندیدای »آبی 
حقیقی« خواند و قول داد که »کانادا 

را در راس امور« قرار دهد.
به گزارش ســی تــی وی نیوز، ارین 
اوتول، نماینــده اونتاریو در پارلمان، 
سکان هدایت حزب محافظه کار را در 
بهترین زمان ممکن به دست گرفت 
و امکان اینکه تا یک ماه دیگر تبدیل 
کاندیدای مطرح نخست وزیری کانادا 

شود وجود دارد.
اوتــول در اولین ســخنرانی خود به 

عنوان رهبر حــزب از رای دهندگان 
غیر محافظه کار خواســت تا »فاصله 
اجتماعی خود را« از هواداری حزبی 
حفظ کنند و وعده های حزبش را در 

نظر بگیرند.
در این مقاله می خوانیم که انتظارات 
اعضای حــزب و کانادایی ها از ارین 
اوتول کــه جایگزین اندرو شــی یر 
شده اســت چه خواهد بود و نگاهی 
بــه وعده های انتخاباتــی او خواهیم 

انداخت.
اوتول بارها و بارها تاکید کرده است که 
جایگاهش به عنوان نماینده پارلمان 
بهترین فرصت است برای ایجاد اهرم 
فشار بر لیبرال ها و بازخواست از »روز 

اول«.
روز دوشــنبه، اوتول در ســخنرانی 
پیروزی خــود اقدام های آتی را برای 
ایجاد اپوزیسیون رسمی و تاثیر گذار 
برشمرد. منجمله »تاکید بر اشتباهات 

و فساد در حزب لیبرال«.
هنوز مشخص نیســت که آیا اوتول 
آماده خواهد بود در رای اعتماد پاییزه 
دولت اقلیت جاستین ترودو را از کار 
برکنار کند، اما یکی از سرسخت ترین 
منتقــدان دولــت در قضیه جنجال 
بورسیه دانشجویی خیریه »وی« بوده 

است. اولین سخنرانی اوتول به عنوان 
رهبر حزب کنایه ای هم به مســئله 
فســاد ترودو و وزیر ســابق اقتصاد، 
بیل مورنو، داشــت و اشاره کرد وقت 
آن رسیده از کمیسیون بررسی فساد 

»حمایت« شود.
انتظار می رود اوتول نیمکت اول حزب 
خود را پیش از جلسه جدید پارلمان 
که از 2۳ سپتامبر آغاز می شود تغییر 
دهد. معمول اســت رهبــران جدید 
حزب ترکیب منتقدان خود، یا »کابینه 
سایه« را تغییر دهند تا از نمایندگانی 
که از آن ها حمایت کرده اند تشــکر 
کنند. از سوی دیگر، شاید این تغییر 
اشاره ای باشد به نمایندگانی که از او 
حمایت نکرده اند، زیرا اتحاد در درون 
حزب در ماه های پیش رو از اهمیت 

باالیی برخوردار است.

استقبال از پیشرفت و ترقی

اوتــول ظاهرا برای اینکــه چهره ای 
مشابه با همتایان خود نداشته باشد 
– در مورد سیاســت های ال جی بی 
تی کیــو و ســقط آزاد جنین – در 
سخنرانی خود اشاره کرد که در حزب 
محافظــه کار، بــدون در نظر گرفتن 

نژاد، دین، یا گرایش جنسی، از همه 
کانادایی ها استقبال می شود. سوال در 
پیش رو البته این اســت که اوتول به 
چه ترتیبی قصد دارد این وعده خود 

را عملی کند.
اوتــول در کمپیــن انتخاباتی خود 
تصویــری بــاز و پذیــرا از حــزب 
محافظه کار  به نمایش گذاشت و در 
نهایت آرای کانادیداهای سوم و چهارم 
محافظه کار – لســین لویــز و درک 
ســوالن – را به دست آورد، در مقابل 
پیتر مک کی سعی می کرد با نظرات 
مترقی خــود و نقــد رویکرد حزب 
محافظه کار به مسائل اجتماعی باعث 
ایجاد دودســتگی درون حزب شود. 
مک کی رویکرد حــزب محافظه کار 
به مســائل احتماعی را دلیل اصلی 
شکســت حزب در انتخابات 2۰۱۹ 

می داند.
اوتــول وعده داد کــه در رژه افتخار 
شــرکت خواهد کرد، در صورتی که 
کارمندان اورژانس )اورژانس، پلیس، و 
آتش نشانی( هم اجازه شرکت داشته 
باشــند. همچنین اعــالم کرد که به 
»حق انتخاب« باور دارد، اما از »حق 
وجدان« کارمندان بخش بهداشت و 

سالمت دفاع می کند.
رئیــس بخش ملی ائتــالف کمپین 
 Campaign Life( زندگــی 
Coalition( می گوید برد اوتول نشان 
اجتماعی  محافظه کاری  که  می دهد 
هنوز هم »بخش اصلی و بی جایگزین 
حزب محافظه کار را تشکیل می دهد«. 
اما نماینده محافظه کار، میشل رمپل، 
می گوید که »با رهبری اوتول اعماد 
زنان و جامعه ال جی بی تی کیو را به 

دست خواهیم آورد.«
باید دید که آیا شاخه های مختلف در 
درون حــزب و انجمن حزب چگونه 
در کنــار یکدیگر فعالیــت خواهند 
کرد، و اقدامات اوتول در برابر ســلون 
)Sloan( – که بیاناتش باعث شــده 
اعضــای حزب خواهان حــذف او از 
انجمن حزب شوند – چه خواهد بود.
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بــرد اوتول بــه عنــوان رهبر حزب 
محافظــه کار در حالی اتفاق افتاد که 
کانــادا همچنان در حــال مبارزه با 
همه گیری کووید ۱۹ است، و اوتول 
از ابتدای امر اعالم کرده که این حزب 
موفقیت بهتری در اداره کشور خواهد 

داشت.
اوتول در سخنرانی روز دوشنبه گفت: 
»به تازگــی از مــوج اول بزرگترین 

بحران سالمت در تاریخ کانادا خارج 
شــده ایم. رهبران دولت های استانی 
در سراسر کشــور قدرت مدیریت و 
رهبری فوق العاده ای در این بحران از 

خود به نمایش گذاشته اند.«
»می توانیم کشور را با حمایت و تامین 
امنیــت کانادایی ها در برابر تهدیدات 
کووید ۱۹بازســازی کنیم. می توانیم 
کانادایی ها را به بــازار کار برگردانیم 
… باید دولتی داشته باشیم که امنیت 
ما را حفظ کند و مطمئن باشیم که 
دوباره دچار غافلگیری و عدم آمادگی 

نشویم.«
اوتول وعده داده است که اگر نخست 
وزیر شود، مسیری برای از بین بردن 
کســری فدرال ۳4۳ میلیارد دالری 
طی خواهد کرد و کمک هزینه های 
اضطــراری را »تعدیل« خواهد کرد، 
منجمله کمــک هزینــه اضطراری 
کانــادا )CERB(. اوتــول همچنین 
گفته است که چگونگی توسعه بیمه 
بی کاری را بررسی کرده است، موردی 
که لیبرال ها در حال حاضر در دست 

بررسی دارند.
با اینکه برنامه ای مخصوص به کووید 
۱۹ نیست، اما اوتول وعده داده است 
که دولتــش کمک هزینه فرزندان را 
توسعه خواهد داد، به این ترتیب که 
اجازه می دهد کمک هزینه فرزند اول 

زودتر از برنامه فعلی دریافت شود.

لغو  برای  اســتان ها  به  چراغ سبز 
مالیات کربن

موضع محافظه کاران درباره تغییرات 
اقلیمی در سال های گذشته همیشه 
مرکز تمرکز بوده، و اوتول تاکید کرده 
که به استان ها و مناطق اجازه می دهد 
درباره مسئله انتشار گازهای گلخانه ای 

تصمیم بگیرند.
در برنامــه انتخاباتــی اوتــول آمده: 
»مالیات کربن برنامه زیست محیطی 
نیســت، برنامــه مالیاتــی اســت. 
رویکردهای هوشــمندانه تری وجود 
دارد، رویکردهایی که مشکل جهانی 
تغییــرات اقلیمــی را به رســمیت 
می شناسد، و به دنبال راه حلی جهانی 

است.«
اوتول همچنیــن در برنامه انتخاباتی 
خود یک طرح کامل مخصوص آلبرتا 
دارد، که شامل تعهداتی است مبنی بر 
باز پس گرفتن قوانین زیست محیطی 

ترودو.
با اشــاره به چالش طرد غرب، اوتول 
قــول داده تا آلبرتــا و بخش انرژی 
این استان را محترم بشمارد و بدین 
ترتیب حمایت رهبر دولت اســتانی 
آلبرتا، جیســون کنی را در انتخابات 

رهبری حزب به دست آورد.
کنی پــس از برد اوتــول در توئینی 
نوشــت: »ارین فردی برجسته است، 
میهن دوســتی اصیل که به کانادایی 
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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

کانادا: ایران باید بگوید چرا آسمان را مسدود نکرده بود
 و چرا به هواپیما شلیک شد

امور  وزیر  فرانسوا-فیلیپ شــامپین 
خارجه و مارک گارنو وزیر حمل ونقل 
کانادا روز دوشــنبه 24 اوت با انتشار 
بیانیه ای مشــترک گزارش مقدماتی 
ســازمان هواپیمایــی بین المللــی 
ایران درباره رمزگشــایی از اطالعات 
جعبه های سیاه پرواز پی.اس752 را 
که روز یکشــنبه منشتر شد، ناکافی 
دانســته و تاکید کردند این گزارش 
فقط اطالعــات محدود و هدفمندی 
درباره این حادثه مرگبار ارائه می کند 
و سواالت اساســی را که درباره این 
فاجعه مطرح بود، همچنان بی پاسخ 

گذاشته است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
هواپیمایی  ســازمان  جدید  گزارش 
بین المللی ایــران جزییات جدیدی 
دربــاره آن چه ژانویه گذشــته برای 
هواپیمایی  شــرکت  بوئینــگ7۳7 
اوکراین در حریم هوایی تهران اتفاق 
افتاد، تشــریح کرده اســت. شامگاه 
هشــتم ژانویه هواپیمای اوکراینی با 
۱7۶مســافر از جمله ده ها شهروند 
و مقیم دائم کانــادا لحظاتی پس از 
برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران 
با شــلیک »اشــتباهی« دو موشک 

نیروهای مسلح ایران سرنگون شد.
امــا گــزارش ســازمان هواپیمایی 
بین المللی ایران درباره دقایق پیش از 
شلیک »تصادفی« موشک ها اطالعاتی 
ارائه نکرده و مشخص نکرده است که 
اساسا چرا موشک ها شلیک شده اند 
و چرا در شــرایطی که ساعاتی پیش 
از این فاجعه نیروهای مســلح ایران 
به تالفی ترور ژنرال قاســم سلیمانی 
فرمانده بلندپایه ســپاه توســط یک 
پهپــاد آمریکایی در بغــداد، مواضع 
نیروهای آمریکایی را در عراق هدف 
موشــک قرار داده بودنــد و احتمال 
حملــه تالفی جویانــه آمریکا وجود 
داشــت، مقامات ایران حریم هوایی 

کشورشان را نبسته بودند.
وزرای امور خارجــه و ترابری کانادا 
در بیانیه مشترک خود تاکید کردند 
این ها ســواالت اساســی و کلیدی 
اســت که کانادا و جامعه بین المللی 
انتظار دارند ایران به آن ها پاسخ های 
قانع کننده بدهد. در این بیانیه آمده 
اســت: »کانادا، کانادایی ها و به ویژه 
این  اعضای خانواده قربانیان بی گناه 
فاجعه حق دارند که پاسخ این سواالت 
را بدانند. گزارش سازمان هواپیمایی 
بین المللی ایران فقط اطالعاتی درباره 
دقایق پس از شلیک موشک اول ارائه 
کرده که در واقع تایید همان اطالعاتی 
است که ما خودمان پیش از این نیز 

می دانستیم.«

خانواده هــای قربانیان خواســتار 
قاطعیت بیشتر هستند

اداره امنیت حمل ونقل کانادا که پیش 
از این گروهی از بازرسان خود را برای 
شرکت در عملیات بارگذاری اطالعات 
جعبه های ســیاه هواپیمای سرنگون 
شــده اوکراینی به فرانسه اعزام کرده 
بــود، با انتشــار بیانیه ای مشــابه از 
دریافت گزارش ســازمان هواپیمایی 
بین المللی ایران خبر داد و به همان 
سواالت بی پاسخی اشاره کرد که وزیر 
امور خارجه و وزیر حمل ونقل کانادا 

مطرح کرده اند.
یکــی از نماینــدگان خانواده هــای 
قربانیان کانادایی این پرواز فاجعه آمیز 
روز دوشــنبه 24 اوت با متهم کردن 
ایــران به تالش بــرای جلوگیری از 
کشــف همه حقایق مربوط به پرواز 
مرگبــار پی.اس752 از این مســئله 
ابــراز ناامیدی کرد که اتــاوا موضع 
سختگیرانه تری در قبال تهران اتخاذ 

نکرده است.
حامد اسماعیلیون شهروند ایرانی تبار 
کانادا که در تورنتو به دندانپزشــکی 
مشــغول است و دختر و همسر خود 
را در فاجعه هوایی تهران از دســت 
داده است، گفت: »دولت فدرال کانادا 
محتاطانه و ماهرانه موضع خوبی اتخاذ 
کرده است اما الزم است که راهی برای 
اعمال فشار بیشتر بر ایران پیدا کند.«
اسماعیلیون تاکید کرد دولت فدرال 
باید »نقض آشکار تعهدات بین المللی 
ایران درباره تحقیــق مربوط به این 
فاجعــه« را محکوم کنــد. وی افزود 
معتقد است که ژاندارمری سلطنتی 
کانادا نیز باید در تالش هایی که برای 
به حساب کشیدن عامالن و مسئوالن 
این فاجعه در جریان اســت، بیشتر 

مشارکت کند.
به موجب قوانین و مقررات بین المللی 
تحقیقات  هدایت  مســئولیت  ایران 
مربوط به فاجعــه هوایی تهران را بر 

عهده دارد اما کانادا، اوکراین و دیگر 
کشــورهای دخیل در این ماجرا نیز 
نقش حمایتــی یا ناظر ایفا می کنند. 
وزرای امور خارجه و حمل ونقل کانادا 
روز دوشنبه از ایران خواستند »یک 
تحقیق عمیق و شــفاف در این باره 
انجام دهد و بــه تعهدات بین المللی 
خود و همچنین معیارهای ســازمان 
هواپیمایی کشوری بین المللی عمل 

کند«.

حکم سازمان تجارت جهانی به نفع 
صنعت چوب و الوار کانادا

مــداد- ســازمان تجــارت جهانی 
)WTO( مستقر در ژنو که مأموریت 
نظارت بــر تجارت جهانی را بر عهده 
دارد، اخیراً حکم جدیدی را در مورد 
اختالف مرتبط با تجارت چوب و الوار 
بین ایاالت متحده و کانادا صادر کرده 
است. در این حکم 224 صفحه ای که 
دوشنبه 24 اوت منتشر شد، سازمان 
تجارت جهانــی اعالم کرد که اعمال 
تعرفه بر واردات الوار و چوب کانادایی 
ایاالت متحده  بازرگانی  توسط وزارت 

فاقد استدالل و مبنای کافی است.
فرانسوا لوگو نخست وزیر کبک در یک 
بیانیه مطبوعاتی از تصمیم ســازمان 
تجارت جهانی استقبال نموده و اعالم 
کرد: این حکم مشــخص می کند که 
وزارت بازرگانی ایاالت متحده در طول 
تحقیق و تفحص نســبت به قوانین 
تجاری صنعت چوب از ســال 2۰۱7 
تاکنون نســبت به اکثر خواسته های 
کانــادا و به طور خاص کبک، بی اعتنا 
بوده است. به اعتقاد دولت کبک، این 
پیروزی نشان دهنده حقانیت ادعاهای 
کبک بوده و اثبات می کند که کانادا 

به قوانیــن تجارت بین المللی احترام 
می گذارد و به همین دلیل تاجران و 
صنایع استان می تواند چوب های خود 

را به بازار آمریکا صادر کند.
ژان فرانسوا سامره مدیرعامل شورای 
 )CIFQ( صنعت جنگل و چوب کبک
نیز در بیانیــه ای از صدور این حکم 
این  بین المللی اســتقبال کرد؛ زیرا 
حکم نشــان می دهد بــرای مدت ها 
در حق صاحبان صنایع چوب و الوار 
کانادا از ســوی ایاالت متحده اجحاف 

شده است.
گفتنی اســت ریشه های این مشکل 
بــه دهه ۸۰ میــالدی بازمی گردد و 
در جدیدترین فعل وانفعاالت بین دو 
کشور، در نوامبر سال 2۰۱۶ ائتالف 
Lumber ایاالت متحــده شــکایتی 
را مبنــی بــر رقابــت ناعادالنه بین 
تولیدکنندگان آمریکایی و کانادایی در 
وزارت بازرگانی آمریکا ثبت کرده و در 
پی آن دولت ترامپ در ســال 2۰۱7 
تعرفه واردات چوب از کانادا را 2۰/2۳ 

درصد افزایش داد.

قدرتمند می اندیشــد. بــه قراردادی 
عادالنه برای غرب باور دارد و آینده ای 

روشن برای صنایع پایه.«

لغو  بودجه سی بی سی 

اوتول همچنین وعده داده اســت که 
بخش هایی از بودجه شرکت تلویزیونی 
کانادا )ســی بی سی( را لغو کند و به 

حد و حدود اولیه آن برساند.
در واقــع، اوتول قول داده اســت تا 
بودجه »کمــک ۶۰۰ میلیونی ترودو 
به رسانه ها« را لغو کند، زیرا استقالل 

رسانه ها را از بین می برد.
برنامه ای که مورد نظر اوتول اســت 
همان قول سوبســید ۶۰۰ میلیونی 
لیبرال ها اســت بــه خبرگزاری های 
منتخب که با هدف حمایت از بخش 

خبرنگاری کانادا ایجاد شده است.
از آنجایــی کــه این بودجــه برای 
حمایت از صنعت خبرگزاری کاغذی 
طراحی شــده، ســی تی وی نیوز و 
دیگر رســانه های مطــرح در دایره 
واجدین شــرایط قــرار نمی گیرند. 
موضع اوتول در آخرین ســخنرانی 
شی یر به عنوان رهبر محافظه کاران 
تکرار شد که محافظه کاران را نسبت 
به »جبهه گیری رســانه های جریان 

اصلی« هشدار می داد.

خارجی،  سیاســت های  در  تغییر 
دفاعی، قضایی

اوتول همچنین  انتخاباتــی  کمپین 
وعده هایــی مبنــی بــر »تمرکز بر 
مجرمین« در قالب برنامه اصالح قانون 
جزایی داده است. این وعده ها بر برخی 
از جرایم تمرکز دارند و همچنین قول 
داده شده تمامی تغییراتی که در زمان 
ترودو در قانون مبارزه با حمل سالح 

ایجاد شده لغو شوند.
در سیاست خارجی، اوتول می خواهد 
در صــد روز اول نخســت وزیــری 
کانادا-اســترالیا- بین  عهدنامــه ای 

نیوزلند-انگلیــس ایجــاد کنــد، و 
همچنین موضع سختی در برابر چین 

گرفته است.
در برنامه سیاســت خارجــی اوتول 
نوشته شده: »شایســته است کانادا 
و تمامــی جهان سیاســت خارجی 
قدرتمنــدی را در پیــش بگیرد که 
منعکــس کننده ارزش هــا و منافع 
کانادا باشــد – سیاستی که اتحاد با 
کشورهای همفکر را، در برابر تعهیدات 

از سوی چین، مستحکم کند.«
در زمینــه سیاســت های دفاعی و 
نیروهای نظامی – دو پرونده نزدیک 
به فرمانده سابق نیروی هوایی – اوتول 
می خواهد بودجه را افزایش دهد، روند 
خرید تجهیزات را ســرعت بخشد، 
و منافع و کمک هزینــه ثابت برای 

سربازان سابق ایجاد کند.

انتقاد به ارائه بسته جدید حمایتی
 کووید ۱۹ توسط ترودو پس از تعطیلی پارلمان

مداد- به گزارش سی.بی.ســی، روز 
پنج شنبه، کریستیا فری لند معاون 
نخســت وزیر و وزیر اقتصاد به همراه 
کارال کوالترو وزیر اشــتغال، جزئیات 
بســته کمک های جدید ۳7 میلیارد 
دالری را ارائــه دادند که بر اســاس 
آن مزایای پاســخ اضطــراری کانادا 
)CERB( تا یک مــاه افزایش یافته، 
بیمه اشتغال )EI( گسترش داده شده 
و مزایای جدیدی همچــون ده روز 
استعالجی  مزایای مرخصی  دریافت 

برای شاغلین پیش بینی شده است.
در پی این رویداد، جاســتین ترودو 
با اعــالم ایــن موضوع کــه اجرای 
برنامه حمایت دولت در مورد کووید 
۱۹ بــدون چــراغ ســبز از مجلس، 
غیرمسئوالنه اســت، این پرسش را 
در اذهــان ایجاد کرد که چرا بســته 
کمک های ۳7 میلیارد دالری دولت 
بــرای مواجه با کرونــا دو روز پس از 

تعطیل شدن مجلس ارائه شد؟
ترودو روز جمعه طی یک نشســت 
مشــترک با داگ فورد، نخست وزیر 
انتاریــو در بروکویل، گفت: برنامه ای 
که دولت او هشت ماه پیش تهیه کرده 
بود، دیگر مطابق با شــرایط کنونی 
اقتصادی ناشــی از همه گیری کرونا 
نبوده و ایــن همه گیری، چالش ها و 

ضعف هایی را در برنامه های مقابله با 
بحران کشــور مشخص کرد که باید 

برطرف شوند. 
وی در ادامه توضیحــات خود افزود: 
مســئولیت ما به عنوان دولت، ایجاب 
می کند که برنامه های بلندپروازانه ای 
که جهت حمایت از مردم کانادا داریم 
را در مجلس ارائه دهیم اما چالش های 
موجود سبب شــد تا این موضوع با 
کمــی تأخیر انجام شــده و تالش ما 
برای ایمن نگه داشتن مردم کشور در 

گام های بعدی است.
ایــن گفته هــا در شــرایطی عنوان 
می شوند که ارائه این بسته حمایتی 

جدید سبب شده تا منتقدین دولت 
این موضوع را مطــرح کنند که چرا 
این اطالعیه دو روز پس از درخواست 
ترودو برای تعطیلــی پارلمان تا 2۳ 
سپتامبر، منتشر شد. به باور این افراد، 
حرکت جدید ترودو یک بازی سیاسی 
بــوده و وی قصد دارد بــا این اقدام، 
حیثیت آسیب دیده خود و کابینه اش 
را در پــی بحران ناشــی از قرارداد با 
خیریه WE که بر اساس آن اتهاماتی 
را به وی و مورنو وزیر ســابق اقتصاد 

واردشده بود، ترمیم کند.
در مقابل، ترودو اعالم کرد که هدف 
وی از تعلیق پارلمان این است که به 
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دشواری تحصیل
 دانشجویان بین المللی کانادا 

در پی کووید۱۹
مداد- در پی شیوع همه گیری ناشی 
از کووید ۱۹، دانشجویان بین المللی 
که برای شــروع ســال تحصیلی به 
کانــادا می آینــد، دچار مشــکالتی 
اساسی شــده اند. البته اکثر کسانی 
که تحصیــالت خــود را از پیش از 
دوران کرونــا شــروع کــرده بودند، 
می توانند بدون مشــکالت جدی از 
مرز عبور کرده و خود را به شهر محل 
این موضوع  اما  تحصیلشان برسانند 
برای دانشــجویان جدید که امسال 
برای تحصیل در یکی از دانشگاه های 
کانادا ثبت نام کرده اند، متفاوت بوده و 
آن ها را بــا چالش های زیادی روبه رو 
کرده اســت. اصلی ترین معضل این 
گــروه از دانشــجویان، دریافت ویزا 
و مجوز اقامت در کشــور محســوب 

می شود.
با توجه به شــرایط فعلــی و قوانین 
جدید، بســیاری افرادی که در سال 
اول برنامه تحصیالت خود بوده و قرار 
است از امســال ترم جدید تحصیلی 
را شــروع کنند، دچار سردرگمی و 
مشکل دریافت ویزا شده اند زیرا فقط 
افرادی قادر به ورود به کانادا خواهند 
بود که قبل از ۱۸ مارس برای ویزای 

خود درخواست داده باشند.
پس ازاین تاریخ دفاتر اداری به دلیل 
شرایط قرنطینه، غیرفعال شده و در 
این بازه زمانی تنها تعداد اندکی ویزا 
صادرشده است. به باور کارشناسان، 
این موضــوع کل تحصیالت و آینده 
درسی دانشجوها را به خطر می اندازد. 
ایــن محدودیت ها تنهــا منحصر به 
مســائل کنســولی نبوده و سیستم 
آموزشــی را نیز تحت تأثیر قرار داده 
اســت. برای نمونه امســال در کالج 
 ،Cgep de Jonquière فرانسوی زبان
تنها کمتر از ده دانشجوی بین المللی 

قادر خواهنــد بود به صورت حضوری 
در کالس ها شرکت کنند، درحالی که 
پیش از شیوع کرونا پیش بینی می شد 
تقریباً 2۰۰ دانشجوی خارجی برای 
ســال تحصیلی 2۰2۰ در این مرکز 

آموزشی حضورداشته باشند.
عــالوه بر بحــث ویزا و مشــکالت 
آموزشــی، کرونا و شــرایط ناشی از 
همه گیری آن موجب شــده است تا 
دانشجویان خارجی برای تأمین محل 
اقامت خود نیز با چالش های متعددی 

روبه رو شوند.
بــر اســاس قوانیــن دانشــگاه ها، 
دانشــجویان بین المللــی تنها تا ۳۱ 
اوت بــدون پرداخــت هزینه قادر به 
رزرو اتاق های خــود در خوابگاه ها و 
پانسیون های دانشگاه بوده و برای رزرو 
اتاق خود پس ازاین تاریخ باید مبالغی 

پرداخت کنند.
بســیاری از ایــن افــراد از قبل و به 
کمک آژانس های مختلــف اقدام به 
رزرو اتاق یا حتی اجاره خانه کرده و 
قراردادهایشان را به صورت رسمی به 
ثبت رسانده اند و حاال بدون اینکه در 
این خانه ها حضورداشته باشند موظف 

به پرداخت اجاره بهای آن هستند.
عالوه بر ایــن، صرف نظــر از اینکه 
دانشــجویان خارجی قرار اســت در 
خانه  یا  دانشــجویی  اقامتگاه هــای 
شــخصی زندگی کنند، باید پیش از 
حضور در کالس ها و شروع تحصیل 
خود یــک دوره قرنطینــه ۱4 روزه 
اجباری را نیز پشــت سر بگذارند. به 
همین دلیل برخی دانشگاه ها برای این 
افراد تسهیالتی همچون امکان حضور 
آنالین در کالس ها را فراهم کرده اند 
تا این افراد بیش از این از کالس های 

درسی خود عقب نیفتند.

سفر به کانادا 
در دوره  کرونا ویروس

ایرانیان کانادا- طبق دستور پارلمان، محدودیت ها و منع هایی که در چند 
ماه گذشته جاری بودند، ادامه خواهند یافت. این محدودیت اتباع همه ی 

کشورها را به جز آمریکایی ها، شامل می شود.
 اتباع آمریکا تا 2۱ سپتامبر اجازه ی ورود به خاک کانادا را ندارند. در حال 
حاضر اکثریت قریب به اتفاق اتباع خارجی از ورود به کانادا منع شده اند، 

اما در مورد ممنوعیت سفر، تعدادی معافیت نیز وجود دارد. 
گروه های زیر می توانند از مرز به کانادا اعم از هوایی یا زمینی عبور کنند: 
* شــهروندان کانادایی و اقامت دائم کانادا. اعضای خانواده ی شهروندان 
کانادایی و اقامت دائم کانادا که به دالیل ضروری به کانادا سفر می کنند. * 
کارگران موقت که دارای مجوز کار معتبر هستند یا مجوز کار تأیید شده  

دارند، اما هنوز مجوز کارشان صادر نشده  است. 
* شرکت کنندگان در قرعه کشــی کارگران ماهر و نیمه ماهر که هنوز 
مجوزهای کاری خود را فعال نکرده اند، برای ورود باید یک پیشنهاد شغلی 
معتبر داشــته باشند، لزومی ندارد که این پیشنهاد شغلی در یک بخش 

حیاتی باشد. 
* شرکت کنندگان در قرعه کشی کارگران ماهر و نیمه ماهر که مجوزهای 
کار خود را فعال کرده اند و به طور موقت در خارج از کشور بوده اند، برای 
ورود مجدد، به یک پیشنهاد شغلی معتبر احتیاج ندارند. * دانشجویان 
بین المللی که دارای مجوز تحصیلی معتبر هستند، یا مجوز تحصیلشان 
همزمان با اعمال محدودیت های ســفر در 2۱ مارچ آغاز صادر شــد. یا 
آنهایــی که از ایاالت متحده می آیند و آنهایــی که به دالیل ضروری به 

کانادا می آیند. 
* دارندگان ویزای COPR که تا تاریخ ۱۸ مارچ 2۰2۰ ویزایشان تأیید 

شده و در هر کشوری غیر از آمریکا زندگی می کنند.
 یک منبع در CBSA تأیید کرده اســت که برخی از افراد واجد شرایط 
برای معافیت از محدودیت های مسافرتی در هنگام ورود به خاک کانادا 
دیپورت شــده اند یا در مرز نگه داشته شــده اند. به خصوص آنهایی که 
نتوانسته اند برنامه ای جهت قرنطینه ی اجباری به مدت دو هفته، پس از 
ورودشــان به کانادا ارائه دهند. یا آنهایی که نتوانند ضرورت سفر خود به 

کانادا را اثبات کنند.

توریست های حاضر در کانادا می توانند اجازه کار دریافت کنند

سیاســت جدید موقــت مبتنی بر 
منافع عمومی کــه وزارت مهاجرت 
اتخاذ کرده اســت، ایــن امکان را به 
گردشــگران حاضر در کانادا می دهد 
که بدون این که مجبور به ترک خاک 
کانادا باشــند، مجوز کار تقاضا کنند. 
این سیاست موقت برای کارفرمایان 
کانادایی کــه درزمینه تامین نیروی 
کار همچنان مشــکل دارند، فرصتی 
مناســب ایجاد کرده است. تا پیش 
از اتخاذ این سیاســت توسط وزارت 
مهاجرت، اقــدام برای دریافت مجوز 
کار می بایســت الزاما از خارج کانادا 
صورت گیرد و حتــی افراد متقاضی 
که در داخل کشــور به سر می بردند، 
به موجب مقررات می بایســت خاک 
کشور را ترک کنند و با روادید تازه ای 

وارد کشور شوند.
به گــزارش هفته، به نقل از ســایت 
canada.ca، بــه موجب سیاســت 
عمومــی جدیدی که دوشــنبه 24 
اوت مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت، 
پناهجویان و شــهروندی کانادا اعالم 
کرد، از این پس گردشــگرانی که در 
کانادا به سر می برند و یک پیشنهاد 
کار معتبر دارنــد، می توانند تقاضای 
مجــوز کار مناســب کارفرمای خود 
را ارائه کنند و اگــر با تقاضای آن ها 
موافقت شــد، بدون این که مجبور 
باشند خاک کانادا را ترک کنند، مجوز 

کار بگیرند.
این سیاست موقت که بالفاصله پس 
از اعالم به اجرا گذاشــته شده است، 
به کارفرمایان کانادایی که هنوز برای 
پیدا کردن نیروی کار مورد نیاز خود 
مشــکل دارند و همچنین برای آن 
دسته از دارندگان اقامت موقت کانادا 
که مایل به کارکردن هستند، فرصت 
مناسبی ایجاد خواهد کرد تا با استفاده 
از توانایی هــا و ظرفیت های خود در 

روند احیای اقتصــادی کانادا پس از 
بحــران همه گیری کرونا مشــارکت 

داشته باشند.
در مــدت پاندمی کرونــا در کانادا، 
دارندگان اقامــت موقت که به علت 
محدودیت های این بحران بهداشتی 
نتوانستند کانادا را ترک کنند، تشویق 
شدند وضعیت حقوقی معتبر بگیرند. 
بــا توجه به محدودیت های ســفر با 
هواپیما در سرتاســر جهان به علت 
بحران کرونا، برخی از گردشــگرانی 
که در کانادا حضور داشتند، نتوانستند 
به کشورهایشــان بازگردند و برخی 
کارگران خارجــی موقت نیز مجبور 
شدند وضعیت خود را تغییر دهند چرا 
که مجوز کار آن ها منقضی شده بود 
و دیگر پیشنهاد کار معتبر نداشتند 
که بتوانند یک مجوز کار جدید تقاضا 
کنند. برخــی از کارفرمایان کانادایی 
و بــه ویژه آن هایی کــه ارائه دهنده 
خدمات اساسی مورد نیاز شهروندان 
هســتند، در دوره بحران کووید۱۹ با 

کمبود شدید نیروی کار مواجه شدند.
تــا قبل از 24 اوت، همــه افراد برای 
این که ویزای کار بگیرند، باید خارج 
از کانــادا می بودند و حتی اگر هم به 
عنوان گردشگر در داخل کشور حضور 
داشــتند، الزم بود که از کشور خارج 
شــده و با ویزای جدیــد وارد کانادا 
شوند. وزارت مهاجرت کانادا هدف از 
تغییرات ایجاد شده در این سیاست را 
کمک به تسریع روند احیای اقتصادی 
کشــور از طریق دسترســی آسانتر 
به نیروی کار و اســتفاده از مهارت و 
تخصص افرادی که به عنوان گردشگر 
در کانــادا حضور دارنــد، اعالم کرده 

است.
افراد متقاضی اســتفاده از سیاســت 
عمومــی و موقت وزارت مهاجرت در 
این زمینه باید این شــرایط را داشته 

باشند:
فرد متقاضی الزم اســت که قبل از 
تاریــخ 24 اوت 2۰2۰ )تاریخ اعالم 
سیاســت جدیــد وزارت مهاجرت( 

وضعیت قانونی به عنوان گردشــگر 
در کانادا داشته باشد و کشور را ترک 

نکرده باشد.
الزم است که فرد متقاضی پیشنهاد 
کار معتبر از یک کارفرمای کانادایی 

دریافت کرده باشد.
فرد متقاضی باید حداکثر تا ۳۱مارس 
ســال2۰2۱ درخواســت مجوز کار 
مناســب برای کارفرمــای خود را به 
همراه گواهی LIMIA یا یک پیشنهاد 

کار معاف از LIMIA ارائه نماید.
دیگر معیارهای الزم برای پذیرش را 

داشته باشد.
این سیاســت موقــت همچنین به 
متقاضیانی که واجد همه شرایط فوق 
الذکر باشند و یا در دوازده ماه گذشته 
یک مجوز کار معتبر داشته اند، اجازه 
می دهد پیش از این که تقاضای مجوز 
کار آن ها به طور کامل تایید شــود، 
برای کارفرمای جدید خود کار کنند.

الزم به ذکر است که:
* به موجب سیاســت جدید وزارت 
مهاجرت، همه گردشگران که شرایط 
و معیارهــای الزم را دارنــد به ویژه 
دارندگان ســوپرویزا یا گردشــگران 
تجاری می توانند درخواست مجوز کار 

بدهند.
* خارجی هایی کــه پس از 24 اوت 
2۰2۰ به عنوان گردشگر وارد کانادا 
می شوند، امکان استفاده از سیاست 

موقت وزارت مهاجرت را ندارند.

نقل قول ها

»در ماه هــای گذشــته کارفرمایان 
زیــادی به ما اعــالم کردند که برای 
اســتخدام نیروی کار مورد نیاز خود 
در دوره همه گیری کرونا همچنان با 
چالش های متعددی روبرو هســتند. 
در همین حال برخی گردشــگرانی 
که در کانادا حضــور دارند می توانند 
در زمینه هایــی کــه کارفرمایان با 
کمبود نیروی کار روبرو هســتند، از 
مهارت هــای خود بــرای جبران این 
کمبودها اســتفاده کننــد. تدابیر و 
مقرراتــی که از امــروز )24 اوت( به 
اجرا گذاشته می شود به گردشگران 
حاضــر در کانادا این امکان را خواهد 
داد تا بــدون این که مجبور به ترک 
خاک کانادا باشند، تقاضای مجوز کار 
بدهند. معافیت از الزامات همیشگی 
صــدور مجوز کار موقــت به منظور 
حذف موانع موجود در مسیر تامین 
نیروی کار و استفاده از مهارت و تجربه 
گردشــگران حاضر در کانادا با هدف 
سرعت بخشیدن به روند ازسرگیری 
اقتصادی کشور صورت گرفته است.« 
) مارکو مندیچینو نماینده پارلمان و 
وزیر مهاجرت، پناهجویان و شهروندی 

کانادا(

محدودیت های ناشی از کرونا ویروس
سیستم مهاجرتی کانادا را  با چالشی بزرگ روبرو کرده است

ایرانیان کانــادا- مهاجرت به کانادا و 
کرونا ویروس؛ در باقی مانده ی ســال 
2۰2۰ چــه اتفاقی خواهــد افتاد؟ 
محدودیت های کرونــا ویروس نیمه 
نخســت ســال 2۰2۰ را به چالشی 
بزرگ برای سیستم مهاجرتی کانادا 

بدل کرده است. 
منع بین المللی ســفر و بسته شدن 
مرزهای کانادا-آمریکا در نیمه ی ماه 
مارچ، تعداد مهاجــران دارای اقامت 
دائم، در ابتدای ســال کاهش زیادی 
داشــته اســت. تا اینکه در ماه می 
از تعــداد ۱۱۰۰۰ مهاجر تــازه وارد 
استقبال شــد. با تعداد رو به افزایش 
مبتالیان بــه کووید۱۹ در ایالت های 
آمریکا، به نظر می رســد بسته بودن 
مرزهای دو کشورکماکان ادامه یابد. 
با این حــال دولت فــدرال هرگز از 
قرعه کشــی و ارسال دعوت نامه برای 

متقاضیان مهاجرت برنداشت. 
دولت فــدرال در نیمه ی اول ســال 
 ITA ،5۰۰۰۰ 2۰2۰ نزدیــک بــه
صادر کرد که بیشتر از سال 2۰۱۸ و 
2۰۱۹ بود و رتبه ی دوم صدور مجوز 
مهاجرتی در نیمه ی اول ســال را به 

دست آورد. 
دولت فدرال و دولت های محلی کانادا 
با دقت ســعی می کنند، بدون ایجاد 
موج جدید همه گیری ویروس، تعادل 
مناسبی بین بازگشایی های اقتصادی 
و پذیــرش مهاجران ایجاد کنند، که 

باعث شده محدودیت های مربوط به 
مرزهای ایاالت متحده آمریکا دوباره 

اعمال شود. 
کانــادا در مواجهه با کرونا ویروس به 
خوبی موفق بوده. در حالی که سایر 
کشورها در جلوگیری از گسترش این 
بیماری ناموفق بوده اند، کانادا توانسته 
جلوی شیوع آن را بگیرد. بزرگ ترین 
عامل ناشناخته، تأثیرات موج بعدی 
بیماری است. تا آن زمان، کانادا وارد 

دوره ی بازیابی می شود. 
هرگونه آغــاز دوبــاره ی برنامه های 
مهاجرت کامــل در کانادا، فقط پس 
از برداشــته شــدن محدودیت های 
مســافرتی بین المللی اتفاق می افتد. 
بنابراین نمــای کلــی مهاجرت به 
باقی مانده ی ســال 2۰2۰  کانادا در 
چه گونه خواهد بود؟ محدودیت های 
مسافرتی چگونه بر متقاضیانی که در 
روند بررسی پرونده ی خود بودند، اثر 

گذاشته است؟

 اداره های مهاجرتــی ایالتی در کنار 
و  پناهنــدگان  مهاجــرت،  اداره ی 
شــهروندی کانادا تمام تالش خود را 
می کنند که هیچ پرونده ای به خاطر 
محدودیت های کرونا یی رد نشود. این 
شــامل تمدید مهلت ارسال مدارک 
است که به دلیل بسته شدن شبکه ی 
مراکــز درخواســت ویــزا در کانادا 

غیرممکن شده بود.
 مراکــز درخواســت ویــزا در حال 
به  بازگشــایی تدریجی و رسیدگی 
درخواست های معطل مانده هستند. 
به دانشــجویان بین المللی نیز گفته 
شده اســت: مدت زمان تحصیل آنها 
به شیوه ی مجازی در خارج از خاک 
کانــادا، هیــچ تأثیــری روی صدور 
مجــوز تعهد خدمت بعــد از دوره ی 
تحصیلی شان نخواهد داشت. در واقع 
مدت زماِن تحصیــل خارج از خاک 
کانادا از مجوز کاری آنها کسر نخواهد 

شد.



77 Issue 1491 Friday August 28, 2020شماره ۱4۹۱ جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹
سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

«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 و موزیک
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما
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آیا با پایان کمک مالی 2000 دالری، دولت کانادا 
باید یارانه ماهیانه ثابت برای افراد نیازمند در نظر بگیرد؟

ایرونیا- یکــی از نمایندگان مجلس 
سنای کانادا از برنامه پرداخت حقوق 
ثابت ماهیانه در سطح استانی حمایت 
کــرده و گفته پایــان برنامه کمک 
 )CERB( کانــادا  مالی  اضطــراری 
می تواند پیچیدگی هایی برای برنامه 

بیمه اشتغال خلق کند.
ســناتور یوئن پائو که از نمایندگان 
بریتیــش کلمبیا در پارلمان اســت 
معتقد است کووید-۱۹ امکانی برای 
تغییر دادن شــبکه ایمنی اجتماعی 
کانادا و سیستم بیمه اشتغال کشور 

بوجود آورده است.
او در وبینار دانشگاه ویکتوریا صحبت 
کرد که درست پیش از انتشار جزییات 
تقلیل دادن برنامه CERB توســط 
دولت فدرال برگزار شــد. این برنامه 

در حال حاضر 5۰۰ دالر در هفته به 
دریافت کنندگان دارای صالحیت که 
درآمدشــان در دوران پاندمی تحت 

تاثیر قرار گرفته، می دهد.
با وجود اینکه این سناتور وارد جزییات 
برنامه بیمه اشتغال جدید نشد، گفت 
که یک برنامه درآمــد پایه می تواند 
راهکار نابرابری درآمدی باشــد که از 
پاندمی کوویــد-۱۹ و افول اقتصادی 

ریشه گرفته است.
وو گفت: »چیــزی که  واضح به نظر 
می رسد این اســت که بیمه اشتغال 
بعد از این تغییرات، کمتر یک برنامه 
بیمه ای خواهد بود و قطعا باید شامل 
عناصــری از امنیــت اجتماعی هم 
بشود و این سیستم بیمه اشتغال ما 
را پیچیده تر خواهد کرد. می توانم به 
شــما بگویم که از همین حاال همه 
چیز بسیار پیچیده است.مسلما این 
که چطور قرار است آن را تامین مالی 

کنیم  هم یک سوال بزرگ است.«
به گفته وی دفتــر بودجه پارلمانی 
غیرحزبــی تخمینــی از هزینه های 
جبرانــی فراهم کرده کــه می تواند 
برای کاهش هزینه خالص یک برنامه 
پرداخت یارانــه ماهیانه ثابت به کار 
رود. وو گفــت ماننــد افت اقتصادی 
سال 2۰۰۸، رکود اقتصادی فعلی به 
خاطر یک بحران سالمتی ایجاد شده 
و پشت آن یک بحران اقتصادی قرار 

نداشته است.
وو گفت از آنجا که بخش مالی نسبتا 
در وضعیت خوبی اســت، دولت باید 
حامی تغییرات ســاختاری در نحوه 
فعالیت سیســتم مالی باشــد. این 
می تواند شــامل تغییراتــی در نحوه 
مدیریت بدهی دولتی در سراسر جهان 
و تغییــر دادن برنامه های انگیزش ی 
شرکت ها برای عمل کردن در ارتباط 

با ابتکارهای تغییرات اقلیمی شود.
بــه گفته وو بــه طور مثــال دولت 
می توانــد از شــرکت های خصوصی 
بخواهد ریسک های مرتبط با تغییرات 
اقلیمی را در مدل های تجاری شان در 

نظر بگیرند.
 او همچنین به سیاست های »قرارداد 
ســبز جدید« اشاره کرد که در دیگر 

کشورها مورد نظر قرار گرفته اند.
پل بودری معاون رییس بانک مرکزی 
کانادا که یکی از ســخنرانان پنل بود 
گفت بانک مرکزی مشغول همکاری 
با بخــش مالــی بــرای پیش بینی 
ســناریوهای مختلف حول تغییرات 
اقلیمی و حرکت به سمت اقتصادی 

سبز بوده است.
بــودری گفت: »آینده در حال حاضر 
بسیار نامطمئن است و راه های بسیار 
متفاوتــی وجود دارد. آیــا آن ها قرار 
است مقاومت نشان بدهند؟ آیا دارند 
ســرمایه گذاری  درستی  جاهای  در 
می کنند؟ آیا ریسک های موجود را به 

رسمیت می شناسند؟«
او اضافه کرد: »دستوری مستقیم برای 
سیاست گذاری محیط زیستی نداریم 
و این نقش ما نیست. آن را به عهده 
مسئوالن منتخب مردمی می گذاریم. 
اما مسئولیتی برای اطمینان حاصل 
کردن از این مسئله داریم که سیستم 
مالــی کاری را انجام می دهد که باید 
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کاهش یک درصدي مبتالیان کرونا 
در کانادا

خبر کانادا- نتایج تست کرونای کانادایی ها در هفته گذشته نشان می دهد 
که کمتر از یک درصد افراد به این ویروس مبتال شده اند.

دکتر »ترزا تام«، پزشک ارشد بهداشت و درمان عمومی، در بیانیه ای اعالم 
کرد: »طی هفت روز اخیر، نتایج مثبت ابتال به کرونا ۰/۸ درصد بود. بدین 
معنا که از هر ۱25 نفر، نتیجه تست یک نفر مثبت بود. تعداد نتایج مثبت 

نسبت به سه هفته گذشته، کاهشي یک درصدي داشته است.«
وی افزود: »روزانه به طور متوســط از 4۸ هزار و 7۱4 نفر تســت گرفته 
مي شود و تعداد موارد ابتال، روزانه در کل کشور بین ۳5۰ تا 5۰۰ نفر است. 
تا امروز، از بیش از پنج میلیون نفر تست کرونا گرفته شده که 2/5 درصد 

آنها مثبت بوده اند.
تاکنون در کانادا، ۱24 هزار و ۳72 مورد مبتال به کرونا و ۹۰۶4 مورد مرگ 

گزارش شده است، ۸۹ درصد مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
دکتر تام پیشــتر گفته بود که شیوع کرونا، تحت مدیریت و کنترل است 
و توانایی کشور براي مدیریت شیوع این ویروس بهبود یافته است. بخش 
بزرگی از این بهبود شــامل ایجاد ظرفیت در سیستم بهداشت، درمان و 
مراقبت اســت که از همان روزهای ابتدایی شیوع بیماری، موردتوجه قرار 
گرفت. این پزشک ارشد علی رغم کاهش موارد ابتال همچنان معتقد است: 

»باید هر کاری بکنیم تا جلوی گسترش این بیماری را بگیریم.«

در صورت برگزاری انتخابات فدرال در پاییز ،
۳۸ درصد کانادایی ها 

به جاستین  ترودو رای می دهند

نتایج یک نظرســنجی جدید نشان 
می دهد که اگــر انتخاباتی در فصل 
پاییــز برگزار شــود، نخســت وزیر 
جاستین ترودو موقعیت خوبی برای 
مبارزه خواهد داشــت چون توانسته 
در دوران پاندمی کووید-۱۹ به خوبی 
از کانادایی ها مراقبت کند و اقتصاد را 

همچنان فعال نگاه دارد. 
پاســخ دهندگان این نظرسنجی که 
توسط لجر و انجمن مطالعات کانادایی 
انجام شــد، نظــرات متفاوتی درباره 
احتمال برگــزاری یک رای اطمینان 
داشــتند که می تواند در پاییز باعث 
برگزاری انتخابات فدرال شــود. 42 
درصــد گفتند با انتخابــات مخالف 

هستند و ۳۸ درصد موافق بودند.
اما اگــر انتخابات برگزار شــود، ۳۸ 
لیبرال های ترودو  از  درصد گفتنــد 
حمایت می کنند و این در حالی است 
که حمایت بــرای محافظه کاران ۳۰ 
درصد بود. ۱۸ درصد گفتند به حزب  
نیو دموکرات رای می دهند و ۶ درصد 

حامی گرین ها بودند.
در کبک، حزب بلــوک کبکوا از ۳۳ 
درصد حمایت برخــوردار بود که از 
نظر آمــاری در آن اســتان تقریبا با 
۳2 درصــد لیبرال ها برابری می کرد. 
محافظــه کاران با فاصله با ۱۶ درصد 

حمایت در رتبه سوم و  نیو دموکرات  
و گرین ها به ترتیب با ۱2 درصد و 4 
درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند.
در مورد مسایلی که احتماال در صدر 
کمپین انتخاباتی پاییز باشند، ترودو 
مقابل رقبای خــود از حمایت قابل 
توجهــی برخوردار بــود. او به عنوان 
رهبری دیده شد که می تواند بهترین 
کار را در زمینــه بازگرداندن اقتصاد 
پاندمی زده کشــور به حالت عادی 
انجام دهــد. در این زمینه ۳۰ درصد 
از او حمایت کردنــد و 2۰ درصد از 
اوتول پشــتیبانی داشــتند. حمایت 
برای ســینگ ۱۱ درصد و بالنشت 
فقط ۳ درصد بود. با 27 درصد، ترودو 
همچنین به عنوان بهترین رهبر برای 
مدیریت کسری بودجه فدرال انتخاب 
شد که تخمین زده می شود امسال به 
خاطر پاندمی به تقریبا ۳5۰ میلیارد 
دالر برســد. حمایــت از اوتول 2۳ 
درصد، ســینگ ۹ درصد و بالنشت 
۳ درصد بــود. ترودو بــا ۳5 درصد 
حمایــت همچنین به عنوان بهترین 
رهبری انتخاب شــد که می تواند از 
کانادایی های آســیب دیده از پاندمی 
حمایت کند. بعد از او ســینگ با ۱۹ 
درصد، اوتول با ۱۳ درصد و بالنشت 
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آغوش باز کانادا برای متخصصین تکنولوژی
پرژن میرور- اگر ویزای من لغو بشود 

چه می شود؟
اگر شغلم و بیمه سالمت را از دست 

بدهم چه می شود؟
این دو ســوال از جملــه پیام هایی 
هســتند کــه بــر روی ۹ عــدد از 
بیلبوردهای منطقه سیلیکون ولی در 
کالیفرنیا، مرکز نوآوری و تکنولوژی در 
سان فرانسیســکو دیده می شوند که 
مشخص شده یک کمپانی کانادایی 

در پشت این پیام ها است.
کمپانــی ) کامیونی تِــک( به منظور 
جلب نظر افرادی که در شرکت های 
فعال در زمینه تکنولوژی در سیلیکون 
ولی مشــغول به کار هستند و تحت 
تاثیر قوانین مهاجرتی جدید آمریکا 
قرار گرفته اند، این کارزار تبلیغاتی را 

به راه انداخته است.
کمپانــی کامیونی تک کــه مقر آن 
در شــهر کیچنر در غرب تورنتو قرار 
دارد، به افراد متخصص در تکنولوژی 
انفورماتیک پیشــنهاد دریافت اجازه 
کار در کانادا همراه با بیمه ســالمتی 
را می دهد. اجازه کار این گروه از افراد 
به سرعت و از طریق برنامه مهاجرتی 
»جریــان جهانی اســتعداد« انجام 
خواهد گرفت کــه معموالً پس از دو 

هفته به نتیجه می رسد.
در مــاه ژوئن دونالــد ترامپ رییس 
جمهور آمریکا طی دســتوری صدور 
تمــام ویزاهــای H1-B کــه برای 
متخصصیــن تکنولــوژی و کار در 
کمپانی های بــزرگ تکنولوژی مورد 
استفاده قرار می گرفت را تا پایان سال 

2۰2۰ ممنوع کرد.
از زمان آغاز این ممنوعیت بسیاری از 
متخصصین تکنولوژی که در آمریکا 
مشغول به کار بودند درباره وضعیت 
اقامتی و شــغل خود دچــار نگرانی 

شده اند و کمپانی کامیونی تک نیز از 
این فرصت بــرای جذب این افراد به 

کانادا استفاده کرده است.
لِیــن کلوگمــن، مدیــر اجرایــی 
کامیونی تک به شبکه خبری اِی بی 
سی آمریکا گفته است: »ما به دنبال 
استعدادهای بزرگ هستیم و به نظر 
من بزرگترین ُحسن کانادا این است 
که مکانی است که خوشامد گوی این 
افراد اســت. ما به تنــوع و گوناگونی 

اهمیت زیادی می دهیم.«
در حالیکه دلیل ممنوعیت ورود این 
گروه از متخصصین به آمریکا حفاظت 
از شغل شــهروندان آمریکایی بوده 
اســت، اما لین کلوگمن عقیده دارد 
که هر یک از متخصصین تکنولوژی 
که از خارج به کانــادا می آیند برای 
کانادایی ها بین شش تا نوزده فرصت 

شغلی ایجاد می کنند.
به گزارش شبکه خبری ای بی سی، 
بسیاری از مدیران ارشد شرکت های 
فعال در سیلیکون ولی نیز با مشکالت 
افراد  برای اســتخدام  بی شــماری 
متخصــص مواجه شــده اند. مایکل 

واری، مدیر اجرایی شرکت مهندسی 
نیوویشن گفته است که کانادا نیز با 
هموار کــردن راه مهاجرت برای این 
گروه از متخصصیــن باعث افزایش 

سرعت این فرآیند شده است.
بر اســاس اعالم دولت کانادا، بررسی 
تقاضانامه های مهاجرتی تحت برنامه 
» جریان جهانی اســتعداد« به طور 
معمــول پس از دو هفتــه به نتیجه 
می رسد. تحت این برنامه مهاجرتی، 
داوطلبــان بایــد دارای دانش باال در 
صنعــت تکنولــوژی، دارای مدرک 
تحصیلی باال و پنج ســال سابقه کار 
در زمینه تکنولوژی باشــند. میزان 
دســتمزد پایه سالیانه برای این افراد 

نیز باید بیش از ۸۰ هزار دالر باشد.
عالوه بر برنامــه مهاجرتی »جریان 
جهانی استعداد« استان های مختلف 
کانــادا از جمله بریتیــش کلمبیا و 
انتاریــو نیــز برنامه هــای مهاجرتی 
جداگانه ای برای جذب افراد متخصص 
در تکنولوژی انفورماتیــک را به راه 

انداخته اند.
ممنوعیت صدور ویزا از سوی آمریکا 
برای این گروه از افراد و سیاست های 
مهاجرتی به نسبت ساده تر کانادا باعث 
هموار شدن راه مهاجرت آنها به کانادا 
و تبدیل این کشــور به قطب جدید 
نوآوری و تکنولوژی در جهان شــده 

است.

کشیدن حصار کابلی
 در مرز امریکا و کانادا در بریتیش کلمبیا

ایرونیا- مسئوالن آمریکایی می گویند 
حصاری که اوایل این هفته در امتداد 
ابسفورد و لنگلی بر پا شد یک تدبیر 
ایمنی جاده ای و در کنار آن تالشــی 
برای رسیدگی به »نگرانی های امنیتی 

دو ملیتی« است.
سخنگوی سازمان گشت مرزی آمریکا 
در ایمیلی گفت این حصار ســاخته 
شــده تا جلوی تصادف ماشین های 
نزدیک مرز چه به صورت تصادفی و 

چه به صورت عمدی را بگیرد.
تونی هاالدی رییس موقت این سازمان 
در بیانیه ای گفــت: »این مانع کابلی 
امنیتی نه فقط از مردم آمریکا و کانادا 
حفاظت می کند بلکه در ایمن سازی 
این بخش مرز از طریق پیش گیری از 
ورود ماشین های غیرقانونی در هر دو 

سمت کمک می کند.«
این حصار فقط حدود یک متر ارتفاع 
دارد و  به طول ۳.۸ کیلومتر ساخته 
شده است. این حصار ” زیرو انویو” در 
بریتیش کلمبیا را از ایســت باندری 
رود در یک منطقه کشاورزی واتکام 

کانتری ایالت واشنگتن جدا می کند. 
نمی توانند  سازه هایی  چنین  معموال 
در فاصله ۱۰ فوتی مرز در هر سمت 
ساخته بشوند. اما جی تی مور معاون 

بخش آمریکایی کمیسیون فضاهای 
بین المللی، که مسئولیت مدیریت مرز 
2۰ فوتی ساحل به ساحل را بر عهده 
دارد، گفت ساخت و ساز این فنس در 

آگوست 2۰۱۹ تایید شد.
او از واشنگتن گفت: »این یک حصار 
کابلی اســت که توســط کمیسیون 
تصویب شــده است. هماهنگی آن با 
شهرها و جوامع محلی کنار مرز انجام 
شده تا سوانح رانندگی در کنار ” زیرو 
انویو” کمتر بشــود. کمیسیونرهای 

آمریکا و کانادا آن را تایید کرده اند.«
با این حال، ســاخت این فنس برای 
مســئوالن محلی هر دو سمت مرز 
تعجــب آور بود. ســخنگوی شــهر 
ابوتسفورد گفت وزارت مهندسی شهر 
خبری از این پروژه نداشــته و استیو 
بانم مدیر کارکنان بخش عمومی شهر 
لیندن که فقــط در چند کیلومتری 
جنوب محل فنس واقع شده هم گفت 

هیچ چیزی از آن نشنیده بوده است.
لن ســاندرز وکیل مهاجرتی ساکن 
بلین واقع در واشــنگتن گفت ایست 
باندری یبن جاده های بندر و نورث وود 
قرار دارد و ترافیک زیادی نمی بیند، اما 
اغلب خانواده هایی به آنجا می روند که 

در یکی از این دو کشور خانواده دارند 
و نمی توانند برای مالقات از مرز عبور 
کنند. ساندرز به این نکته اشاره کرد 
که این دقیقا همان محلی بود که یک 
خانواده بریتانیایی در اکتبر گذشــته 
بــا عبور از آن وارد آمریکا شــد. این 
خانواده گفته بود این اتفاق تصادفی 
بوده اســت. آن ها در نهایت دیپورت 
شدند اما مجبور شدند مدتی در یک 
مرکز نگهداری تحت هدایت سازمان 
حفاظت مرزی و گمرک آمریکا بمانند 
و بعد این داستان را برای رسانه های 
iroonia.ca .بریتانیایی تعریف کردند

پــرژن میــرور- وزارت مهاجــرت، 
شــهروندی و پناهندگی کانادا از روز 
۱7 ماه جــاری میالدی شــروع به 
پذیرش تقاضانامه های اجازه کار تحت 
برنامه مهاجرتی آتالنتیک موسوم به 
AIP به صورت آنالین کرده اســت. 
برنامه مهاجرتی آتالنتیک راهی است 
برای رســیدن به اقامت دایم کانادا از 
طریق داشتن پیشنهاد شغلی در یکی 
از چهار استان منطقه آتالنتیک کانادا.

نیوفاندلند و البــرادور، پرینس ادوارد 
آیلند، نیوبرانزویک و نوا اسکوشیا چهار 
اســتان منطقه آنتالنتیک در کانادا 
هســتند. پیش از درخواست اقامت 
دایــم، داوطلبان باید برای کار کردن 
قانونــی در کانادا اجازه کار داشــته 

باشند.
برای دریافت این اجازه کار، داوطلبان 
باید: دارای پیشنهاد شغلی معتبر از 
یک کارفرما در استان های آتالنتیک 
باشــند،  دارای معرفی نامه از استان 
مربوطه باشند. و برای ارایه درخواست 
اقامت دایم ظرف مدت ۹۰ روز پس از 
ارایه تقاضانامه اجازه کار تعهد بدهند.

زمانــی کــه داوطلبان ایــن برنامه 
مهاجرتی تمام شــرایط یاد شــده را 
برآورده کننــد، واجد صالحیت برای 
دریافــت اجازه کار یک ســاله برای 
همسران  می شوند.  معین  کارفرمای 
رسمی و یا شرکای زندگی داوطلبان 
اصلی می تواننــد اجــازه کار بدون 

محدودیت دریافت کنند.

کارفرمایان مســتقر در اســتان های 
آتالنتیــک نیازی به تکمیــل و ارایه 
پرسشنامه » ارزیابی تاثیر بر بازار کار« 

برای این برنامه مهاجرتی ندارند.
افراد خارجی که قصــد دارند از این 
برنامه مهاجرتی اســتفاده کنند باید 
تقاضانامه خود را از طریق آنالین برای 
کارفرمای مشخص شده ارسال نمایند. 
این افراد نمی تواننــد هنگام ورود به 
کانادا و در مرز ورودی درخواست این 

نوع ویزا را ارایه دهند.
داوطلبان این برنامه مهاجرتی از نظر 
زبان انگلیسی و یا فرانسه باید حداقل 
در سطح 4 سی اِل بی یا معیار زبان 
کانادایی باشند و از نتیجه آزمون زبان 
آنها نباید بیش از دو سال سپری شده 
باشــد. وزارت مهاجرت، شهروندی و 
پناهندگی کانادا کپی نتیجه آزمون 
زبان را نیز برای این برنامه مهاجرتی 
قبول دارد. برنامه مهاجرتی آتالنتیک 
در حــال حاضر تا روز ۳۱ دســامبر 
2۰2۰ اعتبــار دارد. دولت کانادا این 
برنامه مهاجرتی را در سال 2۰۱7 و به 
منظور پذیرش 7 هزار مهاجر جدید و 
خانواده های آنها در طول برقراری این 

برنامه ایجاد کرد.
وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی 
کانادا، مارکو مندیچینو در بخشنامه ای 
اعالم کرده است که قصد دارد برنامه 
مهاجرتی آتالنتیک را از حالت موقت 
به یک برنامه مهاجرتی همیشــگی 

تبدیل کند.

استان  های آتالنتیک کانادا 
اجازه کار آنالین صادر می کنند

مرزآمریکا و کانادا همچنان 
بسته می ماند

خبرکانادا- کانادا در تالش برای توقف 
گســترش ویروس کرونــا، مرزهاي 
بســته اش را با ایــاالت متحده برای 
یک ماه دیگر تمدید کرد. »بیل بلِر«، 
وزیر ایمنی عمومی، هفته گذشــته 
اعالم کــرد که مرز برای ســفرهای 
غیرضروری بســته خواهد بود. بسته 
بودن مرز و ممنوعیت ســفر بین دو 
کشــور همسایه از 2۱ آگوست تا 2۱ 
ســپتامبر و برای پنجمین بار تمدید 
شده اســت. در ماه جوالی هم کانادا 
قوانیــن ســخت گیرانه ای را بــرای 
مســافران امریکایی وضع کرد که از 
ایالت آالســکا به ایالت های مرزی در 

کانادا سفر می کردند.
مســافران آمریکایی بــرای ورود به 
کانادا نیاز به یک دلیل اساسی دارند. 
اســتثنائاتي هم وجــود دارد مانند 
کانادایی هایی که از امریکا برمی گردند، 
اعضــای درجــه  یــک خانواده های 
کانادایی و دانشــجویان امریکایی. در 
برخی موارد، نیروی کار موقت که در 
زیرساخت های مهم و یا زنجیره های 
تأمین مــواد غذایی کار می کنند و یا 
کساني که از ایاالت متحده به کانادا 
مهاجــرت مي کنند نیز شــامل این 

استثناها مي شوند.
ســفر بــرای گردشــگری، تفریح و 

ســرگرمی همچنان ممنوع اســت. 
»بلِر« روز جمعه چهاردهم آگوســت 
در توئیتي نوشــت »مــا به آنچه که 
برای حفظ امنیت جامعه مان ضرورت 
دارد، ادامه خواهیم داد.« نخست وزیر 
»جاســتین تــرودو« هــم در تائید 
ایــن موضوع گفت  ایــن اقدام برای 

محافظت از مردم هر دو کشور است.

مرزها  بودن  بســته  از  کانادایی ها 
حمایت می کنند

بررسی »نانوس« در ماه جوالی نشان 
می دهد که بیشترکانادایی ها از بسته 
نگه داشتن مرزها حمایت می کنند. 
حدود ۸۱درصد  کانادایی ها معتقدند 
مرزها باید بســته بماند. در حالی که 
چهارده درصــد دیگر معتقدند مرزها 
باید در مناطقی کــه میزان عفونت 
پایین است باز باشند. سه درصد هم 
باور دارند که مرزها باید بالفاصله باز 
شود و دودرصد آنها مطمئن نیستند.

بهداشت  ســازمان  گزارش  براساس 
جهانــی، مبتالیان کرونــا در ایاالت 
متحده تــا هفدهم آگوســت، پنج 
میلیــون و 25۸ هــزار و 5۶5 مورد 
گزارش شده است که باالترین آمار در 
بین کشورهای جهان است. در حالی 
که در کانادا فقــط ۱2۱ هزار و ۶52 

مورد گزارش شده است.
مدیر ارشــد بهداشت عمومی کانادا، 
دکتر »تــِرزا تــام«، در گفتگویي با 
خبرنگاران گفت کانادا در حال حاضر 
از وضعیت خوبی برخوردار است. خانم 
تام همچنین گفته اســت که کانادا 
توانســته منحنی آمــار مبتالیان به 
ویــروس کرونا را با اقدامات تهاجمی 
بهداشت عمومی پایین بیاورد. با این 
 »Leger« وجود، یک بررسی جدید از
نشــان داده که ۶۱ درصد کانادایی ها 
از ابتال به ویروس کرونا هراس دارند 
و تعداد مبتالیان شش درصد بیشتر از 

هفته قبل شده است.
کانادا همچنین اخیــراً با وجود نامه 
سرگشــاده ای از خطــوط هوایــی 
بین المللی که از دولت خواسته است 
محدودیت های سفر را برای مسافران 
اروپایی کاهش دهــد، مرزهایش را 
برای بیشتر خارجی های غیرامریکایی 
بسته نگه داشته و این محدودیت ها را 

تا ۳۱ آگوست تمدید کرده است.
محدودیت های سفر هر ۳۰ روز یک بار 
محدودیت های  می شــوند.  بازنگری 
به روزشده ســفر بین کانادا و ایاالت 
متحــده ماه آینده و برای مســافران 
خارجی غیرامریکایی قبل از پایان ماه 

آگوست منتشر خواهد شد.
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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

در دوره همه گیری کرونا 
خانه های نقلی 

در آلبرتا محبوب تر شده اند

نوســانات و ابهامات اقتصادی ناشی 
از همه گیری کووید۱۹ بســیاری از 
شهروندان آلبرتا را ترغیب کرده است 
در روش زندگی خــود تغییراتی به 
وجود آورند. این موضوعی اســت که 
ســازندگان خانه های نقلی در استان 
آلبرتا در این مــدت به خوبی به آن 
پی برده اند چرا که در این مدت شاهد 
افزایش آشکار عالقه مردم به خانه های 

نقلی بوده اند.
 FRC لورنــل میچل مدیر شــرکت
Tiny Homes می گوید تمایل مردم 
اســتان آلبرتا به خانه هــای نقلی در 
ماه های اخیر افزایش یافته و این روند 

همچنان ادامه دارد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
هر چند میزان فروش این شــرکت 
هنوز افزایش نیافته است، اما به گفته 
لورنل میچل تماس های شــهروندان 
آلبرتا که مایل هستند درباره خانه های 
نقلی و شرایط فروش آن ها اطالعات 
کسب کنند، از آغاز همه گیری کرونا 
آشکارا افزایش یافته است. خانم میچل 
افزود به نظر می رسد که دیگر داشتن 
خانه های بزرگ باالی ۳۰۰متر مربع 
برای شــهروندان آلبرتا یک اولویت 

محسوب نمی شود.
 ZeroSquare مســئوالن شــرکت

مســتقر در کلگری نیز اعالم کردند 
که از آغاز همه گیری کووید۱۹ میزان 
فروش این شرکت در کانادا و آمریکا 

تقریبا دو برابر شده است.
مدیر شــرکت  ویلســون  اســکات 
ZeroSquare تاکیــد کرد در دوره 
پاندمی اولویت های مردم به یک باره 
تغییر کرده است. دور کاری قطعا در 
این تغییر و تحوالت تاثیر داشته چرا 
که به مردم این امکان را داده است که 
از خانه و یا جایی که دوســت دارند 

کارشان را انجام دهند.
جنیفر مک کارتی صاحب شــرکت 
Teacup Tiny Homes نیــز تایید 
کرد تمایل مردم به خانه های کوچک 
در ماه های گذشته به طرز ملموسی 

افزایش یافته است.
نوســانات و ابهامات اقتصادی ناشی 
از همه گیری کووید۱۹ بســیاری از 
شهروندان آلبرتا را ترغیب کرده است 
در روش زندگی خــود تغییراتی به 
وجود آورند. این موضوعی اســت که 
ســازندگان خانه های نقلی در استان 
آلبرتا در این مــدت به خوبی به آن 
پی برده اند چرا که در این مدت شاهد 
افزایش آشکار عالقه مردم به خانه های 

نقلی بوده اند.

اعتراضات شدید به تاخیر طوالنی در بررسی پرونده های کفالت
شهروندان و مقیمان کانادا که به دنبال 
ارائه درخواست کفالت برای همسراِن 
ســاکِن خارج از کانادا خود هستند و 
با دوره بررسی طوالنی مواجه شده اند 
اقدام دولت برای سرعت بخشیدن به 

پروسه بررسی را طلب می کنند.
به نظر می رسد ویروس کرونا این دوره 
بررسی را که به خودی خود طوالنی 
بود به میزان قابل توجهی کندتر هم 
نموده است. درخواست ویزای دیدار 
این متقاضیان در طی دوره بررســی 
درخواست کفالت نیز، رد می شود زیرا 
به علت وجود همسر در کانادا امکان 
اثبات بازگشت و انتظار در کشور محل 
اقامت تا تکمیل بررسی درخواست را 
به علت وجود وابستگی قوی در کانادا 

دشوار می کند.
بسته بودن سفارت و مراکز ویزا نیز در 
طوالنی تر شدن دوره بررسی تاثیرگذار 
بوده اســت. کانادا در حالیکه همواره 

تقاضای کفالت همسران دائم و عرفی 
را می پذیرد ولی از ماه فوریه 2۰2۰ تا 
کنون پروسه بررسی راکد باقی مانده 

است.

در شهرهای ادمنتون، اتاوا، مونترال، 
تورنتو و ونکوور امضاء بالغ بر 57۰۰ 
متقاضــی جمــع آوری و از طریــق 
از   Jenny Kkwan نماینده مجلس
وزیر مهاجرت درخواست نموده است 
تا یک برنامه جدید اقامت موقت برای 
همســران و فرزندانی که دارای فایل 
درخواســت کفالت در حال بررسی 
هســتند، به منظور حمایت از اتحاد 

خانواده ایجاد شود.
نماینــده   Jenny Kkwan خانــم 
حزب نیودمکرات که در گروه بررسی 
اعتراضات عملکرد اداره مهاجرت در 
مجلس فعالیت دارد از ســال 2۰۱7 
تاکنون فشــارهای زیادی را برای به 
ثمر رساندن درخواست بوجود آوردن 
یک برنامه اخذ اقامت موقت در دوران 
بررســی درخواست کفالت، به دولت 

وارد کرده است.
در ماه جوالی نامه ای مستقیما خطاب 
به وزیر مهاجرت ارسال نمود و دوباره 
درخواســت کرد تا برای همسران و 
فرزندانی که حداقل نامه تایید واجد 
شــرایط بودن را دریافت نموده اند و 
در خارج از کانادا منتظر تکمیل دوره 
بررسی درخواســت کفالت هستند، 

ویزای اقامت موقت صادر گردد.

وزیر مهاجــرت این هفتــه به نامه 
Jenny Kkwan پاســخ داد. در نامه 
او مشــخص شده است که کووید۱۹ 
باعث اختــالل در خدمات در داخل 
دولت شده است و هنوز هم با کاهش 
ظرفیت نیرو در حال فعالیت هستند. 
وی به مــواردی که ایــن اداره برای 
اسکان همسران خارجی اتخاذ کرده 
است، اشــاره می کند که از آن جمله 
می توان به تمدید مهلت ارسال اسناد، 
و اختصاص زمان بیشتر به متقاضیان 
حاضر در کانادا بــرای تمدید اقامت 

خود در این کشور، اشاره کرد.
این در حالی است که وزیر مهاجرت 
در پاســخ خود هیچ گونه اشاره ای به 
امکان به وجــود آوردن برنامه جدید 
اقامت موقت برای متقاضیانی که در 
خارج از کانادا به ســر می برند، نکرده 

است.
وی همچنین ایــن موضوع را مطرح 
کــرد، متقاضیانی که به دنبال اقامت 
دائم هســتند، ایــن مــورد مانع از 
درخواست اقامت موقت آنها نمی شود. 
به این معنی که افــراد می توانند در 
حالی کــه منتظر درخواســت خود 
برای اقامت دائم هستند با دارا بودن 
اجازه اقامت موقــت در کانادا حضور 
داشته باشند. با این حال، برای واجد 
شرایط بودن، متقاضیان هنوز هم باید 
ثابت کنند کــه با پایان یافتن اقامت 
موقتشان، کشور را ترک خواهند کرد.
همســران خارجــی بــا دارا بودن 
درخواست های اقامت موقت در دست 
بررسی نیز می توانند با اداره مهاجرت 
تماس بگیرند تا امکان اخذ معافیت از 

محدودیت های سفر را بررسی کنند.
 با این وجود هنوز هم روند فعلی کافی 
نیست و مانع از وصل مجدد و به موقع 
همسران می شود. این را از اعتراضات 
انجام شده توسط متقاضیان می توان 

متوجه شد.

معصومه علی محمدی )هفته(

هدیه دو میلیاردی دولت فدرال 
برای سال تحصیلی جدید

دولت فدرال برای کمک به بازگشــایی امن و مطمئن مدارس در ســال 
تحصیلی جدید، به زودی دو میلیارد دالر در اختیار دولت های استانی قرار 
می دهد. این خبر که سه شنبه شب 25 اوت توسط سی.بی.سی نیوز منتشر 

شد، موید خبری است که پیشتر تورنتو استار منتشر کرده بود.
بــه گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا،  ابعاد کمک های فدرال و جزییات 
مربوط به آن بعد از ظهر روز سه شــنبه در تماســی که جاستین ترودو با 

نخست وزیران استان ها داشت، مورد بررسی قرار گرفت.
منابع آگاه از این پرونده اعالم کردند دولت های استانی و مناطق در زمینه 
نحوه استفاده از اعتباراتی که از دولت فدرال دریافت خواهند کرد، اختیار 
و آزادی عمل زیادی دارند. هدف اتاوا از این کمک ها مقابله با چالش هایی 
است که همه گیری کرونا برای مدارس ایجاد کرده است. بسته دو میلیارد 
دالری وعده داده شده توسط دولت فدرال بر حسب شمار دانش آموزان هر 

منطقه توزیع خواهد شد.
مسئله بازگشایی مدارس در این روزها در سرتاسر کشور به یک نگرانی بزرگ 
برای بسیاری از والدین تبدیل شده و تنش های زیادی میان اتحادیه های 

معلمان و برخی دولت های استانی به وجود آورده است.



۱۱11 Issue 1491 Friday August 28, 2020شماره ۱4۹۱ جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹

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

دالیل افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی و سبزیجات در کانادا 
طی ماه های اخیر

ایرونیا- پاندمــی کووید-۱۹ صنعت 
غذای کانــادا را لرزانــده و منجر به 
افزایش چشــمگیر تــورم غذایی در 

سراسر کشور شده است.
سیلوین شارلبوا مدیر ارشد آزمایشگاه 
تحلیلی کشــاورزی-غذایی دانشگاه 
دالهوسی به ســی تی وی نیوز گفت: 
»قیمت هــا دارد بــاال مــی رود. در 
حقیقت، جدیدترین گزارشی که این 
هفته از مرکز آمار کانادا بیرون  آمده 
نشــان می دهد نرخ تورم کلی حدود 
صفر اســت اما تورم غذا تقریبا ســه 

درصد است«.
پیش گیری هــای کووید-۱۹ و دیگر 
قوانینی که به منظور گســترش این 
بیماری معرفی شد، بر نحوه عملکرد 
صنعت غــذا از جمله تولیــد غذا و 
مغازه های فروش اقالم خوار و بار اثر 

گذاشته است.
شارلبوا گفت: »انجام تمام فعالیت ها 
در صنعــت غذا از تمیز کردن گرفته 
تا تهیه و توزیع هزینه بیشتری دارد. 
متاســفانه تاثیر این، به ما به عنوان 

مصرف کننده وارد می شود«.
این مسئله باعث شده دسته بندی های 
متفاوت تهیه غــذا در دوران پاندمی 

تحت تاثیر قرار بگیرد.
ژوئــن، مصرف کنندگان  اواخــر  در 
بــه خاطــر افزایــش قیمــت بیف 
شــوکه شــدند. این افزایشی بود که 
فروشــندگان خواروبــار گفتنــد به 
خاطر شــیوع کووید-۱۹ در یکی از 
بسته بندی  کارخانه های  بزرگ ترین 
گوشت کشور و مختل شدن زنجیره 

تولید، رخ داده است.
به گفته شــارلبوا، هیچ دسته بندی 
غذایی نســبت بــه اثــرات پاندمی 

آسیب پذیر نیست.

او گفت:  »در ابتدا، شاهد افزایش قیمت 
گوشت بودیم اما حاال شاهد اثرگذاری 
تورم غذا روی دسته بندی های دیگر 
از جملــه غذاهای یــخ زده و لبنیات 

هستیم«.
غذایی که طی دوران پاندمی از خارج 
از کشور وارد می شود هم می تواند با 
افزایش قیمت قابــل توجهی همراه 

باشد. 
کارماین کاسیوپولی مالک یک مغازه 
خواروبار فروشی در کیچنر انتاریو که 
در زمینه غذاهای ایتالیایی کانادایی 
تخصــص دارد، اوایــل جــوالی به 
ســی تی وی نیوز گفت شاهد افزایش 
قیمت دسته اول غذاهای بین المللی 
بوده اســت. مثال به خاطــر افزایش 
هزینه های حمل و نقــل و افت ارزش 
دالر کانادا، قیمت پنیر بوراتا در مغازه 

او 25 درصد افزایش یافت.

او در جــوالی گفــت: »بــه عنوان 
خرده فروش ، ما کســی هستیم که 
باید به مشتری بگوییم قیمت ها باال 
رفته است. همیشه کار آسانی نیست، 
مخصوصا با توجه به اینکه همه دارند 
در دوران کووید-۱۹ رنج می کشند«.

یک مسئله دیگر که اثرات گسترده ای 
بر قیمت هــا دارد، ایمنــی کارکنان 
اســت. مزرعه های سبزیجات و دیگر 
محصــوالت انتاریو اخیــرا به خاطر 
شــیوع ویروس زیر ذره بین بوده اند 
و اتهام هایــی در ارتبــاط با وضعیت 
کاری ناامــن برای کارکنان مهاجر یا 
مالکان مزرعه هایــی که بیش از حد 
کنترل کننده هســتند شکل گرفته 

است.
شــارلبوا می گویــد هنــوز می توان 
پیشــنهادهای خوبی در قفسه های 
مغازه های کانادایی پیدا کرد و به این 

نکته اشاره کرد که قیمت مرغ ارزان تر 
از سال قبل شده و گوشت خوک هم 

ثابت است.
اما به گفتــه او، راهی برای تهیه غذا 
که در دوران پاندمی محبوب تر شده 
یعنی ســفارش آنالین یک مشکل 
قیمتی دارد. او گفت افرادی که اقالم 
خود را آنالین می خرند پنج تا هفت 
درصد پول بیشتری پرداخت می کنند 
و ایــن فقط به خاطــر هزینه حمل 

نیست.
او گفت: »شما دارید پول راحت بودن 
را می دهید. هزینه تحویل هم هست 
که به طور متوسط چهار دالر است، 
اما عالوه بر آن خیلی نادر اســت که 
بتوانید آنالین تخفیفی بگیرید. معموال 
برای هــر چیزی که می خرید هزینه 

باالتری از شما دریافت می کنند«.
اما به مغازه رفتن یا نرفتن برای همه 
در دوران پاندمی یک انتخاب نیست. 
اگر فردی به خاطر مریض بودن ایزوله 
باشد یا به خاطر آسیب پذیر بودن خانه 
مانده باشد، خرید آنالین می تواند تنها 
راه باشد. برای آن افراد این سرویس 
می تواند نجات بخش باشد و تقاضا هم 

فقط در حال رشد است.
شارلبوا گفت: »می توانید هر جایی در 
کشور باشــید و انتظار داشته باشید 
که غذا ی تان در بیشــتر جاها ظرف 
دو ساعت تحویل داده شود. به خاطر 
انفجار تجارت آنالیــن، انتظار داریم 
حجم فروش آنالین در ســال 2۰2۰ 
در مقایسه با سال قبل تقریبا سه برابر 

شود«.
او می گوید اگر روند به همین شــکل 
ادامه پیــدا کند، می توانــد عواقب 
ناخواسته ای در ارتباط با بسته شدن 
تعدادی از مغازه های خواروبار فروشی 

iroonia.ca .داشته باشد

هشدار سازمان بازرسی مواد غذایی کانادا:
احتمال آلودگی برخی از هلوهای 
وارداتی از آمریکا به باکتری سالمونال

سازمان بازرسی مواد غذایی کانادا گفت که برخی از هلوهای وارداتی از آمریکا 
به دلیل احتمال آلودگی به باکتری سالمونال جمع آوری می شوند.

به گزارش رسانه هدهد کانادا، این سازمان می گوید هلوهای تولیدی شرکت 
پریما واونا ) Prima Wawona ( که دفتر اصلی اش در فرســنو – کالیفرنیا 
است و محصوالتش با نام های تجاری مختلف عرضه شده باید به دلیل احتمال 
آلودگی به ســالمونال جمع آوری شود. هلوهای تولیدی این شرکت در بسته 

بندی های جداگانه طی اول تا 22 اوت در کانادا فروخته شده است.
این سازمان اظهار داشت که تحقیق را در رابطه با مصرف این هلوها و ابتال به 
سالمونال را شروع کرده است. به گفته این سازمان تاکنون ۳7۹ نفر در سراسر 

کانادا در اثر مصرف پیازهای آمریکایی به سالمونال آلوده شده اند.
سالمونال باکتری خطرناکی است. باکتری سالمونال در برخی مواقع  مواد غذایی 
یافت می شــود. این باکتری در روده حیوان و انسان زندگی و رشد می کند و 
می تواند باعث مســمومیت غذایی شود. گفتنی است عالئم ابتال به سالمونال 
بین ۶ تا 72 ســاعت پس از مصرف مواد غذایی آلــوده بروز پیدا می کند و 
شامل تهوع، استفراغ، تب، لرز و اسهال است. پختن باعث از بین رفتن باکتری 
سالمونال می شود. شستن میوه ها و سبزیجات باعث نابودی سالمونال نمی شود.

سه دانشگاه کانادایی 
در میان ۱00 دانشگاه  برتر جهان

خبرکانادا- ر رتبه بندی دانشــگاه های معتبر جهان در سال 2۰2۰ که توسط 
»مشاوره رتبه بندی شانگهای« منتشر شده است نام سه دانشگاه کانادایی در بین 

برترین دانشگاه های جهان دیده مي شود.
دانشــگاه »تورنتو« با رتبه 2۳، دانشگاه »بریتیش کلمبیا« با رتبه ۳۸ و در آخر 
دانشگاه »مک گیل« با رتبه 7۸ در میان صد دانشگاه برتر قرار گرفتند. با این حال 
در این رتبه بندی، دانشــگاه های کانادایی نتوانستند در رتبه هاي  نخست قرار 

بگیرند.
دانشــگاه تورنتو که در کشور کانادا رتبه اول را به خود اختصاص داده است، از 
۱۰۰ امتیاز، 4۰/۹ امتیاز را به دست آورده و باالترین نمره را در زمینه تحقیقات 
و مقاالت ایندکس شده کسب کرده است. پس از آن دانشگاه بریتیش کلمبیا، 
۳5/4 امتیاز و دانشگاه مک گیل 2۸/۳ امتیاز به دست آورده اند و مانند دانشگاه 
تورنتو، باالترین نمرات را در زمینه تحقیقات و مقاالت ایندکس شده گرفته اند. 
با این تفاوت که دانشــگاه مک گیل توانست باالترین امتیاز را در بخش برترین 
دانشجویان فارغ التحصیل برنده جایزه نوبل و مدال، در میان دو دانشگاه دیگر 

به دست بیاورد.
دانشگاه »مک مستر« نیز در جایگاه ۹۸ قرار گرفت. 24 دانشگاه کانادایی دیگر 
نیز در این رتبه بندی حضور داشتند. دانشــگاه های »هاروارد«، »استنفورد« و 

»کمبریج« به ترتیب اول تا سوم شدند.
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

»شرط آزادی مرا 
خبرچینی برای سرویس های مخفی ایران تعیین کردند«

بهداد اســفهبد مصمم اســت آزار و 
اذیت ها وفشارهایی را که رژیم ایران 

به او وارد کرده است، افشا کند
بهــداد اســفهبد که یــک کانادایی 
ایرانی تبار اســت، در ایران بازداشت 
و ســپس مجبور شد با سرویس های 
مخفی ایران همکاری کند اما اکنون 
که به کانادا بازگشته مصمم شده است 
تا رفتار ســرکوبگرانه رژیم تهران را 

برای همه افشا کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ماجرای اســفهبد که یک مهندس 
انفورماتیک است و امروز در ادمونتون 
کانادا زندگی می کند، پانزدهم ژانویه 
گذشــته و زمانی آغاز شــد که برای 
گذراندن تعطیــالت در کنار اعضای 
خانواده و دوســتانش بــه زادگاهش 
ایران ســفر کرد. این مهندس ســی 
و هشــت ســاله وقتی که در تهران 
قصد رفتن به یک مهمانی را داشت، 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

بازداشت شد.
بهداد بــه فعالیت بر ضد امنیت ملی 
ایران و همکاری با سازمان های مخالف 
رژیم ایران متهم شد و پس از آن که 
همه وســایل الکترونیکی اش توسط 
مقامات توقیف گشــت، با چشمانی 
بسته به زندان معروف اوین در شمال 

تهران منتقل شد.
بهداد که در آن زمان برای شــرکت 
آمریکایی فیسبوک کار می کرد، گفت: 
»در آن لحظه تصور می کردم که دیگر 

هرگز رنگ آزادی را نخواهم دید.«
این مهندس جوان به مدت شش روز 
در یک سلول بســیار کوچک شش 
متــری که فقط یک توالت، چند پتو 
و چند کتاب مذهبــی در آن وجود 
داشت، محبوس شد. به مدت تقریبا 
یک هفته هــر روز در بازجویی های 
طوالنــی می بایســت به ســواالت 
متعددی درباره ایمیل ها، عکس ها و 

پیامک هایی کــه در تلفن همراهش 
پیدا کرده بودند، پاسخ دهد.

بهــداد گفت: »رفتار آن هــا با من و 
غذایی که به من می دادند، خوب بود. 
اما دو بار فــردی را برای بازجویی از 
من فرستادند که لحنی کامال متفاوت 
داشت. این فرد به طور تلویحی به من 
گفت که آن ها می توانند خیلی راحت 
مرا به هر چیزی که دلشــان بخواهد 
متهم کننــد، می توانند بدون این که 
آب از آب تــکان بخورد مرا بکشــند 
و مرگ مــرا یک حادثه وانمود کنند 
درست همان کاری که با زهرا کاظمی 

کردند.«

جاسوسی در ازای آزادی

بهداد اســفهبد تصور می کند که به 
علت روابطی که پس از شکل گیری 
جنبــش ســبز )پــس از انتخابات 
ایران  بحث برانگیز  ریاست جمهوری 
در دوازدهم ژوئن ســال2۰۰۹ شکل 
گرفت( با برخی فعاالن ایران داشته، 

تحت نظــر قرار گرفته و بازداشــت 
شده است.

بهداد که مطمئن شده بود اگر با آن ها 
همکاری نکند هرگز دیگر آزاد نخواهد 
شد، در نهایت پیشنهاد آن ها را قبول 
کرد البته خودش خوب می دانست که 
قرار نیست به توافقی که با رژیم ایران 
کرده است، عمل کند: آزادی به شرط 

خبرچینی برای رژیم تهران.
بهــداد تصریح کرد: متنها چیزی که 
برای آن ها اهمیت داشــت کســب 
اطالعات دربــاره فعاالن ایرانی مقیم 
خــارج بود کــه در زمینه توســعه 
فناوری های دسترسی به اینترنت کار 
می کنند. آن ها می خواهند بدانند که 
این فعاالن چه کسانی هستند و با چه 

افراد یا گروه هایی کار می کنند.«
چهاردهم ژوئن یعنی پنج ماه پس از 
آن که بهداد ایران را ترک کرد، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی برای او یک 
پیام رمزگذاری شــده در اینستاگرام 
فرستاد اما بهداد تصمیم گرفت به آن 

پاسخ ندهد.

بهــداد افــزود: »مــن از ماه ها قبل 
می دانستم که چنین پیام هایی برای 
مــن خواهند فرســتاد. وقتی پیام را 
دریافت کردم به همسرم گفتم: یادت 
هست چه قراری با آن ها گذاشته ام؟ 
حــاال برای مــن پیــام داده اند. من 
باید هــر آن چه را کــه برایم اتفاق 

افتاده است، افشا کنم.«

افشاگری سرکوب

بهداد که به گفته خودش از بازداشت 
شــدنش در تهران و نگرانی هایی که 
بابت سرنوشــت خانواده اش در ایران 
داشــت، به شدت خشــمگین شده، 
تصمیم گرفته است ماجرایی را که در 
ایران برایش اتفاق افتاده، فشارهایی 
را کــه تحمل کرده و شــرطی را که 
مقامات تهران برای آزادی اش تعیین 

کرده بودند، علنا افشا کند.
»بازجوها اصرار داشــتند که اعضای 
خانواده ام با رسانه ها گفت وگو نکنند.« 

)بهداد اسفهبد(
بهداد که نگران امنیت و سرنوشــت 
ایران اســت،  اعضای خانواده اش در 
افزود: »آن ها به خانواده ام، دوســتانم 
و اطالعات شخصی ام دسترسی دارند. 
اما من هیچ چیز بر علیه آن ها ندارم 
به همین علت تصمیم گرفتم قواعد 
بازی را خودم عوض کنم. اکنون اگر 
بــرای خانواده ام  اتفاقی  کوچکترین 
بیفتد، همه جهان خبــردار خواهد 

شد.«
این مهندس جــوان تاکید کرد برای 
افشا کردن رفتارهای سرکوبگرانه ای 
که از طرف رژیم ایران متحمل شده، از 
جنبش اعتراض آمیز »زندگی سیاهان 

اهمیت دارد«، الهام گرفته است.
با این حال بهداد که از یک ماه پیش 
با خواهــرش در ادمونتــون زندگی 
می کند، همچنان از آثار و پیامدهای 
اتفاقاتی که برایش افتاده اســت، رنج 
می برد. به گفته بهداد، خبر بازداشت 
وی در ایران فشار روانی شدیدی نیز 
به همسرش وارد کرده است به طوری 
که همســرش هنوز هم از پیامدهای 

وخیم این فشارها رهایی نیافته است.
بهداد نمی داند کــه دیگر چه زمانی 
می تواند به کشورش بازگردد چرا که 
در حال حاضر خطر حبس سنگین در 

ایران او را تهدید می کند.
ایرانی تبار  کانادایــی  شــهروند  این 
می گوید: »من همواره از انتقاد از رژیم 
ایران خودداری می کردم اما آن ها مرا 
وارد ایــن بازی کردنــد و من اکنون 
مصمم هســتند که تا آخر این بازی 

ادامه دهم.«

»ایران سرویس های اطالعاتی مختلفی دارد اما این یکی )سپاه پاسداران( 
از همه مخوف تر است به طوری که هیچ کس دوست ندارد سر و کارش با 

این نهاد بیفتد.« )بهداد اسفهبد(

فروش ماه ژوئن ماریجوانا در بریتیش کلمبیا
هفت برابر مدت مشابه سال قبل!

ایرونیا- بریتیش کلمبیایی ها هرگز تا 
به حال تا این حد ماریجوانای قانونی 

نخریده بودند. 
مرکــز آمــار کانــادا اعــالم کــرد 
خرده فروشــان قانونــی ماریجوانا در 
اســتان در ژوئن 2۹ میلیون و ۳۹۳ 
هــزار دالر محصــوالت ماریجوانای 
تفریحی فروختند کــه تقریبا هفت 
برابر ژوئن 2۰۱۹ با فروشی به مبلغ 4 

میلیون و 2۳۰ هزار دالر بود.
این ششــمین ماه متوالی اســت که 
خرده فروشــان ماریجوانــای قانونی 
استان توانسته اند ارقامی رکوردشکن 
از محصــوالت خــود را بــه فروش 

برسانند.
روندی مشــابه همین هم اکنون در 
ســطح کشــور در حال وقوع است، 
امــا افزایش فروش ســاالنه به اندازه 

بریتیش کلمبیا نبوده است.
خرده فروشــان ماریجوانای کانادا در 
ژوئن بیــش از 2۰۱ میلیــون دالر 
محصول فروختند کــه حدود ۱۱۹ 
درصد بیشتر از ۹۱.7 میلیون دالر به 
فروش رفته در ماه مشــابه سال قبل 
بود. از جمله دالیــل افزایش فروش 
ماریجوانا می تــوان از افزایش تعداد 
مغاز ه های فروش قانونی، تعداد کمتر 
مغازه های بازار سیاه، دسته بندی های 
جدیــد محصوالت قانونــی از جمله 

محصــوالت خوردنی و بهبود کیفت 
محصوالت نام برد.

یکی از مســائلی که از مارس، یعنی 
زمانی که مرکز آمار آخرین بار افزایش 
فروش ماریجوانا را بررسی کرد تغییر 
کرده، این اســت که دولت بریتیش 
کلمبیا حاال به خرده فروشان خصوصی 
قانونی اجــازه می دهد تراکنش های 
آنالین داشته باشند. البته در نهایت 
مشــتریان باید محصول را از مغازه 
فیزیکی دریافت کننــد و نمی توان 

محصول را ارسال کرد.
در اکتبــر 2۰۱۹ و درســت پیش از 
نخستین سالگرد قانونی شدن استفاده 
ماریجوانا توسط بزرگساالن در کانادا، 
بریتیش کلمبیــا ۱۳5 مجوز خرده 
فروشــی صادر کرده بود. این رقم تا 
پایان 2۰۱۹ به ۱7۶ و تا بیست و هفتم 
مه به 254 افزایش پیدا کرد. وبسایت 
استان تا بیست و یکم آگوست این رقم 

را 2۶4 مجوز ثبت کرده است.
بریتیــش کلمبیا در ژوئــن در رتبه 
چهارم میــزان فــروش ماریجوانای 
قانونی در کانادا قــرار گرفت. انتاریو 
با نزدیک به 4۹ میلیون دالر فروش 
اول شد، آلبرتا با 4۶.7 میلیون دالر در 
رتبه دوم قرار گرفت و کبک با نزدیک 
به 4۰ میلیون دالر جایگاه سوم را به 

iroonia.ca .دست آورد

افزایش عالقه مهاجرت به کانادا
 با وجود همه گیری کرونا

 )WES( نظرســنجی جدید خدمات جهانی آموزش ،CIC مداد- به گزارش
نشــان می دهد که عالقه مهاجرت بــه کانادا حتی از مــاه آوریل، زمان اوج 
همه گیری کرونا بیشتر شده اســت. به عقیده پاسخ دهندگان احتماالً تأثیر 
اقتصادی این همه گیری جهانی در کانادا نســبت به ســایر کشــورها کمتر 
اســت. بااینکه کانادا نیز از بحران همه گیری کرونا ضربه دیده اما بررســی ها 
نشــان می دهد که تاکنون حدود 55 درصد از مشــاغل ازدست رفته در این 
بحران بازیابی شده اند. پاسخ دهندگان انتظار دارند تأثیر منفی این بحران در 

کشورهای خودشان بیشتر از کانادا باشد.
به نظر می رسد، مهاجران نقش اساسی در بهبود اقتصادی آینده کانادا داشته 
باشــند. کانادا به دلیل باال بودن تعداد بازنشستگان و همچنین میزان پایین 
زاد و ولد، با کمبود نیروی انســانی درازمدت روبه رو اســت. این مسائل پیش 
از همه گیری کرونا نیز وجود داشته اما برخی از کارشناسان معتقدند احتماالً 

بحران کرونا این وضعیت را بدتر خواهد کرد.
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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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اشتباهات اساسی لیبرال ها 
در ماجرای واکسن کرونا

مداد- امیر عطاران اســتاد حقوق و 
پزشــک کانادایی- آمریکایی- ایرانی 
اســت که در هر دو دانشکده حقوق 
و دانشــکده اپیدمیولوژی، بهداشت 
و پزشــکی عمومی در دانشگاه اتاوا 
به عنوان استاد تمام مشغول تدریس 
اســت. وی در یادداشتی  به توضیح 
این مسئله می پردازد که چرا با وجود 
اینکه هفت واکســن با شــانس زیاد 
موفقیت در حال ســاخت و به پایان 
رساندن مراحل تکمیلی خود هستند، 
نزدیک ترین متحدینش  مانند  کانادا 
ســفارش های خرید یکی از آن ها را 

قطعی نکرده است؟
عطاران در این رابطه می گوید: در ماه 
مــارس زمانی که همه گیری ویروس 
کرونای جدید در کانادا آغاز شد، من 
در مجله Maclean مقاله ای نوشته و 
در آن پیش بینی کردم که این بحران 
چگونه به پایان خواهد رسید. در این 
نوشتار اظهار تأســف کردم که چرا 
واکسن کرونا برای سگ ها وجود دارد 
اما برای انسان ها وجود ندارد. به نظر 
من هیچ معجزه ای نمی توانست برای 
برطــرف کردن این بحران در ســال 
جاری رخ دهد. اآلن خوشحال هستم 
که اشــتباه کردم، چراکه معجزه ای 

درراه است.
معموالً ساخت واکسن سال ها و حتی 
بیــش از یک دهه طول می کشــید 
درحالی که ســاخت واکسن کرونا با 
سرعتی خیره کننده و در کمتر از ۱2 
ماه در حال انجام است. تیم هایی که 
کارآزمایی بالینی این واکســن ها را 
انجام می دهنــد، در چندین قاره  با 
یکدیگر مشارکت می کنند تا هرچه 

سریع تر اطالعات بیشتری را به دست 
آورند اگرچه در حال حاضر از ایمنی 
کامــل و مؤثر بودن این واکســن ها 

نمی توان مطمئن بود.
تاکنون نتایج حاصــل از مرحله دوم 
آزمایش های بالینی این هفت واکسن 
کرونا خارق العاده بودند. در حال حاضر 
آزمایش های این واکسن ها به مرحله 
ســوم یعنی آخرین مرحله رسیده و 
محققان امیدوارند کــه داده هایی را 
به دســت آورند که مشــخص سازد 
این واکسن ها از بدن در برابر عفونت 
یا بیماری در دنیای واقعی محافظت 
می کند. به نظر می رســد که ساخت 
یکی از واکســن ها تا فصل زمستان، 
پیش از ذوب شــدن برف ها تکمیل 

شود.
با وجود اینکه این واکسن ها در حال 
طی کردن مراحل نهایی خود هستند 
اما کانادا  هنوزهیچ برنامه ای برای به 
خرید آن ها و نجات جان مردم کشور 
ندارد. برای این گفته ســه دلیل دارم 
و آن اینکه، در حــال حاضر به اندازه 
کافی واکســن های در حال آزمایش 
وجود دارد که توســط فن آوری های 
بســیار متفاوت و امیدبخش در حال 
ساخت هستند تا شانس زیادی را به 
ما ارائه کنند. همه واکسن ها بر اساس 
اصل »آموزش سیســتم ایمنی بدن 
برای تشخیص و مبارزه با یک خطر 

شناخته شده« کار خواهند کرد.
یک واکسن خوب آنتی بادی هایی را 
ایجاد می کند تا بــه ویروس کرونای 
جدید چســبیده و آن را خنثی کند. 
اما ازآنجاکه آنتی بادی ها ممکن است 
تنها چند ماه دوام داشــته باشــند، 

یک واکســن بهتر و مناسب تر، باعث 
ماندگاری طوالنی تر گروه سلول های 
T سیتوتوکســیک برای پیدا کردن 
و از بین بردن ســلول های آلوده بدن 
که ویروس در آن مخفی شــده است، 

می شود.
ازآن جهــت کــه با اســتفاده از یک 
واکسن، سیســتم ایمنی می تواند  از 
بدن در برابر بیماری ها محافظت کند 
امــا این احتمال نیز وجــود دارد که 
سیستم ایمنی بدن مانند مغز دچار 
فراموشی شود،  بنابراین ممکن است 
واکسن کرونا از نوعی باشد که نیاز به 
تزریق های دوره ای و مجدد داشــته 

باشد.
ازنظر فن آوری، روش های مختلفی در 
عملکرد و پیشبرد واکسن وجود دارد. 
راه هــای قدیمی که تزریق کامل و از 
بین رفتن ویــروس کرونای جدید را 
در پی خواهد داشــت ، باعث از بین 
بردن و پاک کردن تعدادی از ویروس 
کرونای جدید خواهد شــد که به آن 
subunits گفتــه می شــود. در این 
شرایط سیســتم ایمنی بدن وقتی با 
بیماری مواجه می شود، واکنش نشان 

می دهد اما بدون بیمــاری فعالیتی 
نخواهد داشت.

راه های مهم پیشبرد واکسن عبارت اند 
از:

۱- تزریق  واکســن بــا هدف ایجاد 
یا  عیان  ژنتیکی  دســتورالعمل های 
mRNA بــرای از بیــن بردن و پاک 
کردن تعدادی از ویروس های کرونای 

)subunits( جدید
2- تزریق ویروس حامل بی ضرر )یک 
حامل، نه ویروس کرونای جدید( که 
شامل دستورالعمل های ژنتیکی است.
درهرصورت سلول های بدن به کمک 
این واکسن ها می توانند اطالعات ژن 
را خوانده و مانند یک کارخانه کوچک، 
واکسن را تولید کرده و درست مانند 
اینکه بدن به ویروس کرونای جدید 
آلوده شده باشد، پاسخ ایمنی را ایجاد 

 کنند.
به بــاور مــن، همه ایــن رویکردها 
در واکســن های تــری ســینوفارم 
)Three Sinopharm( و سینوواک 
)Sinovac( به کاررفتــه کــه باعث 
نابودی ویروس کرونای جدید خواهد 
شــد. واکســن های Pfizer و مودرنا 
دســتورالعمل های  از   )Moderna(
ژنتیکی عیان یــا mRNA پیچیده 
شده در نانوتوپ های روغنی استفاده 
زنیکا  آسترا  واکســن های  می کنند. 
سانســینو  و   )AstraZeneca(
 )CanSino Biologics( بیولوژیــک
نیز از یک حامل آدنوویروس زنده بهره 

می برند.
در آزمایش های فاز سوم این واکسن ها 
مشخص می شــود که تا چه حد این 
هفت واکسن کرونا برای کاهش یا از 
بین بردن عفونت یا بیماری یا هردو 
آن هــا مؤثر بــوده و می توانند بدون 
عوارض جانبی خطرناک عمل کند. 
به طورکلی هر واکسنی که به مرحله 
سوم برســد تقریباً دوسوم، احتمال 
موفقیت خواهد داشت. با توجه به سه 
فن آوری مختلف واکسن در حال اجرا، 
ما می توانیم تخمین بزنیم که حداقل 
یک شــانس ۹۶ درصــدی خواهیم 

داشت.

باعث  می تواند  واکسن  یک  چگونه 
محافظت شود؟

واکسن ها برای حفاظت می توانند سه 
عملکرد داشته باشند: نخست اینکه با 
واکسن کرونا احتمال آلوده شدن به 
ویروس کرونای جدید کم می شــود. 
دوم اینکه با این واکسن احتمال ابتال 
به نوع شدید کووید ۱۹ کاهش پیدا 
می کند و درنهایت واکســن مذکور 
کمک می کند تا احتمال گســترش 

بیماری به دیگران کاهش پیدا کند.
با توجه به اینکه کشــورهایی مانند 
انگلیس برنامه هایی برای تهیه واکسن 
کرونا و پیش خرید دوره ای آن، حتی 
به تعدادی بیش تر جمعیت خوددارند، 
به نظر می رســد که در کانادا، دولت 
ترودو هیچ برنامه ای برای انجام هر نوع 

کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن کرونا 
تا پیش از آوریل سال آینده ندارد.

آنیتــا آناند وزیر خدمــات عمومی و 
تدارکات،  در ایــن رابطه اعالم  کرد 
که کانــادا از ایجاد توافق نامه ها برای 
خرید واکســن های Pfizer و مودرنا 
)Moderna( ابراز خوشحالی کرده اما 
به طرز عجیبی از افشای جزئیات تعداد 
دوزهای سفارش داده شده و قیمت آن 
خودداری می کنــد درحالی که دیگر 
کشورهای این اطالعات را با شفافیت 

کامل اعالم می کنند.
وزیر خدمــات عمومــی و تدارکات 
کانادا در پاســخ به  اینکــه آیا کانادا 
سفارش های واکســن کرونا را تأیید 
کــرده یا خیــر و اگر چنین اســت، 
این واکســن در چه تعــداد و با چه 
داشت:  اظهار  انجام شــده،  هزینه ای 
دولت ما به طورجدی در حال مذاکره 
با طیف های متنوعی از ســازندگان 
واکسن کرونا اســت تا بتواند هرچه 
سریع تر آن را برای کانادایی ها تأمین 
کند. من مشتاقانه منتظر هستم تا در 
مورد پیشبرد این مسئله، مردم را در 

جریان جزئیات قرار دهم.
دکتر عطاران در ادامه توضیحات خود 
افزود: همان طور کــه گفته ام هر دو 
 )Moderna( و مودرنا Pfizer واکسن
 mRNA از فن آوری تقریباً یکســان
موفق  اســتفاده می کنند و احتماالً 
خواهند شــد. بنابرایــن چه چیزی 
باعث عــدم موفقیــت لیبرال ها در 
تنظیم و اعالم ســفارش واکسن های 
نزدیک ترین  متنوع همچون  متعدد، 
فقط  این  می شــود؟  متحدینمــان 
ماحصل یک سیاستگذاری  می تواند 

نامناسب باشد.
طبق برنامه فعلــی، فاز یک مطالعه 
واکســن کرونای کانادا ممکن است 
در آوریــل 2۰2۱ به اتمام برســد، 
به احتمال زیاد فاز ســوم )در صورت 
وقــوع( تا ســال 2۰22 ادامه خواهد 
یافــت. به عبارت دیگــر: دولت ترودو 
به جای انتخاب مطمئن ترین گزینه 
یعنی تأییــد ســفارش های الزم با 
شرکت های باتجربه در ساخت واکسن 
و پیشرو در جهان که نزدیک به خط 
پایان آزمایش های فاز سوم هستند، 
دل به واکسن کرونای ساخت کشور 
بســته که هنوز فاز یــک آن هم به 
اتمام نرســیده است. به نظر من این 

استراتژی غیرمنطقی است.
وی در خاتمه اظهاراتش گفت: به نظر 
من بهترین راه حل این است که اولویت 
دولت ما باید مذاکره با شــرکت های 
ساخت واکسن برای مجوزهایی باشد 
که اجازه می دهد محصوالت آن ها در 
کانادا ساخته شود. برای نمونه می توان 
گفت، شورای تحقیقات ملی می داند 
چگونه واکسن را بسازد. دانشمندان 
ارزشــمند بســیاری در این حیطه 
فعالیت می کنند. اما مشخص نیست 
چرا دولت فــدرال نمی تواند قرارداد 
صدور مجوز با واکســن آسترا زنیکا 
)AstraZeneca( را امضا کند تا این 

واکسن کرونا در کانادا ساخته شود؟

خانه کوچک در تورنتو ۸00 هزار دالر باالتر 
از قیمت به فروش رسید

ایرونیا- یک خانه کوچک در تورنتو که با قیمت یک میلیون دالر وارد بازار 
شده بود ۸۰۰ هزار دالر باالتر از قیمت درخواستی به فروش رفت.

این خانه دوخوابه با یک دستشــویی، در  خیابان یوکلید  در لیتل ایتالی 
واقع شــده و در جوالی برای فروش ارایه شد. این ملک به خاطر قیمت 
فروش باالی خــود توجه زیادی جلب کرد در حالیکه ابعاد منزل 2۰ در 

۱2۹ فوت بود.  
این خانه که یک گاراژ جداگانه دارد، فقط چند قدم با مغازه ها، رستوران ها، 
بارهــا، پارک ها، مدارس و حمل و نقل عمومی فاصله دارد اما به طور قابل 

توجهی کوچک است.
نورر یرستیان رییس کارگزاری امالک انووی کپیتال گفت ۱4 پیشنهاد 
برای خرید این خانه به ثبت رسید و خانه هفت روز پس از ورود به بازار به 
قیمت ۱۸۰۸۰۰۰ دالر به فروش رســید. قیمت اصلی آن ۹۹۹۹۹۹ دالر 

بود و تاریخ اتمام پیشنهاد بیست و ششم آگوست است.
قیمت این خانه در سه سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و در ژانویه 

2۰۱7 معادل ۱.2 میلیون دالر بود. 
دزموند براون مشاور امالک تورنتویی گفت تعجبی نمی کند که چرا قیمت 
خانه انقدر باال رفته چون در یکی از »بهترین موقعیت های شهر واقع شده 

است«.
براون گفت: »هنوز تقاضای زیادی برای دراختیار گرفتن چنین موقعیت 
خوبی در شهر وجود دارد . بنابراین این حقیقت را نادیده بگیرید که یک 
کلبــه در ملک قرار دارد و روی این تمرکز کنید که این ارزش کل زمین 
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تعدادی از والدین،دولت استانی کبک را 
به دلیل برنامه شروع به کار مدارس به دادگاه کشاندند

ایرونیا- گروهی از والدین اهل کبک 
جمعه یک شکایت قانونی علیه دولت 
استانی به ثبت رساندند و گفتند باید 
اجازه داشــته باشند تصمیم بگیرند 
که فرزندشــان خانه بماند یا نه و در 
عین حال مطمئن باشند فرزندشان 
جایگاهش را در مدرســه از دســت 

نمی دهد .
ایــن والدین کــه از جولیوس گری 
وکیل قانون اساسی استفاده می کنند، 
خواستار گزینه تحصیل آنالین برای 
خانواده ها هستند. این گزینه در حال 
حاضر فقط برای کودکانی فراهم شده 
که معافیت پزشکی دارند و یادداشتی 

از دکتر فراهم کرده اند.
گری و موکالنــش ادعا می کنند که 
قوانین وضع شده خالف قانون اساسی 
هســتند و در زمینــه »حق زندگی، 
آزادی و ایمنــی فرد« چارتر را نقض 

می کنند. 
این شکایت قانونی در حالی به ثبت 
رســیده که وزارت بهداشــت کبک 
راهبردهای سفت و ســخت جدیدی 
برای صدور یادداشت معافیت پزشکی 

از سوی دکترها تصویب کرده است. 
با اســتناد به اســناد دادگاهی، هر 
شــش شــاکی مادرانی هستند که 
فرزندان شــان در مدارس ابتدایی یا 
دبیرســتان تحصیل می  کنند. از این 
شــش نفر، ســه نفر نگران هستند 
که فرزند یا یکــی از اعضای خانواده 
نزدیک شــان از یــک بیمــاری رنج 
می برد و این باعث می شود در معرض 

ریسک جدی مشــکالت ایجاد شده 
توســط کووید-۱۹ باشد. هر سه نفر 
نتوانســته اند پیش از آغاز مدرسه از 
دکتر یادداشت معافیت دریافت کنند.

دکتر جولی ســن پیر اهــل مونترال 
می گویــد در حالیکــه والدین دارند 
ریســک بازگرداندن فرزندان شان به 
کالس را می سنجند، باید همچنین 
عواقب منفی خانه نگه داشتن آن ها 

را هم در نظر داشته باشند.
او گفت: »بســیاری از بچه ها بسیار 
بی نظــم، افســرده و البته عــاری از 

فعالیت فیزیکی بودند.«
ســند 2۱ صفحه ای منتشــر شده 
بهداشــت می گوید  توســط وزارت 
بیشتر دانش آموزانی که بیماری های 
مزمن دارند باید در سپتامبر به کالس 
برگردند. این شامل کودکانی که تحت 
معالجات سرطان هستند و اخیرا عمل 
انتقال عضو داشته اند هم می شود. از 
کودکانی که آســم خفیف دارند هم 

خواسته شده به مدرسه بازگردند.
این ســند تاکیــد دارد کــه مزایای 
یادگیری داخل کالس بســیار زیاد 
اســت و راهبردها توسط بیش از ۱2 
دکتر از جمله چند متخصص کودکان 

خلق شده اند. 
در این سند آمده: »برای کودکی که 
بیماری مزمن دارد بهتر اســت که با 
تدابیــر محافظتی اتخاذ شــده برای 
شــرایط به کالس بازگردد تا اینکه 
بخواهــد مدتی طوالنی به مدرســه 

نرود.«

این تدابیر شــامل پوشیدن ماسک 
از حمل و نقلی  اســتفاده  جراحــی، 
که شــامل ارتباط نزدیــک با دیگر 
دانش آموزان نمی شــود و اجتناب از 
فعالیت هــای خــارج از برنامه که در 
آن ها حفــظ فاصله گذاری اجتماعی 

سخت است، می شود.
شــرایط ســالمتی که باید منتهی 
به معاف شــدن کودک شود شامل 
باعث  وضعیتی مزمن می شــود که 
شــده کودک طی سال های اخیر در 
قسمت مراقبت های ویژه بیمارستان 
بستری شود. بیماری های جدی قلبی 
و ریوی که کنترل کردن شان سخت 
است هم شــامل معافیت می شوند. 
سند می گوید دکترها باید از قضاوت 
کلینیکــی خود اســتفاده کنند و با 
دقت نوشــتن یادداشــت معافیت را 
برای دانش آموزانی در نظر بگیرند که 
اعضای خانواده شان در معرض ریسک 

قرار دارند.
چالش قانونی ایجاد شده توسط والدین 
می گوید این راهبردها »تبعیض آمیز« 
هستند. در ســندی که در دادگاه به 
ثبت رسیده آمده: »با محدود کردن 
معافیت برای وضعیت های پزشــکی 
مختلف، این آیین نامه لیستی را خلق 
می کنــد که باعث ایجــاد یک جای 
خالی می شــود و واقعیت گسترده تر 
ریســک های ســالمتی مرتبــط با 
مدرسه رفتن تمام کودکان را نادیده 

iroonia.ca ».می گیرد
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شرایط مهاجرت به استان کبک آسان تر می شود
ایرانیان کانادا- کشور کانادا از طریق 
ایجاد چندین برنامه ســازمان یافته، 
مهاجرت متقاضیان بسیاری را آسان 

نموده است. 
مونتــرال به عنوان یکــی از بهترین 
شهرهای کانادا، شهرت جهانی دارد. 
این شهر بزرگ ترین شهر استان کبک 
و دومین شــهر بزرگ کانــادا )پس 
از تورنتو( و پانزدهمین شــهر بزرگ 

آمریکای شمالی است.
 از جمله ویژگی های منحصر به فرد 
مونترال می توان به این موارد اشــاره 
کرد: پویایی هنری، قدرت اقتصادی، 
باالی شــهری، ســرزندگی  امنیت 
فرهنگی شهر و مقرون به صرفه بودن 
هزینه زندگی در آن نســبت به سایر 

کالن شهرهای کانادا. ا
ز ایــن رو مونترال تبدیــل به یکی 
از مهم تریــن مقاصــد مهاجرین از 
کشــورهای مختلــف و به خصوص 

مهاجران ایرانی شده است. 
ما در این مقاله تالش می کنیم که به 
معرفی اجمالی برنامه های مهاجرت به 

مونترال بپردازیم.

 مهاجرت از طریق نیروی متخصص: 

مونترال یکی از صنعتی ترین شهرهای 
استان کبک محســوب می شود و از 
ایــن رو بســیاری از متخصصان این 
شهر را به عنوان مقصد مهاجرت خود 

انتخاب می کنند. این افراد می توانند 
برای مهاجرت به مونتــرال از برنامه 
 Quebec( نیروی متخصص کبــک
Skilled Worker( اســتفاده کنند. 
این برنامه توسط دولت فدرال کانادا و 
کبک برای مهاجرت افرادی که دارای 
تحصیالت و سابقه کاری باال هستند 
تهیه و تنظیم  شده است. این برنامه 
امــکان مهاجرت به کانادا را هم برای 
فرد به  تنهایــی و هم برای خانواده ها 

فراهم می کند. 
در این برنامه فــرد باید قبل از اقدام 
برای گرفتن مجوز اقامت دائم فدرالی 
کانادا، ابتدا برای گرفتن مجوز کبک 
اقدام کند. در این روش متقاضی طبق 
سیستم امتیازبندی خاصی باید بتواند 

افزایش مرگ بر اثر مصرف مواد اعتیادآور

در مدت سه ماه مسجد تورنتو
 شش بار مورد حمله قرار گرفته است

پرژن میرور- مسجد تورنتو در مرکز 
این شهر در سه ماه گذشته، شش بار 

مورد حمله قرار گرفته است.
سازمان های اسالمی تورنتو می گویند 
که پس از چندین حمله به مســاجد 
تورنتو که حتی به عنوان جرایم ناشی 
از تنفر نیز مورد بررسی قرار نگرفتند 
پلیس این شهر باید مراقبت بیشتری 

از این اماکن به عمل آورد.
در ایــن حمالت، شیشــه های چند 
پنجره شکســته شدند و نقاشی های 
دیواری نژادپرســتانه بر روی دیوارها 
و شیشه های این مساجد ترسیم شد. 
انجمن مسلمانان کانادا در بیانیه ای که 
بر روی وب سایت خود قرار داده است 
نوشــته: »پنجره ها تعمیر شد، و این 
برای سومین بار در سه هفته گذشته 
است که تعمیر می شوند. این اتفاقات 
هم اکنون در سطح تهدید کننده ای 
در حال وقوع هســتند و بیش از این 
نمی توانیم برای اقدامات پلیس منتظر 
بمانیم.« انجمن مســلمانان کانادا از 
مقامات مسوؤل درخواست کرده  که 
هم اکنون بــرای حفاظت های الزم 
پا پیش گذارند و اضافه کرده اســت 
که این حمالت بــرای ایجاد رعب و 
وحشت در میان جامعه مسلمانان در 
یکی از پرجمعیت ترین مساجد تورنتو 

انجام می شود.
ســخنگوی پلیس تورنتو تایید کرده 
اســت که پلیس از ابتدای ژوئن سال 
جــاری از چهار مورد حملــه در دو 
مســجد تورنتو مطلع بوده است. به 
گفته ســخنگوی پلیس، ایــن اداره 
درباره تمــام این موارد تحقیق کرده 
و به باور آنها هیچیک از این موارد با 

انگیزه نفرت نبوده است.
جنیفر جیت سیدهو، سخنگوی پلیس 
تورنتو اضافه کرده است که در روز 2۹ 
ژوئیه مــردی که یک آجر به یکی از 
پنجره های مســجد پرتاب کرده بود 
دستگیر شــده اســت. در حالی که 
انجمن مســلمانان کانادا اعالم کرده 
اســت که گــزارش آخرین حمله به 
مسجد را به پلیس ارایه داده اما پلیس 
تورنتــو می گوید که هیچ گزارشــی 

دریافت نکرده است.
مصطفی فاروق، مدیر اجرایی شورای 
ملــی مســلمانان کانادا به نشــریه 
هافینگتون پســت کانادا گفته است 
که روند تحقیقات پلیس درباره این 
حمالت »اصالً با عقل جور در نمیاد.«
فاروق ادامه داده است: »از همه مهمتر 
اینکه، این حمالت ادامه پیدا کرده اند، 
و ما هیچ نشــانه ای درباره اینکه چه 
کاری بایــد بکنیم تا امنیت ما برقرار 
شود و این مسجد را از حمالت آتی در 

امان نگه داریم مشاهده نمی کنیم.«
مصطفی فاروق در ادامه صحبت های 
خود گفــت : »هنگامی کــه جوامع 
گوناگون نــژادی نگرانی های خود را 
درباره رفتار کلی پلیس، اســتفاده از 
خشونت، اجبار و روش های  نامناسب 
بر پایه رفتارهای نژاد پرســتانه ابراز 
می کنند، یک نوع برداشت گفتمانی 
تحت نظارت پلیس وجــود دارد که 
اداره های مختلف پلیس درباره جوامع 
نژادی و حفاظــت از آنها بی تفاوت 

هستند.«
داگ فورد، نخست وزیر استان انتاریو 
نیــز در روز سه شــنبه اعالم کرد که 
عدالت بــرای این حمــالت باید به 
اجرا درآید. وی در پســت توییتری 
خود نوشــت: »هیچ جایی برای بروز 
این رفتارها و اقدامات منزجر کننده 
وجود ندارد. ما افرادی که مســوؤل 
این رفتارها هستند را پیدا می کنیم و 
عدالــت را در مورد آنها اجرا خواهیم 

کرد.«
کریستین وونگ – تم، عضو شورای 
شهر تورنتو در بیانیه خود درباره این 
حمالت گفته است: »در حالیکه تمام 
محله ها و جوامع این شــهر در حال 
مبارزه با همه گیری جهانی هستند، 
و ریشــه های عمیــق نژادپرســتی 
سیستماتیک خود را بروز می دهند، 
ما بایــد در کنار یکدیگر و تحت یک 
پیام مشــترک برای اجــرای عدالت 

بایستیم.«

امتیازهــای الزم )برای مجرد حداقل 
5۰ امتیاز و متأهل 5۹ امتیاز( کسب 
کند و ســپس می تواند در یک بازه 
زمانی )حــدود 24 تا ۳۶ ماه( اقامت 

کانادا را دریافت نماید. 

از طریق  مهاجرت بــه مونتــرال 
سرمایه گذاری: 

مونتــرال یکــی از بزرگ ترین مراکز 
محســوب  کانادا  کشــور  اقتصادی 
می شود بنابراین متقاضیان مهاجرت 
به مونترال می توانند با سرمایه گذاری 
در این شــهر هم از بازگشت سرمایه 
اولیه خود مطمئن باشــند و هم در 
یکی از بزرگ ترین شــهرهای جهان 
از نظــر اقتصــادی اقامــت گزینند. 
ایــن متقاضیان می تواننــد از برنامه 

سرمایه گذاری کبک استفاده کنند.
 دو راه مختلف برای واجدین شرایط 
اســتفاده از برنامه مهاجرت از طریق 
ســرمایه گذاری کبک، وجــود دارد. 
ســرمایه گذاران می تواننــد از طریق 
پرداخــت کل مبلغ ســرمایه گذاری 
)ســرمایه گذاری کامل(، یا با گرفتن 
وامــی از طــرف مؤسســات مالی 
کانادا )تأمین مالی ســرمایه گذاری(، 

سرمایه گذاری خود را کامل کنند.

 ســرمایه گذاری کامل: واریز سپرده 
ثابــت ۱2۰۰۰۰۰ دالر کانادایــی از 
طــرف ســرمایه گذار. در پایان یک 
دوره 5 ساله، این مبلغ به طور کامل، 
بدون هیچ گونه سودی به سرمایه گذار 
بازگردانــده می شــود. در ضمن این 
ســرمایه گذاری به طور کامل توسط 

دولت کبک تضمین و گارانتی است.

مالــی ســرمایه گذاری:  تأمیــن 
مقــدار  می توانــد  ســرمایه گذار 
سرمایه گذاری الزامی خود را از طریق 
یک وام از پیش تأیید شــده، به  طور 
قابل توجهی کاهش دهد. این مبلغ 
پیش پرداخت در پایان دوره 5 ساله، 
به ســرمایه گذار باز نخواهد گشــت. 
این مبلغ پیــش پرداخت هزینه این 
وام بانکی 5 ســاله است و هدف آن 
الزامی  کامل کردن ســرمایه گذاری 
۱2۰۰۰۰۰ دالر کانــادا اســت. در 
این روش هیچ گونه وثیقه دیگری از 

سرمایه گذار درخواست نخواهد شد. 

از طریق  مهاجرت بــه مونتــرال 
کارآفرینی 

یک کارآفرین واجد شرایط می تواند 
از طریــق برنامــه کارآفرینی کبک 
)متقاضیــان اقامت شــهر مونترال( 
اقامت دائم کانادا را کســب کند. در 
ایــن برنامه متقاضی باید کســب و 
کاری را در مونتــرال خریــداری و یا 
تأســیس کند که بیش 25٪ ســهام 
آن را دارا بوده، ارزش سهم متقاضی 
بیش از ۱۰۰۰۰۰ دالر کانادایی باشد 

و همچنین بایــد نقش فعال در اداره 
کردن آن کســب و کار داشته باشد. 
این کســب و کار بایــد حداقل یک 
کارمنــد تمام وقت )۳۰ ســاعت در 
هفته( که دارای شــهروندی کانادا و 
ســاکن مونترال است را در استخدام 

خود در آورد. 

مهاجــرت از طریــق تحصیل در 
مونترال

 مونترال با دسترسی به شش دانشگاه 
و دوازده کالج در شعاع ۸ کیلومتری، 
دارای بیشــترین تمرکز دانشجویان 
تحصیالت عالی در بین شــهرهای 

اصلی آمریکای شمالی است. 
دانشــجویان امکان انتخاب رشته از 
میــان گزینه های تحصیلــی زیادی 
که با توجه به مؤسســه انتخاب شده 
به دو زبان فرانســه و انگلیسی ارائه 
می شــوند، دارند. هزینه های شهریه 
برای دانشجویان خارجی در مقایسه 
با کشورهای صنعتی دیگر و همچنین 
سایر استان های کانادا بسیار مطلوب 

است.
 تحصیل در مونترال دریچه ای برای 
مهاجرت به کانادا بعد از فارغ التحصیلی 
محســوب می شــود. مونترال چهار 
دانشــگاه اصلی دارد که دو دانشگاه 
آن انگلیسی زبان و دو دانشگاه دیگر 
فرانســه زبان هستند. این دانشگاه ها 
عبارتند از: ۱. دانشگاه های انگلیسی 
زبان دانشــگاه مک گیل دانشــگاه 
کونکوردیا 2. دانشگاه های فرانسه زبان 

دانشگاه مونترال دانشگاه اوکام 
فرد متقاضی بعــد از گذراندن دوران 
تحصیلــی در یکی از دانشــگاه های 
مونترال می تواند بــرای مهاجرت به 
 QSW و PEQ کانــادا از دو روش
)اقدام از طریق نیروی کار متخصص( 

اقدام نماید. 
برنامه PEQ برنامه PEQ یک مسیر 
دانشجو محور در جهت مهاجرت به 
کبک و اخذ اقامت دائم کانادا، است. 
ایــن برنامه مختص به دانشــجویان 
بین المللی است که در مونترال کبک 
مشغول به تحصیل بوده و در جهت 
ارائه فرصت هایی برای ساختن آینده 
آن ها در این شــهر تــالش می کند. 
با ترکیب صحیحی از  دانشــجویان 
ســوابق تحصیلی و مهارت های زبان 
می تواننــد بــرای اخذ اقامــت دائم 
کانادا، تحت این برنامه تقاضای خود 
را بالفاصله پس از اتمام تحصیل و یا 
شش ماه قبل از فارغ التحصیلی ارسال 

نمایند. 
دانشــجویان واجــد شــرایط بدون 
مصاحبه در مدت بسیار کوتاهی موفق 
به اخذ )CSQ( و یا مجوز اقامت کبک 
شده و ســپس با درخواست از دولت 
فــدرال با پشــتوانه دارا بودن اقامت 
کبــک، اقامت دائم کانادا را کســب 

نمایند.

پرژن میرور- در تحقیق جدیدی که 
روز دوشنبه در نشریه انجمن پزشکی 
کانادا منتشر شد، مشخص شده است 
که کانادا برای مقابله با بحران مصرف 
بیش از حد دارو و مــواد اعتیادآور ) 
اووردوز( نیاز بــه یک رویکرد جدید 

دارد.
در این تحقیق تعــداد ۱7۸۹ مورد 
مرگ به دلیل اووردوز بین سال های 
2۰۱5 و 2۰۱7 در اســتان بریتیش 
کلمبیا مورد بررســی قرار گرفته که 
پزشکی قانونی رابطه بین مصرف بیش 
از حد داروهای اعتیادآور و مرگ این 

افراد را تایید کرده است.
از ســال 2۰۱۶ تاکنون بیش از ۱5 
هزار مرگ در رابطه با مواد اعتیادآور 
در کانادا گزارش شــده است. از زمان 
بهداشــت  اضطراری  وضعیت  اعالم 
عمومی در بریتیش کلمبیا در ســال 
2۰۱۶، فقط در این استان بیش از 5 
هزار مرگ بــه علت اووردوز داروهای 
مخدر غیرقانونی به ثبت رسیده است.

در این تحقیق گفته شــده است که 
علیرغــم کاهش تعداد نســخه های 
داروهای اعتیادآور در سراسر بریتیش 
کلمبیا، تعداد مرگ بر اثر مصرف بیش 
از حــد داروهای اعتیادآور غیرقانونی 

همچنان رو به افزایش است.
دکتر آلکســیس کربتری، نویسنده 
ارشد این تحقیق و پزشک در بخش 
بهداشــت عمومی و پیشــگیری در 
دانشگاه بریتیش کلمبیا، می گوید که 
این نتایج مشــخص کننده این است 
که چــه چیزی در مقابلــه با بحران 

اووردوز درست کار نمی کند.
وی در مصاحبه خود با کندین پرس 
گفته اســت: »آنچه ما به آن دست 
یافتیم این اســت که بحران اووردوز 
ناشــی از داروهای نسخه ای نیست و 
طرح های تجویز مجدد دارو به تنهایی 
نمی تواند بحران اووردوز را حل کند.«

دکتر کربتری اضافه کرده اســت در 
اغلب مواردی که داروهای اعتیادآور 

باعث مرگ فرد می شوند گزارش های 
سم شناسی وجود داروهای اعتیادآور 
غیر نسخه ای را نیز در سیستم بدن 

شخص فوت شده نشان می دهند.
نتایج این تحقیــق همچنین بیانگر 
کاهش نقــش داروهــای اعتیادآور 
نســخه ای و هروئین و افزایش مواد 
مخدر ترکیبی و محــرک در بحران 
اووردوز می باشــد. این تحقیق به این 
نتیجه رسیده اســت که راهکارهای 
فعلی مقابله با بحــران اووردوز نباید 
فقط به پاییــن آوردن تجویز مجدد 
دارو اکتفا کنند و باید کار بیشتری در 

این زمینه انجام دهند.
از دیگر نتایج این تحقیق می توان به 
این مورد اشــاره کرد که تعداد مرگ 
مردان در آمار مرتبط با اووردوز بیش 
از زنان است. مردان بیش از ۸۰ درصد 
از میزان مرگ بر اثر اووردوز را به خود 
اختصاص داده و همچنین افرادی که 
بین سنین ۳۱ الی 4۹ سال هستند 
نیز بیشترین آمار مرگ بر اثر مصرف 
بیش از حد مواد اعتیادآور را به خود 

اختصاص داده اند.
به گفته دکتر کربتــری، یک جنبه 
که اغلــب نادیده گرفته می شــود، 
اثر مســکن هایی مانند متــادون و 
بوپرینورفین اســت که برای درمان 
ترک اعتیــاد مواد مخدر اســتفاده 

می شود.

این تحقیق نشان داده است که تعداد 
کمی از مرگ های بر اثــر اووردوز با 
میزان مواد اعتیادآور در سیستم بدنی 
افراد فوت شده مرتبط بوده است، که 
به گفته دکتر کربتری این مســئله 
می تواند احساس بهتری در پزشکان 
برای تجویز داروهای نسخه ای ایجاد 

نماید.
دکتر آلکسیس کربتری گفته است: 
»یک پرسشــی که ذهن پزشکان را 
مشــغول می کند این اســت که آیا 
دارویی که تجویــز می کنم می تواند 
منجر بــه اووردوز شــود؟«  او ادامه 
داده است: »می توانم متوجه نگرانی 
افراد شــوم. به نظر مــن این نتایج 
مطمئناً تایید کننده این امر هستند 
که داروهای نســخه ای عامل تعیین 
کننده در خطرات اووردوز نیستند و 
از پزشــکان برای تجویز این گروه از 
داروها تحت دستورالعمل های کاهش 

خطر حمایت می کند.«
وی همچنین اعالم کرد که با پیشنهاد 
پزشک ارشد استان بریتیش کلمبیا، 
دکتر بانی هنــری در گزارش وی در 
ســال 2۰۱۹ برای درخواست جرم 
زدایــی از افرادی کــه مقدار کمی از 
داروهای اعتیاد آور و یا مواد مخدر در 

اختیار دارند موافق است.
دکتر آلکســیس کربتــری در ادامه 
سخنان خود گفته است که دسترسی 
بیشتر به اماکن پیشگیری از اووردوز 
و مصرف تحت نظارت باید بخشــی 
از اقدامــات بعــدی بریتیش کلمبیا 
و سراســر کانادا در راه مقابله با این 

بحران باشد.
هفته گذشته دولت فدرال کانادا مرکز 
ملی مشاوره برای مصرف مواد مخدر 
تحت نظارت را راه انــدازی کرد و از 
گروه های مختلفی از جمله افرادی که 
این مرکز را اداره می کنند و همچنین 
اســتفاده کننــدگان از ایــن مرکز 
درخواســت اظهار نظر در این زمینه 

کرده است.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

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

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

کوتاه کردن )خانم ها( .......... 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

یک تروریست کانادایی از ماه جوالی
 تا کنون دو بار بازداشت شده است

ژاندارمری ســلطنتی کانادا با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد کوین عمر محمد 
تروریست کانادایی را یکشنبه شب 2۳ 
اوت دوباره بازداشت کرده است چرا که 
بازرسان کانادایی در تحقیقات خود به 
این نتیجه رسیده اند که این مظنون 
تروریست برای امنیت عمومی کانادا 

خطرناک است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در بیانیه پلیس فدرال کانادا مشخص 
نشــده که ایــن مظنــون در زمان 

بازداشت کجا حضور داشته است.
پنی هرمن ســخنگوی پلیس کانادا 
تصریح کرد مظنون بازداشــت شده 
بار دیگر سه شنبه 25 اوت به دادگاه 
تورنتــو احضار شده اســت. به گفته 
وی پلیس قصــد دارد به موجب بند 
۸۱۰.۰۱۱ قانون کیفری کانادا، از وی 
تعهد بگیرد که از هر گونه اقدامی که 
می تواند نظم عمومی کشور را مختل 

کند، خودداری نماید.
در بیانیه ژاندارمری ســلطنتی کانادا 
آمده است: »کوین عمر محمد باید در 
دادگاه تعهد دهد که از هر اقدامی که 
مخل نظم عمومی اســت، خودداری 
خواهد کرد و به شــروطی که دادگاه 
تعیین می کند، عمــل خواهد نمود. 

هدف دســتگاه قضایی این است که 
خطر ارتکاب جرم مرتبط با تروریسم 

توسط این مظنون را کاهش دهد.«
کانادا همچنین  ژاندارمری سلطنتی 
تایید کرد که پیش از این نیز در تاریخ 
هشتم ژوئیه کوین عمر محمد را به 
اتهام نقض آزادی مشروطش بازداشت 

اما کمی بعد او را آزاد کرده بود.  
به گفته سخنگوی پلیس کانادا، این 
مظنون در آن زمان بر خالف شروطی 
که دادگاه برای آزادی اش تعیین کرد، 
دستگاهی تهیه کرده بود تا به اینترنت 

متصل شود.

شهرزاد رفعتی در میان موفق ترین مدیران فناوری جهان
خبرکانادا- »شهرزاد رفعتی« بنیانگذار 
 BroadbandTV» ( و مدیر شرکت
BBTV)« اســت. او به عنوان یکی از 
موفق ترین و ثروتمندترین مدیران زن 

جهان شناخته می شود.
این مدیر موفق 4۰ ســاله، بنیانگذار 
» BBTV« اســت؛ شــرکتی که به 
شــرکت های سراســر جهان کمک 
می کنــد تــا از درآمــد تبلیغاتــی 
ویدئوهایشــان محافظت کنند. این 
شرکت به کمک فناوری ایجاد شده، 
کپی رایــت  مشــمول  محتــوای 
شرکت های سراسر جهان در یوتیوب، 
فیســبوک و ســایر وبســایت ها و 
اپلیکیشن هایي که داراي امکان آپلود 
ویدئو باشند را تشــخیص می دهد. 
در واقع شــرکت » BBTV« کمک 
می کند تا اگــر ویدئویی بدون اجازه 

آپلود شده بود، تشخیص داده شود.
خانم رفعتی شرکت خود را در سال 
2۰۰5 تأســیس کرد و شرکت های 
بزرگی همچون »سونی« مشتري هاي 
این شــرکت هســتند. روزنامه های 
کانادایی تخمین می زنند ارزش این 
شــرکت بیش از یک میلیــارد دالر 

)7۶۰ میلیون پوند( باشد.
شــهرزاد رفعتی در ســال ۱۳5۹ در 
تهران به دنیا آمد. مادرش یک شرکت 

نســاجی و پدرش یک بنگاه امالک 
را اداره می کردند. ســال های کودکی 
شهرزاد در جنگ ایران و عراق سپري 
شد و خانواده اش به خاطر بمباران به 

روستای کوچکی نقل مکان کردند.

شــهرزاد ۱۳ سال بیشــتر نداشت 
که تصمیــم گرفــت در آینده یک 
کسب و کار جهانی راه بیندازد. او ۱7 
ساله بود که برای ادامه تحصیل، ایران 
را به قصد ونکوور تــرک کرد. وقتي 
در ســال ۱۹۹۶ وارد کانادا شد یک 
چمدان بیشتر نداشت و زبان انگلیسی  

را دست و پا شکسته حرف مي زد.
خانم رفعتی درباره سال هاي آغازین 
مهاجرتش چنیــن مي گوید: »چون 
زبــان انگلیســی کمی بلــد بودم، 
برقراری ارتباط برایم ســخت بود و 
این بزرگ ترین چالشم هنگام ورود به 
کانادا بود، اما مصمم بودم که زندگی 

موفقی داشته باشم.«
وي بــرای تحصیل در رشــته علوم 
کامپیوتر در »دانشگاه بریتیش کلمبیا« 
ثبت نام کرد. درســت است که چیز 
زیادی درباره کامپیوتر نمی دانســت 
اما به ریاضیات و فناوری عالقه زیادی 
داشت. پس از فارغ التحصیلی در سال 
2۰۰۰، به پاریس رفت و در »دانشگاه 
ســوربن« به تحصیل زبان فرانســه 
پرداخت. اما هنوز براي تحقق رویایش 
به تجربه و دانش بیشتري نیاز داشت، 
از همیــن رو به تحصیل در »رشــته 
 »Said« مدیریت« دانشکده تجارت
مشــغول، و کمــي بعد از دانشــگاه 

آکسفورد فارغ التحصیل شد.
خانم رفعتی مي گوید او با کنجکاوي 
نظاره گر تحوالت بود که چگونه اپل از 
 iPod طریق استفاده عمومي مردم از
و iTunes در صنعت موسیقی اخالل 
و ضرر ایجاد  کرده بود. همین مسئله 
تلنگري بــه ذهن بود، با خودش فکر 

شهرزاد رفعتی، ســاکن ونکوور، یکی از موفق ترین مدیران در سطح 
جهان می باشد

کرد این تحوالت با صدا و موزیک آغاز 
شده اســت و در مراحل بعد قطعاً به 
سراغ ویدئو خواهد رفت. دیگر وقتش 
رسیده بود که کســب و کارش را راه 
بیندازد؛ در ســال 2۰۰5، وقتي زن 
جوان 25 ســاله اي بود شــرکتش را 
تأسیس کرد، درست همان زمانی که 

یوتیوب پا به دنیاي فناوري گذاشت.
در ابتدا این شــرکت، یک شــرکت 
ســخت افزاری بود که بــه کاربرانش 
امکان می داد تــا فیلم های اینترنتی 
را در تلویزیون هــای خود مشــاهده 
کنند. امــا این اتفاق چندان در میان 
خریداران محبوب نبود و مردم دوست 
داشــتند فیلم های آنالیــن را روی 
کامپیوترهاي خود تماشا کنند. تنها 
ظرف سه ماه شهرزاد تصمیم گرفت 

هدف شرکتش را تغییر دهد.
او متوجه شــد که کاربران اینترنت، 
ویدئوها را در فضاهایی مانند یوتیوب 
آپلود می کنند و صاحبان کپی رایت، 
فیلــم یا شــرکت های تلویزیونی، به 
ســرعت فیلم ها را حــذف می کنند. 
همین موقع بــود که ایده بزرگش را 
عملی کرد، یعني ایجاد نرم افزاری که 
به این شــرکت ها امکان می داد تا به 
جاي حذف کردن ویدئوها، از تبلیغاتي 
که به ویدئوها افزوده بودند سود ببرند.
» BBTV« نرم افزاری را برای کمک 
به ســاخت فیلم هــای آنالین تولید 
می کند که خدماتش در دســترس 
افراد و همچنین شــرکت ها اســت. 
گفته می شــود فیلم هــای مرتبط با 
فناوری های مختلف این شرکت، 42۹ 
میلیارد دفعه در سال 2۰۱۹ مشاهده 

شده است.
خانم رفعتی به عنوان یک کارآفرین 
زن در صنعتي تحت ســیطره مردان 
اســت، می گوید او باید ســخت تر از 
همتایــان مرد خــود کار کند: »من 
جای کمتری برای خطا کردن دارم.« 
شهرزاد رفعتی حاال به رویایش یعني 
راه اندازی کســب و کار جهانی، دست 
یافته  اســت. 4۰۰ کارمند در چهار 
مرکز اصلی مشــغول به کار هستند. 
دفتــر مرکــزی شــرکت در ونکوور 
قــرار دارد و دفاتر دیگر در نیویورک، 

لس آنجلس و بمبئی هستند.
به گفتــه شــهرزاد رفعتــی: »بین 
کارمندان زن و مــرد هیچ فاصله ای 
وجود ندارد و زنــان 4۳درصد از کل 
نیــروی کار و 4۶ درصــد مدیران را 
تشکیل می دهند که رقم باالیی برای 
یک شرکت فناوری است. این باعث 
افتخار من است زیرا این برابری، عامل 
 »BBTV « اصلی در موفقیت شرکت

به حساب می آید.«

درخواست پزشکان مهاجر 
برای تسهیل روند دریافت مجوز طبابت در بریتیش کلمبیا

ایرانیان کانادا- پنج پزشک از دادگاه 
حقوق بشــر ایالت بریتیش کلمبیا 
خواســتند سیســتم صــدور مجوز 

پزشکی ایالت را متوقف سازد.
 ایــن یک امــر پنهان نیســت که 
سیاســت های مهاجرتــی کانــادا و 
کاربردهــای آن هرگز کامــالً با هم 
مطابقت نداشته است. این امر به ویژه 
در مورد متخصصان پزشــکی صدق 

می کند.
 برای دهه های متوالی تعداد پزشکان و 
جراحان موجود، پاسخ گوی نیاز جامعه 
نبوده. این در حالی ســت که تعداد 
زیادی پزشــک و جراح آموزش دیده 
به کانادا مهاجــرت کرده اند و موفق 
به دریافت مجوز طبابت نشــده اند. 
این پنج پزشک معتقدند: کووید۱۹ 
اختالف نظرهای زیادی را برجســته 
کرده است و جنبش مسأله ی زندگی 
ســیاهان، تبعیض سازمان یافته ای را 
نشــان داده اســت که با پافشاری بر 
صدور مجوز طبابت برای پزشــکان 
آمــوزش دیده ی بین المللی آنها را به 

برده های قراردادی بدل می کند.

 آنهــا از دادگاه حقــوق بشــر ایالت 
بریتیش کلمبیا خواستند تا سیستم 

صدور مجوز طبابت را لغو کند.
 آنها از مدیــران و تصمیم گیرندگان 
پیامــد  مــورد  در  تــا  خواســتند 
تصمیم های متعصبانه و دور از خرد 
در صــدور مجوزهــای طبابت برای 
باشند.  بین المللی هشیارتر  پزشکان 
این پنج پزشک که به کانادا مهاجرت 
کرده اند، انتظار داشــتند بتوانند در 
حوزه ی تخصص خودشــان فعالیت 
کنند. و خــب، چرا نه؟ اعتبار همین 
تخصص باعث شــد، آنها بتوانند به 

کانادا مهاجرت کنند.
اما واقعیــت خیلی زود خــود را به 
خانواده ی دو پزشــک -نوید پویان و 
عســل وهابی مقدم-، متخصص طب 
داخلی، فرهاد برازنده، جراح داخلی، 
شایلندرا سینگ و جراح داخلی، وحید 

نیل فروشان، نشان داد.
 آنها می گویند: درســت مانند جرج 
فلوید که پلیس مینیاپولیس ۹ دقیقه 
زانویش را روی گلوی او فشــار داد تا 
نمی توانند  احساس می کنند  بمیرد، 

نفس بکشند.
 آنها در بیانیه ای که به تازگی منتشر 
کرده اند، گفتند: ما می خواهیم دلیل 
این »کشتار اســتعدادها« را بدانیم. 
آن هم درســت پس از این که زمان 
زیادی را برای شرکت در امتحان های 
گوناگــون گذراندیم و پــول و انرژی 
زیادی صــرف کردیم تا بــه این جا 

برسیم.
 آنهــا می گویند: مــا حس می کنیم 
سیستم ما را به خاطر ملیت هایمان 
زندانی کرده است. ما به واسطه ی نیاز 
به صدور مجوز طبابت زانوی پزشکان 
و جراحان رویــال کالج کانادا را روی 
گردنمان حس می کنیم. ما احساس 
می کنیم آنها دستهایمان را از پشت 

بسته اند.
بیانیه ی ۳۳ صفحه ای آنها تنها چند 
روز پس از مصاحبه ی وزیر بهداشت 

ایالت، ادرین دیکز، منتشر شد.
 دیکــز در مصاحبــه اش از کمبــود 
شــدید پزشــک و جراح برای انجام 
جراحی های عقب افتاده به دلیل کرونا 
که به عدد ۳۰۰.۰۰۰ رســیده است، 

گفته بود. 
از این پنج شــاکی، سه نفر همچنان 
با گذراندن دوره های مختلف و حتی 
رفتن بــه ایالت های دیگــر در حال 
تــالش برای دریافــت مجوز طبابت 
هســتند و یکی هم بألخره از ۸ سال 

دست از تالش کشیده است. 
دکتر برازنده که نمی تواند در حوزه ی 
تخصصی خودش، گوارش، کار کند، 
چند ماه از سال را به ایران برمی گردد 

تا در این گزینه تمرین کند. 
پیش از این هرگز این قدر به پزشکان، 
جراحان، متخصصان و سایر کارمندان 
مراقبت های بهداشتی مورد نیاز نبوده 

است. 
موارد جراحی های لغو شده به خاطر 
کووید۱۹ در دنیا حدود 2۸ میلیون 
تخمین زده می شود و این رقم همواره 
در حال رشــد است. بریتیش کلمبیا 
و کانادا نباید اســتعدادها و آموزش 
افرادی را که اینجا هستند هدر بدهند. 
زمان آن رسیده که دریگب این مغازه 

را پس از سالها باز کنید.
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در طــی قرن هــا بدون وقفــه ادامه 
یافت تا آنکه بر اساس مدارکی که از 
سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی منتشرشده است، 
در زمــان پهلوی اول ســکته ای در 
این مراســم رخ داد. در محرم ۱۳۱۰ 
شمســی درحالی که زنجیــر زدن و 
دسته راه انداختن ممنوع بود. رضاشاه 
در تکیــه دولت حضور یافت و روضه 
ســاده ای خوانده شد. این سیاست ها 
در راستای شیوه های زندگی نوین و 
به فراموشی سپردن فرهنگ گریه و 

سوگواری بود.

صنعت عزاداری محرم

در ایران زمزمه هایی شنیده می شود 
که منابــع مالی محــرم باید صرف 
مدارس،  بیمارســتان،  زیرساخت ها، 
ساخت وســاز حاصل از سیل و زلزله 
شــود. این دیدگاه استدالل می کند 
که نذری ها اسراف و توزیع ناعادالنه 
غذا بین مردم اســت. آمار ســازمان 
تبلیغات اســالمی ۱۰۰ هزار هیئت 
رسمی ثبت شــده در سراسر کشور 
را نشــان می دهد. در تحقیقی که در 
تابستان ۱۳۹۶ منتشرشده است )۱(، 
تعــداد هیئت ها ۹۱ هزار ذکرشــده 
و این نشــان از افزایش شــمار آن ها 
حتی در چند سال گذشته دارد. تنها 
در کل استان تهران ۱۹ هزار هیئت 
مذهبی بــا حدود 7 هزار مداح وجود 
دارد. ایــن هیئت ها کمک های مالی 
از ســازمان تبلیغات اسالمی دریافت 
می کنند که مانند همه امورات مالی 
در جمهوری اسالمی شفاف نیست. 
نهاد دیگری که به این هیئت ها کمک 
مالی می کند شــهرداری تهران است 
که خبر ۸ میلیارد تومانی شهرداری 
به هیئت ها پارســال منتشر شد. بر 
اساس گزارش روزنامه ایران تنها برای 
دو شــب تاسوعا و عاشورا هزینه صد 
پرس قیمه نذری به مبلغ 7 میلیارد 
تومان می رســد. مهم تریــن کاالی 
اقتصادی در روز عاشــورا مواد غذایی 
ازجمله برنج اســت. اکثــر برنج های 
خارجی هندی و پاکســتان مانده در 
طول سال که بفروش نرسیده در این 
دوره باقیمت های باال فروش می رود. 
کاالهایی مثل قند و شــکر و برنج در 
محرم دچار احتکار می شود. در محرم 
نه تنهــا مصرف ظروف پالســتیکی، 
کیسه زباله، ســفره دو برابر می شود، 
بلکه بنا به گفته رحیم مقیمی، رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پالســتیک قیمت آن رشــدی ۳5 
درصــدی می یابد. ایــن درحالی که 
است که او هشــدار داده سفره های 
تیره رنگ و غیر شفاف باقیمت ارزان 

غیراستاندارد است و ضرر جانی دارد.

استفاده سیاسی از مناسک مذهبی و 
ترویج خرافات

قواعد اخالقی اسالم همه جنبه های 
زندگی خصوصی و عمومی مردم را در 
برمی گیرد؛ بنابراین دخالت اسالم هم 
در حوزه خصوصی و هم حوزه عمومی 
اتفاق می افتد؛ یعنی جدایی بین دین 
و حکومت در اســالم وجــود ندارد. 
کارکرد هیئت ها از البه الی ســخنان 
خمینی )2( این گونــه صورت بندی 
می شــود: »تربیت انســان مطلوب 
اســالم، ایجــاد روحیــه مجاهدت، 
شهادت طلبی، سازمان دهی مردمی در 
مقابل ظالمان، ایجاد حاکمیت اسالم 
و حفظ نظام اســالمی و زمینه سازی 
برای آغاز نهضت های اسالمی.« همه 
ارزش های نهفتــه در این گفته ها در 
جهت اهداف سیاسی است، در جهت 
تربیت انســانی که فرمان بردار باشد، 
ارزش های  در جهت  شــهادت طلب 
نظام اسالمی باشد، نظام را حفظ کند 
و تبلیغ همین نظام را در ورای مرزها 
بطلبد. از سوی دیگر خود پژوهشگران 
در جمهوری اســالمی از نگرانی در 
پیوند با خرافات گره خورده با مناسک 
عاشــورا ســخن می راننــد، ازجمله 
»خرافــه گرایی، رقابت شــدید بین 
هیئت ها و گروه ها مذهبی، استفاده از 
روضه و مطالبی از قبیل نقل خواب ها 
که مستند نیستند، قمه زنی که مبنای 
دینی نــدارد، اســتفاده از مدح ها و 
تمجیدهــای بی معنــا، مداحی های 
به سبک ترانه های  ریتمیک )عموماً 
غربی( و حرکت های غیرمتعارف در 
قالب ســینه زنی« )۳( این نگرانی ها 
نشــان از خرافاتی دارد که این گونه 
مناســک با خود به همراه می آورد و 
اســاس آن نه انسان خود بنیاد بلکه 
انســانی فرمان بردار است که همواره 
باید در ترس از مجازات باشــد، حتی 
عدالت خواهی اســالمی نیز در ترس 
از مجازات نهفته شده و نه بر اساس 

خودآگاهی انسان خود بنیاد.

)۱( تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای 
هیئت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت 
نرم جمهوری اسالمی ایران، نویسندگان 

عباس بابایی و احمد باصری اسالمی
)2( فضیلــت و آییــن مجالــس ذکــر 
اهل بیت…. واحد پژوهش دفتر فرهنگی 
فخر االئمه، جمعی از نویسندگان، ۱۳7۸

)۳( جمع بندی از پژوهش توسط عباس 
بابایــی، احمد باصری اســالمی، مهدی 
ناظمی اردکانی و حجــت اهلل مرادی در 
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، ۱۳۹۶

برخــی جامعه شناســان کارکردگرا 
معتقدند در جوامــع دین مدار نظم 
اجتماعی از طریــق آیین های دینی 
اســتوار می شــود و دین از دو رکن 
اساســی باورها و اعمال تشکیل شده 
اســت. در نبود احــزاب و نهادهای 
سیاسی و مدنی نقش مراسم مذهبی 
پررنگ می شود. در این میان مراسم 
عاشورا چند مشــخصه وجود دارد؛ 
از یک ســو تنوع کنش هــای متنوع 
در قالب عــزاداری، از ســوی دیگر 
دامنه برگزاری آن در سراســر کشور 
در محله های شــهری و روســتایی 
را دربــردارد و ســومین ویژگی آن 
بازتولید انســان وابســته در چرخه 
حکومت دینی است. صنعت عزاداری 
محرم در ایــران باوجــود صد هزار 
هیئت ثبت شــده تبدیل به صنعتی 
»ســوپر برند« با میلیون هــا تومان 
درآمد شده است و مانند کنسرت ها 
نیاز بــه تبلیغ و اطالع رســانی، پیدا 
کردن یا کرایه ســالن، سازمان دهی 
صوتی، فیلم برداری، پخت وپز و غیره 
دارد؛ اما اســتفاده از مناسک مذهبی 
چون محرم برای اهداف سیاســی در 
بزنگاه های تاریخی در ایران را شاید در 
این سخن خمینی بتوان یافت: »…. 
اگر ایــن مجالس وعظ و خطابه نبود 

کشور ما پیروز نمی شد.«

کارکردهای مناسک مذهبی

در پژوهشی که در فصلنامه مطالعات 
راهبردی بسیج در ۱۳۹۶ منتشرشده 
از هیئت هــای مذهبی به عنوان یکی 
از ارکان اصلــی قدرت نــرم در نظام 
جمهوری اسالمی نام برده شده است 
که دارای کارکردهای اصلی و فرعی 
است. در این نوشته ادعاشده است که 
فرهنگ عاشــورایی مهم ترین قدرت 
نرم فراملی شــیعه و اســالم است و 
شــاخصه های چون هیبت، شــکوه، 
مخاطب عام و گســترده خیرخواهی 
و...دارد. خمینی در وصیت نامه خود بر 
»این مراسم سیاسی موجب وحدت 
بین مسلمین است…« تأکید کرده 

است.
مراسم عاشورا کارکردهای اجتماعی 
مانند پیونــد، الگوپذیــری، نظارت، 
کنترل اجتماعی و انسجام اجتماعی 
برای نظام دارد. این بدان معناســت 
که چنین مراسمی نظام شخصیتی 
را درونــی می کنــد، نوعــی ارزش 
ایجاد می کنــد که »ایثــار، مودت، 
ظلم ســتیزی، یاری دادن به مظلوم« 
از مشخصات آن است؛ اما همه این ها 
در درون سامانه ای که خود را تولید و 
بازتولید می کند و به انسجام و تحکیم 
پایه های جمهوری اسالمی می انجامد، 
اتفاق می افتد. درنهایت انسان در این 
فرایند فرمان بردار است و از مجازات 
باید بهراسد به بازتولید پایه های قدرت 

در حکومت یاری می رساند.

خرده  به عنوان  مذهبی  هیئت های 
نظام قوی در دستگاه تبلیغ

دســته های عزاداری در شکل جدید 
نخســتین بار در سال ۳52 قمری با 
پوشــیدن جامه ســیاه متداول شد. 
باقدرت گیری دولت صفویه به عنوان 
کشــوری شــیعه و مقتــدر، آیین 
سوگواری محرم با ســبک تازه ای از 
فعالیت به نام روضه خوانی، نمایش های 
تعزیه شــکل گرفت. پس ازاین دوره 
هیئت های مذهبی به عنوان یک خرده 
نظام قوی در دستگاه تبلیغ مذهبی 
دوشــادوش خرده نظام »روحانیت و 
حوزه« گســترش یافت. این مراسم 

گسترش »صنعت عزاداری«  در ایران

پانته آ بهرامی )ایندیپندنت فارسی(

شکست سکوت  اولین قدم است

جلوه جواهری )رادیو زمانه(

 5 اکتبر 2۰۱7 برخی از زنان هنرپیشه تجربه های خود 
را از آزار و تجاوز جنسی توسط هاروی واینستین، تهیه 
کنندۀ پرنفوذ هالیوود در روزنامه نیویورک تایمز منعکس 
کردند. در همان ماه ســاندرا مولر، خبرنگار فرانسوی، با 
راه اندازی #Balancetonporc )خوکت رو افشــا کن( 
در توییتر، آزار جنســی در محیــط کار را محکوم کرد. 
دو روز پس از آن آلیسا میالنو بازیگر آمریکایی، کمپین 
#Metoo )من هم همین طــور( را راه انداخت. با تولد 
این جنبش، هزاران خاطرۀ تلخ از آزارهای جنســی در 
شبکه های اجتماعی منتشر و در پی آن، راهپیمایی هایی 
 »MeToo« در کشورهای مختلف برگزار شد. با هشتگ
نه تنها زنان بلکه برخی از مردان هم از تجربه آزارهایی 
که متحمل شده بودند گفتند. رفته رفته این هشتگ به 
دنیای سیاســت و ورزش و ادبیات نیز رسید و نام های 
بسیاری را مطرح کرد که برخی از جامعه طرد یا به واسطه 
قانون محکوم شدند. نام هایی همچون کوین اسپیسی، 
بیل کازبی، آسیا ارجنتو )هنرپیشــه زن ایتالیایی( در 
صنعت سینما، مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا و قاضی 
بــرت کاوانا نامزد دونالد ترامپ برای دیوان عالی آمریکا 
در دنیای سیاست، طارق رمضان، اسالم شناس سوئیسی 
در دنیای مذهب، ژان کلود آرنو همســر یکی از اعضای 
کمیتۀ ادبیات نوبل در دنیای ادبیات، کریستیانو رونالدو 
و سپس لری ناصر، پزشک پیشین تیم ملی ژیمناستیک 

در ورزش .
بنابر گزارش مرکز فرانسوی »بنیاد زنان« پس از راه اندازی 
کمپین#Metoo در شبکه های اجتماعی، از هر ۱۰ زن 
حدود 7 زن اعالم کرده اند که قربانی خشونت های جنسی 
یا سکسیســم )هر گونه پیش داوری، تبعیض، نفرت یا 
بدگمانی نسبت به یک جنس( بوده اند. این بنیاد برای 
دستیابی به این نتیجه، پرسشنامه ای را بصورت آنالین در 
شبکه های اجتماعی منتشر کرد و ارزیابی پاسخ ها نشان 
داد که 7۱ درصد از پاسخ دهندگان اعالم کرده اند که از 
مسیر این کمپین، تجربه های تلخشان دربارۀ خشونتهای 

جنسی را بیان کرده اند.
چیزی که به شکســت سکوت بسیاری از زنان و برخی 
مردان انجامید شــاید بیان یک تجربه جمعی برای به 
پایین کشیدن افرادی بود که به واسطه قدرت توانسته 
بودند خود را به آنها تحمیل کنند. شکســت سکوت نه 
با این کمپین آغاز شــد و نه آزار جنسی با آن به پایان 
می رســد اما درس های ارزشــمندی برای جامعه دارد. 
مهم ترین درس آن این اســت کــه تن هایمان اگر چه 
جدا باشد دست به دست هم می توانیم تن قدرتمندان را 
بلرزانیم. پیامی که این جنبش منعکس می کند اعتراض 
به قدرت نامشروع است؛ قدرتی که به زورمندان اجازه هر 
گونه تحمیلی را می دهد. همه این افراد که سالها سکوت 
کرده بودند به یکباره نظارتی اجتماعی خلق کردند که 

توانست بسیاری از این نام ها را به زیر بکشاند.
البته هدف این جنبش تنها این نبود که نامیان متجاوز 
را به زیر سوال ببرد بلکه هدف بیان واقعه ای خشونت بار 
است که اغلب پنهان می ماند. به همین دلیل بسیاری از 
کسانی که هشتگ من هم همین طور را به کار بردند از 

آزارگر خود نامی نبرده اند. 

چرا شکست سکوت در ایران اهمیت دو چندان دارد؟

این جنبش به ایران هم رسید. هر چند به دلیل شرایط 
سیاسی بســته در ایران و قوانین بسیار ناکارآمد با زور 
بسیار کمی به ایران قدم گذاشت. ولی بسیاری تشویق 
شدند از رنجی که متحمل شــده بودند بگویند. اغلب 
راویان، تجربه خود را بدون آوردن نام و نشانی از آزارگر 

یا خود روایت کردند.
در ایران همزمان خبری منتشر شد که بر افکار عمومی 
به ویژه پدر و مادرها تاثیر بســیاری گذاشت. خرداد ۹7 
معاون انضباطی دبیرستان پسرانه مقطع متوسطه اول 
یک مجتمع آموزشی غیرانتفاعی در منطقه 2 تهران، در 
پی آزار جنسی و تجاوز گروهی از دانش آموزان، بازداشت 
شد. پیش از آن، والدین این دانش آموزان در اعتراض به 

این موضوع تجمع کرده بودند.
پس از ماجرای تعرض به دانش آموزان دبیرستانی تهران 
بخش زیــادی از کاربران ایرانــی در توییتر به جنبش 
#Metoo پیوستند. این روایت گری ادامه دارد تا به امروز. 
برخی نام ها نیز مطرح شد هم چون آیدین آغداشلو. حاال 
نیز فردی به نام کیوان امام وردی مطرح شــده اســت. 
کســی که نه مانند ناظم آن مدرســه قدرت باالدستی 
خاصی نسبت به دانش آموزان داشته باشد و مطلع باشد 
که ممکن است آزاردیدگان به دلیل سن پایین سکوت 
کنند و نه نام آشنا که از قدرت خود ابزار سرکوب بسازد. 

پس لزوما کمتر ممکن است کسی بخواهد برای به زیر 
کشیدن نام چنین کسی ادعای کذبی مطرح کند. حال 
چرا چنین کسی توانسته تا کنون به آزار خود علیه این 

همه زن ادامه دهد؟
دخترانی که توســط کیوان مورد تعرض قرار گرفته اند 
می گویند، چون با رضایت خودشــان به منزل یک پسر 
رفته اند و در منزل او مشروب خورده اند، جرات مراجعه 
به نهاد های قانونی را نداشــته اند. فــرق آنها با کودکان 
دبیرستانی این است که آنها بزرگسال بوده اند و به انتخاب 
خود وارد یک رابطه شخصی شده اند. برای همین این امر 
شخصی و پنهان مانده بود. آن دختران در واقع به نظام 
دادرسی در ایران باور نداشته اند. آنها به نوعی می دانستند 
به احتمال زیاد مورد خشونت ثانویه توسط همین نظام 
قرار خواهند گرفت. بنابراین صرف اینکه کیوان یک مرد 
است و در جامعه بسیار مردساالر ایران زندگی می کند؛ 
جامعه ای که مذهب را هم دســتاویزی برای به سکوت 
کشاندن زنان قرار داده است، همانند همه نام آشنایان، 
قدرت خاصی را در خود می بیند. آزاردیدگان از او نیز این 

قدرت را شناسایی می کنند.
کسی که اولین روایت را مطرح می کند همان کسی است 
که به افکار عمومی پناه برده اســت. او به نوعی معتقد 
است که امر شخصی امر سیاســی است. دومی که آن 
روایت را می خواند کســی است که باور دارد کیوان تنها 
به او متعرض نبوده اســت پس تشویق می شود روایت 
خود را بازگو کند. چون اکنون می داند اگر توانسته خود 
را برهاند یا اگر صورت مساله را از ذهن خود پاک کرده 
است، دیگرانی هستند که همچنان در معرض این آسیب 

قرار دارند.

برمال کردن خشونت، امر سیاسی است

خشونت جنسی به خودی خود پنهان ترین نوع خشونت 
علیه انسان است چه برسد به ایران و نظام حقوقی آن. در 
اینجا زنان در بیلبوردهای برافراشته در خیابانها هم چون 
چراغی مجسم می شــوند که اگر بر خودشان سرپوش 
نگذارند دربرابر آزارها بی دفاع هســتند و البد حقشان 
است که به آنها تعرض شود. در چنین جامعه ای با چنین 
پیام های جنسیت زده، خشونت جنسی بسیار پنهان تر از 
دیدگان عموم خواهد بود. چرا که متجاوزان آشــکارا از 
این نقطه ضعف زنان در ایران خبر دارند و می دانند که 

انگشت اتهام قبل از هر چیز زن را نشانه می گیرد.
اما با وجود حمایت قدرتمند باالدســتی ها از آزارگران و 
خال قانونی، افشاگری خشونت جنسی در فضای عمومی 
یکی از راه ها یا حتی تنها راهی اســت که در پیش روی 
زنان آزاردیده ای می ماند که شــجاعت بیان آن را دارند. 
این افشــاگری قرار نیست تســویه حساب شخصی یا 
تنبیه آزارگر باشد بلکه بیش از همه برای پیشگیری از 
خشونت های آتی توســط او است. از سوی دیگر با این 
عمل خال قانونی در این زمینه به چالش کشیده می شود. 
چرا که اگر این افراد دسترســی به قانونی داشته باشند 
که مجریان به صــورت برابر و بدون پیش داوری با آنها 
برخورد کنند دیگر نیازی نیســت که آزارگر خود را در 
محضر عموم محکوم کنند و به این ترتیب انگ آزارگری 
را بر او بچســبانند. در واقع آنهــا به جای قانون نظارت 
جمعی را به یاری می گیرند. این افشاگری پیامی روشن 

دارد: امر شخصی امر سیاسی است.
روایت گری این افراد هرگز کار آسانی نبوده و نیست. بنا 
به تجربه شخصی که خودم با برخی از راویان آزار جنسی 
و خانوادگی مواجه بوده ام بسیاری از این گونه روایت ها 
آغاز تحمل رنج و درد دیگری برای آنها بوده است. برخی 
با خشونت دولتی مواجه شــده اند. برخی با خشونت و 
تهدید دوباره آزارگر در ســایه عدم حمایت قانون روبرو 
بوده اند. برخی مجبور شده اند شهر یا کشور محل سکونت 
خود را ترک کنند. بنابراین هرگز نباید این روایت گری 
را همانند صفحه های زرد روزنامه ها به سخره گرفت یا 
کوچک شــمرد. از این بابت این افشاگری ها هم چون 
روایت هایی است که زندانیان سیاسی از شکنجه علیه تن 
و روح خود می گویند. در واقع هر دو راوی به دنبال نوعی 
عدالت اجتماعی می گردند. عدالتی که قدرت نامشروع را 
زیر سوال ببرد و افکار عمومی را به چالش بکشد. چرا که 
به قول غاده السمان »درجامعه  مجرم، هیچ کس بی گناه 

نیست «
شجاعت این راویان اولین قدم است. گام بعدی برعهده 
تک تک افراد این جامعه است که می خواهیم بار این گناه 
را که بر دوشمان سنگینی می کند کم کنیم و در افکار 
جمعی خود به دنبال راهکاری ریشه ای برای رفع چنین 

خشونت هایی می گردیم.
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

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

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

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

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

ویدیو و اسالید خواهد بود،  سخنرانان: 1- ابراهیم آوخ ) زندانی سیاسی زماه شاه( 2- 
دو زندانی دهه شصت در جمهوری اسالمی: مهرآفاق مقیمی و مهرزاد دشتبانی ۳- از 

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

5- بهرنگ زندی )زندانی سیاسی دهه هشتاد( - شعرخوانی: شهریار دادور )شاعر ساکن 
سوئد( و مجید میرزایی )شاعر ساکن کانادا(
- آواز و موسیقی با اجرای زنده کیمیا قربانی
  ) جزئیات دیگر متعاقبا اعالم خواهد شد(

اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي 
و اجتماعي و فرهنگی

مرکز پژوهشی عرفانی زاویه در ونکوور 

مرکز پژوهشی عرفانی زاویه در ونکوور از خانم   ملودی معزی نویسنده و 
  Zoom  استاد دانشگاه دعوت کرده است که در تاریخ  5 سپتامبر  از طریق

درباره کتاب خود بنام  The Rumi Prescription  که پیرامون موالنا و 
اندیشه اوست به زبان انگلیسی صحبت نماید. 

از عالقه مندان دعوت میشود حداکثر تا تاریخ  اول سپتامبر
 mathnawi.zavieh@gmail.com جهت اخذ اطالعات بیشتر به آدرس 

ایمیل ارسال نمایند. 

  بنیاد کانادا و ایران

 برگزار میکند:  بازگشایی مدارس
 و مواجه شدن با قوانین جدید مبارزه با کووید ۱۹.
 توسط سهیال انصاری مشاورمدارس برای مهاجرین.

 این برنامه بزبان فارسی و رایگان بوده و در اپلیکشن زوم اجرا خواهد شد
برای نام نویسی و شرکت در این برنامه با پیام گیر بنیاد ۶۰4-۸۰۰-۱۹77 
ویا e-mail:admin@cif-bc.com  تماس حاصل فرمایید تا لینک برنامه 

برایتان ارسال گردد.ضمنامیتوانیداز طریق لینک 
 فیس بوک بنیاد کانادا و ایران به این برنامه وارد شوید

 تاریخ 2۸ اگست  ساعت برنامه ۶ بعد از ظهر

چرا فیلترینگ
 راه به جایی نخواهد برد؟

جامعــه ایران بیش از چهــار دهه با 
سانسور سیستماتیک دست و پنجه 
نرم کــرده و از ممنوعیــت ویدئو و 
پارازیت ماهواره، تا فیلترینگ گسترده 
وب سایت ها و شبکه های اجتماعی را 

تجربه کرده است.
اما نگاهی به گذشــته نشان می دهد 
محدودیت های گسترده در مقابله با 
ویدئو و ماهواره در عمل بی اثر بودند 
و هیچکدام در هیــچ دوره ای باعث 
جلوگیری از دسترسی توده های مردم 
به این ابزارها بــرای ارتباط با دنیای 

بیرون نشدند.
اینک در عصر اینترنت نیز فیلترینگ 
پیام رســان ها، دسترسی  و  سایت ها 
افراد به دنیای آزاد را صرفاً ســخت تر 
می کند و نه ناممکن. کســی که در 
پی یافتن وبسایت، تماشای فیلم و یا 
ارسال پیام باشد، در نهایت راه خود را 
پیدا می کند و اگر هدف این است که 
این ممنوعیت ها باعث قطع ارتباط با 
دنیای آزاد می شود باید گفت که این 

خیالی است باطل.
حتی پیش از ظهور اینترنت، راه های 
خالقانه ای برای مقابله با پارازیت های 
رادیویی وجود داشت و در عمل تمام 
بودجه ها و ســال هایی که حکومت 
اســالمی برای ایزوله کردن کشــور 

صرف کرد راه به جایی نبردند.
در دهــه ســیاه ۶۰ و به خصوص در 
زمان مدیریــت اصالح طلبان کنونی، 
داشــتن فیلــم خارجــی و نوارهای 
ویدئویــی VHS جــرم بزرگی تلقی 
می شــد و گزارش هــا و روایت های 
بسیاری حتی از شالق زدن افراد در 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 

دست است.
محمد خاتمی در آذر ۱۳۶۱ با اشاره 
به اینکــه تکثیر و توزیــع نوارهای 
ویدئویی از دادگاه مبارزه با منکرات به 
وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی منتقل 

شــود گفته بود »اکنون برنامه ای در 
دست است تا با اجرای ضوابط دقیق از 
رشد این مسئله به صورت یک پدیده 
سرطانی که ممکن است به علت عدم 
نظارت کافی به دامان ابتذال بلغزد و 
فجایعی را در جامعــه به وجود آورد 

جلوگیری نماییم«.
از آن دوران قریــب بــه چهــار دهه 
گذشته است و نه شالق، نه بازداشت، 
نه پارازیت و نه فیلترینگ هیچ یک، 
حکومت اسالمی را به اهداف فرهنگی 
خود نزدیک نکرده است. تمامی این 
محدودیت هــا تا کنون تنها اثری که 
داشــته، ایجاد زحمت مضاعف برای 
شــهروندان بوده اما از دسترسی آنها 

به دنیای آزاد جلوگیری نکرده است.
این سیاست ایزوله کردن فضای کشور 
با فیلترینگ یوتیوب و فیس بوک و از 
همه مهم تر تلگرام ادامه یافت و اینک 
تعدادی از نمایندگان مجلس حکومت 
ایران طرحی را مبنی بر ســاماندهی 
پیام رسان های اجتماعی ارائه کرده اند 
و خواســتار مجازات حبس و جزای 
نقدی برای کســانی شــده اند که به 
توزیع وی پی ان و فیلترشکن ها برای 

دور زدن فیلترینگ می پردازند.
فیلترینگ گســترده و تــالش برای 
راه اندازی شبکه ملی اطالعات یا همان 
اینترنت ملی و ایزوله کردن کشور چه 
از نظر فنی ممکن باشــد یا نباشــد، 
در کوتاه مدت ممکن اســت وضعیت 
گردش اطالعــات را روز به روز بدتر 
کند، اما این وضعیت با در نظر گرفتن 
پیشرفت های تکنولوژی های ارتباطی 

در نهایت گذرا خواهد بود.
زمانی جمع آوری ویدئوها ممکن بود 
تمام روزنه های ارتباطی مردم داخل 
با دنیای آزاد را مسدود کند اما توسعه 
و پیشــرفت تکنولوژی هــا و ظهور 
ماهواره ها نشان داد که با رویش ناگزیر 
تکنولوژی های جدید نمی توان مقابله 

کرد و هر از چند سال، تکنولوژی های 
جدید پا به میدان گذاشته و هر آنچه 
نهادهای فرهنگی حکومت رشته اند، 

پنبه می کند.

اینترنت فضایی

چند دهه از ظهور پدیــده ای به نام 
اینترنت می گذرد و حاال مردم سراسر 
جهــان با چند کلیــک و بی معطلی 
می توانند از وضع فرهنگ و اقتصاد و 
علم و تفریح و موسیقی یکدیگر مطلع 

شوند.
هــر چنــد در ایران، سیاســت های 
فرهنگی حکومت اسالمی، کشور را به 
یک کشور ایزوله و غیرنرمال تبدیل 
کرده اما نباید این واقعیت را از یاد برد 
که ایران، کره شمالی نیست. نسل های 
جدید و جوان می دانند که آن سوی 
حصار ایدئولوژی روحانیت، مردم در 

دنیای آزاد چگونه زندگی می کنند.
در ایــران ایزولــه تحــت حکومت 
روحانیون، مســترکارت و آمازون و 
نتفلیکس نیســت، امــا جدیدترین 
برنامه هــای کامپیوتــری، فیلم ها و 
موســیقی های دنیای غــرب، خواه 
ناخواه به دست جوانان ایران می رسد 
و این حجم وحشــت آور فیلترینگ 
و مســدود کــردن وب ســایت های 
اینترنتی، در عمــل هیچ فایده ای به 
حال سیاست های فرهنگی حکومت 

نداشته است.
تکنولوژی هــای  تمامــی  وانگهــی 
فیلترینگ اینترنــت، هر قدر هم که 
پیشــرفته باشــند تاریخ مصرف به 
خصوصی دارند و این چیزی است که 

سیاست گذاران فرهنگی نظام اسالمی 
در نظر نگرفته اند.

خبر بد برای آنها شــاید این باشــد 
که شــرکت استارلینک در این اواخر 
مرحله نخســت ســرویس اینترنت 
فضایی را آغاز کرده است. هرچند تا 
کنون برای انجــام آن کمتر از 4۰۰ 
ماهواره در مدار قرار داده شــده اند اما 
در آینده این تعداد به ۸۰۰ ماهواره و 
در نهایت به ۱2 هزار ماهواره خواهد 

رسید.
این تکنولوژی که در فاز نســخه بتا 
با ســرعت دانلود حــدود ۱۰ تا ۶۰ 
مگابیت در ثانیه )ســرعت آپلود هم 
بیــن 5 تا ۱۸ مگابیت بر ثانیه( فعال 
خواهد شــد دیر یا زود، بار دیگر هر 
آنچه حکومت های اســتبدادی برای 
فیلترینگ و محدودیت اینترنت رشته 

بودند پنبه خواهد کرد.
نکتــه جالب توجــه اینکــه پروژه 
استارلینک هنوز در فاز ابتدایی قرار 
دارد و در صورت اجرایی شــدن فاز 
نهایی، سرعت تبادل داده ها به باالی 
گیگابیت خواهد رسید. اسپیس ایکس 
و پروژه جهانی استارلینک، اگر طبق 
برنامه پیش برود، سوت پایانی خواهد 

بود بر فیلترینگ.
همانگونــه که شــالق و حبس دهه 
شــصت، در برابر ویدئــو دوام نیاورد 
اینک با گذشت چند دهه و با ظهور 
تکنولوژی های فضایی، حکومت ایران 
بایــد صدها و بلکه هــزاران میلیارد 
تومان بودجه ای را که برای فیلترینگ 
هوشمند و اینترنت پاک صرف کرده، 

هدر رفته تلقی کند.
عرفان کسرایی
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1106 نفر را حكومت نظامي بازداشت كرده است
جعفر شريف امامي نخست وزير ايران در مصاحبه اي 
كه يكي از روزنامه هاي مونيخ آن را چاپ كرده اس���ت 
اظهار داش���ت كه در آشوبهاي اخير ايران 122تن به قتل 
رس���يده اند، شريف امامي اين ادعا را كه در بيابانها و كوير 
گورهاي دستجمعي براي دفن قربانيان تظاهرات خشونت آميز 
اخير ايران حفر ش���ده تا از برمالشدن تعداد كشته شدگان 
جلوگيري شود تكذيب كرد و گفت كه هرگز چنين كاري 

صورت نگرفته است.
نخست وزير ايران در اين مصاحبه كه بوسيله خبرنگار 
روزنامه »زودويچه سايتونگ« انجام گرفته اظهار داشته است 
كه از هنگام برقراري حكومت نظامي در تعدادي از شهرهاي 

كشور تاكنون 1106 نفر بازداشت شده اند.
عبور شبانه تا ساعت 12 آزاد شد

اعالميه ش���ماره 12 فرمانداري نظامي تهران و حومه 
به منظور تأمين هرچه بيشتر رفاه اهالي محترم پايتخت و 
حومه و تسهيل در رفت و آمد عمومي ساعات منع عبور 
و م���رور در ح���وزه اين فرمانداري كه به موجب اعالميه 
شماره 11 از ساعت 23 تا 4/30دقيقه بامداد تعيين گرديده 
بود، به موجب اين اعالميه به س���اعت 24 تا 4/30دقيقه 

بامداد تغيير مي يابد.
انتظار دارد اهالي محترم با رعايت مقررات فرمانداري 
نظامي هرچه بيش���تر موجبات همكاري و همگامي در راه 

تأمين آسايش عمومي را فراهم سازند.
فرماندار نظامي تهران و حومه ارتشبد غالمعلي اويسي

نامه پزشكپور به رئيس مجلس درباره امام موسي صدر
امروز محسن پزشكپور رهبر حزب پان ايرانيست در 
نامه اي به رئيس مجلس شورايملي، اقدامات سريع دولت 
ايران را در يافتن محل اقامت امام موسي صدر رهبر شيعيان 
لبنان خواستار شد. پزشكپور در نامه دو صفحه اي خود به 
آقاي مهندس ش���ريف امامي نوشته است:متأسفانه با وجود 
اقدامات، تظاهرات و پي گيريهاي ش���ديد و همه جانبه يك 
ميليون شيعيان لبنان و نيز دولت لبنان و همچنين با وجود 
اقدامات و پيگيريهاي مجدانه همه ي شيعيان جهان، بويژه 
پيشوايان جهان تشيع، هنوز هيچگونه نتيجه مثبتي براي يافتن 

امام موسي صدر و كشف حقيقت بدست نيامده است.
متهمان فراري بخارج كشور پس گرفته ميشوند

دادس���تان ديوان كيفر چگونگي تعقيب و بازگشت 
متهمان پرونده هاي سوءاستفاده از خزانه دولت را كه احتماالً 
بخارج از كشور رفته باشند تشريح كرد.دادستان ديوان كيفر 
اظهار داشت: به آنچه ضمن تحقيقات به سوءاستفاده كنندگاني 
برخورد نمائيم كه از كشور خارج شده باشند بديهي است 
پس از تشكيل پرونده و جمع آوري داليل كافي موضوع از 
طريق وزارت دادگستري باطالع وزارت امور خارجه خواهد 
رسيد و با طي تشريفات قانوني تقاضاي استرداد اين قبيل 

متهمين خواهد شد و ترتيب عودت آنها داده مي شود.
مخالفان بر سر دوراهي قرار گرفتند

راديو لندن ديشب گفتاري پيرامون اوضاع ايران داشت 
كه در آن گفته شد: در خالل دو هفته گذشته حوادث بسياري 
در ايران روي داده است. فاجعه سياسي ميدان ژاله و پس 
از آن زلزله طبس كه مايه مرگ هزاران نفر شده است، در 
همين حال دولت جديد از موقعيت استفاده كرده و براي 

جلب رضايت مردم دست به اقداماتي زده است.
خبرنگار بي بي سي در تهران در تفسيري ميگويد اين 
روزها يك ايراني معمولي از حوادث تأثيرانگيز و فاجعه هائي 
كه بس���رعت و بدنبال هم براي كشورش پيش آمده است 

سردرگم شده است.
از نظر تاكتيكي مخالفان اكنون بر س���ر يك دوراهي 
قرار گرفته اند، و بنظر ميرسد كه قدرت عمل را از دست 
داده ان���د. البته يك���ي از علل آن اجراي مقررات حكومت 
نظام���ي و موفقي���ت آن در حفظ نظم و قانون براي يك 

مدت كوتاه است.
جدول معافيت و كاهش ماليات حقوق

امروز گفته شد در الحيه اصالحي قانون ماليات هاي 
مس���تقيم كه در طي مهرماه جاري از س���وي وزارت امور 
اقتصادي و دارائي تقديم مجلس شوراي ملي ميگردد نرخ 
ماليات حقوق تغيير ميكند و ضمن افزايش حداقل حقوق 
ماهانه مش���مول معافيت مالياتي از 12هزار به بيست هزار 
ريال جدول ماليات حقوق بيش���تر از 2هزار تومان در ماه 

نيز تغيير خواهد كرد.
در جدول تازه ماليات حقوق نرخ ماليات از 6درصد 
ش���روع ميشود و اين رقم 2درصد كمتر از ماليات حقوق 

طبق جدول فعلي ميباشد.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 2مهرماه 1357 
)برابر با 21 شوال 1398، 24 سپتامبر1978( نقل شده است.
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
 گذشتن ارتش ايران از بسفور

24 سپتامبر سال 514 پيش از ميالد چند واحد از يك سپاه 
ارتش ايران از منطقه اي در مجاورت تنگه بسفور كه دو قاره 
آسيا و اروپا را از هم جدا مي كند، گذشتند تا به همراه واحدهاي 
ديگر س���پاه كه قرار بود از نقطه اي پايين تر، از درياي مرمره 
بگذرند به پيشروي خود به سوي منطقه دانوب ادامه دهند و 
سيتي ها يا سكاها را از اطراف اين رود و جنوب سرزميني كه 
امروز اوكراين خوانده مي شود دور سازند و به سمت اروپاي 
شمالغربي )اس���كانديناوي( برانند. ژنرال بغابيش فرماندهي 
كل اين سپاه را بر عهده داشت كه سه ماه بعد از درياي مرمره 

گذشت. 
بركناری صدراعظم عثماني و ارتباط آن با   ايران

24 سپتامبر 1615 شاه عباس كه از تفليس عازم اشرف 
در مازندران بود تا با »پدرو دو الواله« فرس���تاده پادشاه اسپانيا 
مالقات كند و پيام او را دريافت دارد، در گوكجه ش���نيد كه 
س���لطان عثماني صدراعظم اين كشور را كه پس از شكست 
ارتش عثماني از ايران، براي جلب موافقت به ترك مخاصمه، 
به ايران امتيازهاي متعدد داده بود بركنار ساخته و گفته است كه 
براي رفع اين تحقير به جنگ ايران خواهد شتافت .شاه عباس 
براي پيش���گيري از اين حمله، دو سپاه از ارتش ايران را روانه 
»وان � و در آن زمان بخشی از ارمنستان« و »ارزروم« كرد . كه 
چند روز بعد به او خبر دادند كه سلطان عثماني فوت شده و 
جانشين او براي اجتناب از درگيري تازه اي با ايران اعالم كرده 

است كه تعهدات صدر اعظم پيشين را مي پذيرد.
بازهم چاپ اسكناس بي پشتوانه

در اين روز در س���ال 1321 )1942( و زماني كه ايران 
در اشغال نظامي خارجي بود، دولت وقت دوباره از مجلس 
خواست كه با چاپ )بي پشتوانه( دو ميليارد ريال، اسكناس 
ديگر موافقت كند، زيرا كه دولت هاي اشغالگر آن را خواسته 
بودند. قبال هم چنين درخواستي از مجلس شده بود و همين 
اسكناس هاي اضافي باعث تورم پول و باال رفتن قيمت ها در 

كشور شده بود كه سال ها ادامه داشت.
فشار به مصدق با ايجاد كمبود سوخت 

دوم مهرماه 1330 دكتر مصدق نخس���ت وزير وقت 
كاركنان انگليسي صنعت نفت را كه حاضر به انعقاد قرارداد 
استخدام با دولت ايران نبودند از كشور اخراج كرد كه بيشترشان 
به بصره رفتند و منتظر حمله نظامي انگلستان و بازگشت به 
خوزستان شدند!. هدف لندن عمدتاً اين بود كه با خودداري 
متخصصان آن كش���ور از همكاري با ايران، پااليشگاه آبادن 
بخوابد و ايرانيان دچار مضيقه نفت و بنزين شوند و از مصدق 

روي برگردانند.

قاب امروز

� مردمان روی زمين اس���توار ، بيشتر 
از بندبازان روی ريس���مان نااستوار سقوط 

می كنند.  
�  برهنگی بيماری عصر ماست. 

 چارلی چاپلین

ای ب���رده به چين زل���ف، تاب دل من
وی كش���ته به سحر غمزه، خواب دل من

در خ���واب، م���ده رهم به خاطر كه مباد
بي���دار ش���وی ز اضط���راب دل من
شیخ بهایی

پندبزرگان سرایه   

اجرای تعزيه در روستای حصارخروان استان قزوين /عكس از: حسین قلی خانی
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ح�ل 2287     
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كشور هاوانار

مقابل زوج

عدد مقدسپادشاه

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 - بدون کلک- شهری در ایتالیا که مهد رنسانس است

2-  احصائیه- کمی و نقصان در وزن- زبان ساختگی
3-  تند و تیز- ورزشی راکتی- پهناور

4-  از مراکز دینی عمده هندوان- جنبش خفیف- تراوش- رنجوری
5-  واحد بدمینتون- هر نوع فلز- قادر

6-  گوش کن ادبی- دریاچه ای در آسیای میانه- نوعی پخت برنج
7-  لوله ای غضروفی که از گلو به پایین جلوی مری قرار دارد- مکمل آموزش- برادر 

حضرت موسی)ع(
8-  پولک- الهه گل- نیم صدای گنجشک

9-  شیرینی کرمان- استاد قصیده سرای شعر پارسی- با داد آید
10-  اقامت کردن- مژده- کنکاش

11-  آدم آهنی- مقابل درازا- صدای دریدن پارچه
12-  عیب و نقص- نخست وزیر سابق انگلیس- مرد سست و ضعیف- نژاد روسی

13-  سایت معروف- قفسه شیشه ای- خشک شدن
14-  میزبان جام ملت های آسیا در سال 2000- سعی- ضمیر اشاره به جای دور

15-  آموختن- مهاجرت سلول های سرطانی از یک بافت به بافت دیگر

 عمودي:
1-  ناطـــق- ایـــن تـــاالب در فاصله 
31کیلومتری جنوب غربی هشترود 
و در مسیر هشترود- مراغه قرار دارد 

و خاستگاه پرندگان مهاجر است
2-  ودیعـــه- کرانه هـــای آســـمان- 

کشور نیشکر
3-  خدمتکار پیـــر- گل کبودرنگ- 

بوی بد
ســـنگ-  پرتـــاب  اطـــوار-  و  ادا    -4

طرف- تارنوشت
5-  مهارت فوتبالی- تن آســـا- ساز 

پرسوز
6-  رنگیـــن کمـــان- گرانمایه تـــر- 

مقابل پشتک
7-  پهلوان یونانی- شهرستان- مرد 

برفی کوه های هیمالیا
امتحـــان-  خلیـــل اهلل-  زادگاه    -8
محلی مجهز برای اقامت مسافران

9-  نام اختصاری سازمان مدیریت 
بحران فـــدرال- اخمو- نـــام نبیره 

سام
10-  کرنیســـت- مضـــراب ویولن- 

سرود زرتشتی
11-  آزاد- خانه هـــای کلبـــه مانند- 

کشور آتن
برآمدگـــی  کـــردن-  جـــارو    -12
الســـتیک- واحد شـــمارش اسب- 

پایه
13-  ماده بیهوشـــی- گلی به شکل 

خوشه- نرمی
14-  سرده ای از درختان همیشه سبز 
و ســـوزنی برگ- کفپوش پـــرزدار- 

مکان به مکان
شـــخصی  مصنوعـــی-  قنـــد    -15

متخصص در پزشکی

حل جدول ويژه شماره  6879

   افقي:
1 - گلواژه بوستان علم و دانش- پلیس مخفی

2-  تباه و گندیده- تقصیرکار- تنومند
3-  آلوده به زهر- برند، مارک- یار همایون

4-  نام »جوان« مجری خندوانه- آوای درشـــت- درجه گرما و ســـرما- موســـیقی 
اعتراضی با چاشنی طنز

5-  خم بزرگ- مرحله ای در زراعت- واحد انرژی
6-  فقر الدم- این جزیره را به خاک های رنگینش می شناسند- واحد اختالف سطح الکتریکی

7-  آدم بسیار سختگیر- قادر- خوشحال
8-  فرزند- عددی ترتیبی- حرف دوم یونانی

9-  چسب نجاری- آسیاب دستی- مخفف من را
10-  طور، گونه- برخورداری از امکانات مادی- فرسوده، مستعمل

11-  یاقوت- ترن زیرزمینی- لنگ می زند
12-  انبارکشتی- پاره و بخش- همراهی عرب- شگفت زدگی

13-  بازگشتن- بی نظم- سنگینی، ثقل
14-  در حال نالیدن- عقب و پس- جزر و مد

15-  نوعی تریلر- یکی از قسمت های فنی مهم یک خودرو محسوب می شود

 عمودي:
1-  شـــایع ترین بیماری قرن- 
محل مذهبی و متبرک برخی 
گذرگاه ها برای نوشیدن آب و 

نیز رفع حاجات
2-  مـــادر کودکانه- بازار اوراق 

بهادار- احتیاج
3-  نیکـــوروی- نقـــش و نگار 

جامه- کلمه شرط
4-  حـــرف زورو- تـــن، پیکر- 

خودآرایی- ناچاری، ناگزیری
5-  پشـــیمانی- کانون دایره- 

به معنی نه
6-  جماعت ها- راه و روش- 

جمع فن
7-  تالش برای پیشی جستن 

در کاری- نیاکان- کلمه درد
8-  بت- علم اشکال و ابعاد- 

گذرگاه
9-  اجاره منزل- ناخوشایندی 
و زشـــتی- شـــبی که پیغمبر 

اسالم به آسمان صعود کرد
10-  همیشـــه- نمونه ساخته 

شده- نقطه و خال
11-  برهنه- وادار شده- فرزند 

رستم
12-  جویبارها- دشنام- گونه- 

دهان
13-  قدم- چهار نعل- لباس 

جنگی
14-  رهـــاورد زلزلـــه- رودی در 
فرانســـه- شـــهری در جنوب 

غربی اراک
هـــای  رمـــان  قهرمـــان    -15
جی.کی.رولینگ- نوعی روش 
موقـــت در مواقـــع اورژانـــس 
جهـــت ثابـــت نمـــودن عضو 

صدمه دیده

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6880

حل جدول عادی شماره  6879
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یسرافناملسیفوص1

امورتپیکاارسا2
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یسانشنیریدناوش1

لاوماهنوپروای2

دراونویششوپور3

ایندادوپاکاه4

سلفممنرتمنا5

سقجیجهگنلابی6

علقنوملاسوریج7

ییاوهبیرراداو8

دلاخگازگیزنسا9

سنیجوزرابغان10

لزمانیبقارن11

طوشلههچونعلخ12

اراخبکریتدنوا13

نیهشاپونلماکت14

یخیملیزوادوعسم15

 کالس درس 
کنار النه خرگوش ها

هیچ معلمی اجازه ورود به اين مدرسه ندارد

ترانه بنی  یعقوب
گزارش نویس

 بچه ها چنان ســـرگرم بازی هســـتند که 
حضور ما نظرشـــان را جلـــب نمی کند. 
چند نفری پای تپه های شـــنی گل بازی 
می کننـــد. همـــان کاری که خیلـــی از ما 
در بچگی تجربـــه اش کرده ایم. اما این 
روزها بچه ها کمتر موقعیتی برای چنین 
بازی هایی دارند. دختر کوچولو دســـتان 
چســـبناکش را به هم می زند و از ته دل 
می خنـــدد. معلوم اســـت چقـــدر به او 
خـــوش می گـــذرد. در گوشـــه ای دیگر از 
مدرسه طبیعت بچه ها با خرگوش ها و 

اردک ها مشغول بازی هستند.
مهتـــاب یکـــی از تســـهیلگران ایـــن 
مدرســـه برایـــم می گوید بچه هـــا اینجا 
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   شــايد اينجــا از خیلــی بچه ها 
پاسخ  می گیری،  ياد  چه  بپرســی 
اينجــا  مــا  .امــا  هیچــی  بدهنــد 
هدفمــان ارتبــاط بچه ها بــا طبیعت اســت و فضا، 
فضای يادگیری آزاد اســت. گاهی وقت ها که بچه ها 
از ما ســؤال می کننــد، می گويیــم نمی دانیــم، حتی 
واکنــش نشــان می دهنــد و می گويند چــه خاله های 
بــرای  فضايــی  ايجــاد  مــا  هــدف  امــا  بی ســوادی. 

پرسشگری و پاسخگويی توسط خودشان است

   در مدرســه ســايت ِگل بازی و نجاری هم هســت. 
در گل بازی، بچه ها آزادنــد اما نجاری به قول بچه ها 
با کمک خاله ها انجام می شــود. ديوار موســیقی هم 
ترکیبــی اســت از قوطی هــای حلبــی و قابلمه هايی 
کــه کنــار هم آويــزان شــده و صــدا دادن شــان حس 
تســهیلگرها  از  يکــی  می کنــد.  ايجــاد  خوشــايندی 
می گويد: ســعی کرده ايم بچه ها را از فضای خشــک 

شهری بیرون بکشیم

نیم نگاه

سال در طبیعت به تکامل رسیده و برای 
گذران زندگی خودش می دویده و دنبال 
غذا بوده تا انسان خردمند امروزی شده. 
بنابراین یک تاریخ میلیون ســـاله انسان 
خردمند وعاقل را ساخته. اما اکنون این 
حـــق از انســـان و کودکان دریغ شـــده. ما 
فکر می کنیم به خاطر شـــهری شـــدن و 
رشـــد ارتباطات دیگر به این فضاها نیاز 
نداریـــم. ما میلیون ها ســـال درطبیعت 
زندگـــی کرده ایم و برای اینکه بتوانیم به 
تعادل فیزیکی، جسمی، حرکتی، روانی 
برســـیم و در نهایت یک انسان توانمند 
باشـــیم حتماً باید تا ســـن 12 سالگی در 
طبیعت به سر ببریم. مدرسه طبیعت 

خانه های برفی می ســـازند و زیر برف و 
باران بازی می کنند و خانواده ها هم این 
را پذیرفته اند که کودکان شان در هرآب و 
هوایی با طبیعت آشتی کنند: »جالب تر 
اینکه همـــه خانواده ها به مـــا می گویند 
بچه ها وقتـــی در طبیعت اند کمتر از هر 

موقع دیگری مریض می شوند.«
اســـت:  معتقـــد  احمدیـــه  مـــژگان 
»کودکان در این مدرســـه تجربه حضور 
در طبیعت را می آموزند و این یادگیری 
آزاد در آینده آنها بســـیار سرنوشت ساز 
اســـت. متأســـفانه کودکان زیـــادی این 
روزهـــا از ایـــن موهبـــت محرومنـــد. در 
کـــودکان شـــفافیت،  مدرســـه طبیعت 
جســـارت و اعتمـــاد به نفـــس و توانایی 
حل مســـائل را یـــاد می گیرنـــد، اینکه با 
کار جمعـــی مسائل شـــان را حـــل کنند 
و مشـــارکت را تمریـــن کننـــد و روحیـــه 
دیگرپذیری داشته باشند و صلح طلب 

شوند.«
بـــار دیگر بـــه محوطه بـــازی بچه ها 
برمی گردم. فضای چاشـــت بچه ها هم 
در دل طبیعت بنا شـــده. بچه ها هر روز 
ســـاعت 10 و نیم صبـــح در همین فضا 
صبحانـــه  رنگـــی  صندلی هـــای  روی  و 
می خورند. مـــادر یکی از بچه هـــا امروز 
بـــرای بازدیـــد از فضای مدرســـه آمده: 
»بچه هـــا همه اش در محیـــط آپارتمان 
حبســـند، نـــه آزادی دویـــدن دارند و نه 
تحـــرک الزم. دوره کودکی مـــا این طور 
نبود. بچه ها اینجا آزادند و تســـهیلگرها 
هم مراقب شـــان هســـتند. راستش من 

مهتاب، تسهیلگر مدرسه در گوشه ای 
از باغ، قرقره را نشـــانم می دهد. همان 
خانـــه درختی کـــه روی زمین بنا شـــده. 
ماشـــین های دست ســـاز هم هستند که 
فضایی شـــاد برای بچه ها فراهم کرده: 
»بچه هـــا در ایـــن فضاها رؤیاهایشـــان 
را تصـــور می کنند؛ یکـــی صاحب خانه 

می شود و دیگری صاحب ماشین.«
دیوار مدرســـه با حصـــاری چوبی از 
محوطه باغ گیاه شناســـی جدا شـــده و 
بچه هـــا باید این مرز را بشناســـند. یک 
محوطـــه بازی هم در مدرســـه هســـت 
اما تفاوت اساســـی با پارک های بیرون 
دارد. بچه هـــا در ایـــن فضـــا می توانند 
پیک نیک برگزار کنند. کمی آن ســـوتر 
هم یک تنور نانوایی هســـت. تنور اآلن 
خاموش اســـت اما زمستان ها بچه ها با 
کمک تســـهیلگرها در آن نان می پزند. 
تابســـتان هـــا بـــالل کبـــاب می کننـــد و 

می خورند.
در مدرســـه سایت ِگل بازی و نجاری 
هم هســـت. در گل بازی، بچه ها آزادند 
امـــا نجـــاری بـــه قـــول بچه ها بـــا کمک 
خاله ها انجام می شـــود. دیوار موسیقی 
هـــم ترکیبی اســـت از قوطی های حلبی 
و قابلمه هایی که کنار هم آویزان شـــده 
و صـــدا دادن شـــان حس خوشـــایندی 
تســـهیلگرها  از  یکـــی  ایجـــاد می کنـــد. 
توضیح می دهد: »سعی کرده ایم همه 
چیز طبیعی باشـــد و بچه ها را از فضای 

خشک شهری بیرون بکشیم.«
یکـــی از بچه هـــا می گوید ســـه روز در 
هفته به مدرســـه می آیـــد و دیگری یک 
روز، مدرســـه هر روز از ســـاعت نه و نیم 
صبـــح تـــا دو بعـــد از ظهردایر اســـت. 
درســـا می گوید: »اینجا را بیشـــتر از همه 
کالســـهایم دوســـت دارم.« مادر یکی از 
بچه ها می گوید: »دوستان خودم مدام 
از  را می فرســـتند کالس.  بچه هایشـــان 
اآلن برنامه ریزی می کنند بچه هایشـــان 
بروند آکسفورد  یا فالن دانشگاه اما من 
دوست دارم بچه ام در کنار کالس رفتن 

شاد هم باشد.«
بچه ها در النه خرگوش ها مشـــغول 
بازی اند، ســـلما و رزا می گویند عاشـــق 
کنجـــکاوی  بـــا  هســـتند.  خرگوش هـــا 
بـــه  چـــه  بـــرای  بداننـــد  می خواهنـــد 
مدرسه شـــان آمده ام و وقتی می فهمند 
خبرنگارم، کنجکاوی شـــان بیشـــتر هم 
می شود. پسر بچه ها هم دوره ام می کنند 
و می گوینـــد کالس فوتبـــال و والیبـــال 
می روند. پسربچه ای به دیگران توصیه 
می کنـــد، جـــواب ســـؤالهایم را بدهند: 

»خبرنگار است جوابش را بدهید.«
تسهیلگرها می گویند یکی از بچه ها 
به جای مدرســـه رفتن قرار است هر روز 
اینجـــا بیایـــد و از راه دور درس بخواند. 
بچه های دیگری هم هستند که به جای 
مدرســـه در مقاطـــع مختلف تحصیلی 
مدرســـه طبیعـــت را انتخـــاب کرده اند. 
تســـهیلگرها می گویند چنین فضاهایی 
بـــرای نوجوان هـــا هـــم الزم اســـت اما 
چون آنها وارد دنیای جدیدی شده اند، 

نیازهای متفاوتی هم دارند.
از احمدیه می پرســـم تفاوت اصلی 
مدرســـه طبیعـــت با پارک در چیســـت 
و اینکـــه شـــاید هـــر پـــدر و مـــادری فکر 
کند بچـــه اش را به فضای بـــاز می برد و 
کودکش همین فضـــا را آنجا هم تجربه 
می کنـــد. او می گویـــد: »در پـــارک پـــدر 
و مـــادر حضـــور دارنـــد و بچه هـــا تحت 

کنترلنـــد. درحالی که دانش بچه مبتنی 
بر رهایی  اوســـت، یعنی باید رها باشد و 
تجربه کند. اآلن مادران ما دانایان کلند 
و دائـــم درحـــال پاســـخگویی و رهنمود 
دادن بـــه کودک شـــان. درحالـــی کـــه تا 
بچه خـــودش تجربه نکنـــد، نمی تواند 
پیرامونش را درک کند. اینجا بچه ها رها 
هستند و خالقیتشان شکوفا می شود. با 
همفکری در جمع مسائل شـــان را حل 
می کننـــد و خالقیت حل مســـائل را یاد 
می گیرند. خیلی اوقات بچه ها نخبه اند، 
اما نمی توانند ارتباط اجتماعی داشـــته 
باشند و مسائل شـــان را حل کنند. دکتر 
پـــرداز این مـــدارس  ایـــده  وهـــاب زاده 

می گوید: بچه ها باید خودشان به خیلی 
از پرسش ها پاســـخ دهند. شاید اینجا از 
خیلی بچه ها بپرســـی چه یاد می گیری، 
پاســـخ بدهنـــد هیچـــی. امـــا مـــا اینجا 
هدفمان ارتباط بچه ها با طبیعت است 
و فضا، فضای یادگیری آزاد است. گاهی 
وقت ها که بچه ها از ما ســـؤال می کنند، 
می گوییـــم نمی دانیـــم؛ حتـــی واکنش 
نشان می دهند و می گویند چه خاله های 
بی ســـوادی. اما هدف مـــا ایجاد فضایی 
برای پرسشـــگری و پاســـخگویی توسط 
خودشان است. این نشـــان می دهد که 
نظارت ما درســـت اســـت. بچه ها اینجا 
بشدت صلح طلب می شوند و ما این را 

به چشم و از نزدیک دیده ایم.«
بـــه گفته مژگان احمدیـــه یک بار در 
ماه مدرســـه در اختیار کودکان کار است 
و آنهـــا دنیای بچگی شـــان را اینجا مرور 
می کنند تا یادشان نرود کودک هستند: 
»بچه هـــای کار نیامده بـــاالی طناب ها 
هســـتند، پر از انرژی و شـــاد. می فهمی 
که چقـــدر کودکند اما ســـاعت دوازده و 
نیم که می شـــود، می خواهند بروند سر 
کارشـــان. یک بار یکی از آنها گفت همه 

فال هایم مانده باید بروم.«
بچه ها در مدرسه چند قانون محدود 
دارنـــد. اولین قانون این اســـت که همه 
باهم دوستند. دوم اینکه نباید از حصار 

مدرســـه خارج شـــوند، هـــر ابـــزاری که 
برای بـــازی از دفتر برمی دارنـــد دوباره 
برگرداننـــد تا مســـئولیت پذیر شـــوند و 
قبل از غذا خوردن حتماً دستان شان را 

بشویند.
 ســـاعت دوازده و نیم بعـــد ازظهر، 
ســـاعت ناهـــار بچه هاســـت. امـــا آنهـــا 
حاضر نیســـتند از بازی و دویدن دست 
بکشـــند. بعضی هـــا هنـــوز شـــن بـــازی 
می کننـــد، برخی دیـــوار موســـیقی را به 
صـــدا درمی آورنـــد و چنـــد نفـــر هم در 
النـــه خرگوش هـــا تفریح می کننـــد. باد 
مالیم درختان را تکان می دهد. ساعت 

مدرسه طبیعت هنوز تمام نشده.

غیر از بازی کردن و آشنایی با طبیعت، 
دوستی با حیوانات را هم می آموزند. در 
این مدرســـه مربی وجود نـــدارد و برای 
هر5 کودک یک تسهیلگر هست که تنها 

مراقب آنهاست.
مدرســـه  مدیـــر  احمدیـــه،  مـــژگان 
طبیعـــت بـــاغ برایـــم می گویـــد: »این 
دکتـــر  پـــردازی  نظریـــه  بـــا  مـــدارس 
وهاب زاده، بوم شـــناس و فعال محیط 
زیســـت معروف آغاز به کار کرد وهدف 
اصلی اش تأمین حق مـــادرزاد کودکان 
است. ما بر این باوریم طبیعت حق همه 
کودکان است چون انسان طی میلیون ها 

ایـــن تجربـــه را بـــرای کـــودکان فراهـــم 
می کند.«

بچه هـــا از گروه ســـنی 3 تا 12 ســـال 
می توانند در مدرســـه طبیعت ثبت نام 
کنند. هدف اصلی بازی کردن و نشـــاط 
بچه هاســـت. جالب تر آنکـــه اینجا هیچ 
فصلی تعطیل نمی شـــود. تسهیلگرها 
بچه هـــا  کـــه  را  روزهایـــی  نمی تواننـــد 
قاصدک هـــا را فـــوت می کننـــد و همان 
زمان هم برای خودشان یا خانواده شان 
آرزوهای قشـــنگ می کنند، از یاد ببرند. 
همان طور که نمی توانند روزهای برفی 
را از یاد برده باشـــند. روزهایی که بچه ها 

نمی خواهم بچه ام دائـــم از این کالس 
بـــه آن کالس برود و تحت آموزش های 
سخت باشـــد. دوســـت دارم بازی کند، 
شاد باشـــد و بزرگ شـــود. بعدتر سراغ 
هر آموزشـــی که خواست برود. اینجا در 
مدرســـه طبیعت بچه ها انگار شادترند. 
از هر کدامشان که بپرسی اینجا را بیشتر 
دوســـت دارند یا کالس های آموزشی را 
با صدای بلند می گویند اینجا را بیشـــتر 
دوســـت دارند. انگار مســـابقه یاد دادن 
زبان و مهارت هـــای مختلف به بچه ها 
بیشـــتر بین والدین جریان دارد تا خود 

بچه ها.«

تپه های گلی و شـــنی، خانه های درختی، برکه آب، ديوارهای موســـیقی که در 
واقع قوطی های حلبی و قابلمه هايی هستند که صدای خوش آهنگی دارند. 
ديـــدن همه اينهـــا و بچه هايی که با ذوق و شـــوق مشـــغول بازی اند، محیط 
»مدرســـه طبیعت« را جذاب می کند. در اين فصل ســـال، عطـــر گیاهان با 
نسیم خنکی روی پوســـت صورت می نشیند.آفتاب ماليم اواخر شهريورماه 
بر سر و رويمان می تابد، اطراف مان را درختانی با برگ های سبز روشن و تیره 
احاطه کرده. درختچه هـــای کوتاه زير آفتاب ماليم می درخشـــند. نمی دانم 
نام خیلی از اين درختچه ها و درخت ها چیســـت اما هرچه هســـت زيبايی 
اينجـــا را دو چندان کرده؛ چنـــد بچه زير درخت توت بـــازی می کنند. همان 
درختی که چند ماه پیش کلی توت از آن چیده اند. تعدادی ديگر زير درخت 
بلوط مشـــغول بازی اند و برخی هم کنار حوض آب يا به قول مسئوالن اينجا 
برکه. همان برکـــه ای که دل هر بیننده ای را می برد؛ برکه ای آبی رنگ که مدام 
با شـــیر آب پر می شود و تابســـتان محل آبی بازی هر روز بچه ها بوده. مدرسه 
طبیعت »بـــاغ«، در 10 هزار مترمربع در انتهای باغ گیاه شناســـی تهران قرار 
دارد؛ مدرســـه ای برای کودکان. اين مدارس نزديک به 5 سال است در ايران 
شروع به کار کرده اند. اولین شـــان در مشهد تأسیس شد و حاال تعدادشان در 

سراسر کشور به 70 مدرسه رسیده.

فروردین : این روزها زندگی شــما خیلی پر مشغله به نظر می آید و شما زیاد 
نمی توانید جو زیبا و همراه با آرامشی برای خود به وجود بیاورید. به معنی این 
اســت که این روزها زندگی شما به گونه ای است که باید توانایی خیلی زیادی 
داشته باشید. به خودتان اجازه وارد شدن به مسائل احساسی را بدهید، حتی اگر 

به راحتی نمی توانید انتظارات افراد دیگر را برآورده کنید.

اردیبهشت : شما در حالیکه دیگران را تشویق می کنید که شما را از انزوا بیرون 
بیاورند، نسبت به همیشه احساس درون نگرانه تری دارید. مشکل اینجاست که 
دیگران کناره گیری شــما را اشتباه تعبیر می کنند. از اینکه مؤدبانه درخواست 
کنید که به حدود شما احترام گذاشته شود هراس نداشته باشید؛ شما زمان نیاز 

دارید تا فکر کنید.

خرداد : درســت از زمانیکه شما احساس می کنید دیگر توانی ندارید و به قول 
معروف کشــتی تان به گل نشسته است پنجره ای از فرصت ها به روی تان باز 
می شــود. ممکن است اعتقاد داشته باشید که قادر به انجام هر کار هستید اما 
اکنون حتی نمی توانید به روشنی درباره آینده خود بیندیشید و تصمیم بگیرید. 

اکنون  سکوت بهترین کار ممکن است!

تیر: اینکه شما چگونه قادرید که با این انرژی مشتاقانه خود در حرکت باشید 
یک معما است اما امیدواری شما بستگی به این دارد که یک مسئله حیاتی و مهم 
را چگونه حل می کنید. سعی نکنید تا این موضوع را به زور حل کنید. زمانیکه 
دیگران می بینند اقبال و شانس شما تحت فشار است از شما پیروی خواهند کرد. 

به هر حال شما تصمیم دارید که نقش رهبر را برای آنها ایفا کنید.
 

مرداد : شما موقعیت خوبی دارید، موقعیتی که باعث می شود در جامعه خالق 
و ســازنده ظاهر شــوید. به جای اینکه هرچه در دلتان دارید را افشا کرده و بر 
زبان بیاورید، به خاطر اینکه دیگران برای کار شــما ارزش بیشتری قائل شوند 
کمی  خویشتن داری پیشه کنید. منطقی بودن بیشتر از احساسی برخورد کردن 

برایتان مفید خواهد بود.

شهریور : شما تعادل کامل بین ایده الهام بخشیدن به دیگران و توجه کردن 
به جزئیاتی که الزم اســت تا این کار درست انجام شــود، را شناخته اید. شما 
توانایی استفاده از استعدادهایتان را دارا هستید، ولی آرزوهایتان می تواند زندگی 
روزانه تــان را با احتمال غیر واقعی بودن آنها به هم بریــزد. از تصوراتی که در 

ذهنتان دارید در جهت پیش رفتن به سمت واقعیات زندگیتان استفاده کنید.

مهر : از زمانی که شــما از دادن جواب “نه” به یک درخواست امتناع کرده اید، 
توانســته اید حتی بهتر از آن چیزی که فکر می کردید عمل کنید. راه حل های 
ذهنی شــما قوی هســتند، اما تحت کنترل زندیگتان نیستند. در عوض موج 
تازه ای از ایمان در حالیکه شما را قادر می سازد که به مسائل مشکل نگاه کرده و 
شروع هرچیزی را خیلی مثبت ببینید، به شما امید تازه ای برای آینده می دهد.

آبان : زمانی که شــما تمایل دارید که در حالی روی یک تصویر بزرگ تمرکز 
کنید که بیشــتر به جزئیات آن توجه می کنید، مشــکالتی به وجود می آیند. 
پیشنهاد می شود زمانی که نکات مبهم در حال حل شدن هستند نگرش مثبت 
خود را حفظ کنید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که در هر 

دو طرف نقش خود را خوب بازی کنید، این سختی ها فروکش خواهند کرد.

آذر : با وجود اینکه مسائل و مشکالت زیادی دارید اما دوست ندارید که روزتان 
را برای فکر کردن به آنها هدر بدهید. باید کاری کنید تا جریان کارهایتان را کند 
و آرام کند اما احتماال اتفاقی می افتد که نمی توانید به هدف تان برسید. اگر مسیر 
خود را در روزهای آینده تغییر دهید استرس و فشار روحی را کاهش می دهید. 

پس الزم نیست همین االن تصمیم مهمی بگیرید.

دی : شــما معموال افکاری که در ذهنتان دارید را تجزیه و تحلیل نمی کنید، 
اما حاال شــور و هیجان شما بیشتر از اینکه مفید باشد دردسرساز است. شاید 
فراموش کنید که چگونگی واکنش دیگران نسبت به ایده های مهمتان را در نظر 
بگیرید. اما رفتار صادقانه شــما روند امور را خیلی سریع تر از انتظار شما پیش 

خواهد برد.

بهمن : شــما هر کاری که می کنید حتی اگر به نظر خودتان کار درستی هم 
باشــد، مدام به در بسته می خورید!! شما می توانید به راحتی در مورد خودتان 
بیشــتر از هر چیز دیگر صحبت کنید، اما اعتماد به نفســتان به آن اندازه که 
خودتان باور دارید بر پایه واقعیت استوار نیست. به جای سریع حرکت کردن و 

سکندری خوردن بهتر است که کمی  سرعت خود را کم کنید! 

اسفند : شما به خاطر اینکه بتوانید خودتان را برای روزهای آینده آماده کنید، 
باید کارهای خیلی زیادی انجام دهید. اگرچه کار شــما به راحتی روی غلطک 
می افتد، اما شاید در طول کار با موانع متعددی نیز روبرو شوید. با چیزهایی که 
جلوی راهتان را گرفته اند نجنگید؛ در عوض نگاه کنید و ببینید که نشانه ها چه 

می گویند سپس به مرحله بعدی پا بگذارید.

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

نوسازی چهار هزار واحد مسکونی روستایی 
کهگیلویه و بویراحمد

امســال بیش از چهار هزار واحد مسکونی روستایی در استان 
کهگیلویــه و بویراحمــد نوســازی می شــود. به گــزارش ایرنــا 
»اســماعیل باقری« معاون پشــتیبانی بنیاد مســکن انقاب اســامی کهگیلویه و 
بویراحمد افزود: 80 هزار واحد مســکونی روستایی در استان وجود دارد که تاکنون 
42 درصد آن مقاوم سازی شده است. به گفته وی، 45 هزار واحد مسکونی روستایی 
یعنــی 58 درصد واحدهای روســتایی کهگیلویه و بویراحمد نیاز به مقاوم ســازی 
دارد. باقری با اشــاره به زمین لرزه اردیبهشــت 97 شهرستان  های بویراحمد و دنا 
اظهارداشت: بیش از 11 هزار واحد مسکونی آسیب دیده از این زلزله شناسایی شده 
که هفت هزار و 779 خانه آســیب دیده از زلزله در این دو شهرســتان تاکنون برای 

دریافت تسهیات نوسازی و بازسازی پرونده تشکیل داده اند.

شناسایی 6 محوطه دوره نوسنگی در کرمانشاه
بررسی های باستان شناسان ایرانی و دانمارکی به شناسایی 6 محوطه دوره نوسنگی 
در محوطه دره رودخانه رازآور منجر شد. به گزارش ایرنا، »شکوه خسروی« سرپرست 
هیأت بررسی های باستان شناختی دره رودخانه رازآور اظهار داشت: این بررسی ها با 
هدف ارزیابی وضعیت دره های شمالی منطقه زاگرس مرکزی در این دوران انجام 
شــده اســت. با توجه به اهمیــت این ناحیه و کمبــود اطاعات باستان شــناختی در 
منطقه، باستان شناسانی از دانشگاه کپنهاگ با ما همکاری داشتند. وی تصریح کرد: 
فقدان اراضی قابل کشــاورزی، ســنگاخی بودن کوهپایه ها باعث شده تا در سراسر 

منطقه تنها 6 محوطه نوسنگی شکل بگیرد یا شناسایی شود.

کمبود شدید معلم تربیت بدنی در همدان
اگر چه اســتان همدان با کمبود نیرو در مقاطع ابتدایی مواجه نیست اما با کمبود 
شــدید معلم تربیت بدنی در مدارس مواجه اســت. »محمد پــورداود«، مدیرکل 
آمــوزش و پرورش اســتان همــدان در گفت وگو با ایســنا افزود: در مهرماه امســال 
40هزار معلم در سراســر کشــور جذب می شــود که ســهم همــدان از ایــن تعداد، 
700نفر است. سیستم آموزش و پرورش استان همدان با جذب نیروهای رسمی، 
پیمانی، بازنشســته ها و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که 4 ترم دوره گذرانده اند، 
کمبود نیرویش را پوشــش می دهــد. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان با 
اشــاره به تحصیل 288 هزار دانش آموز استان در مقطع ابتدایی خاطرنشان کرد: 
در اســتان همــدان 265 هزار نفر دانش آموز در مدارس دولتــی و بیش از 23 هزار 

دانش آموز نیز در مدارس غیردولتی ثبت نام کرده اند.

اجرای طرح مهر تحصیلی در مراغه
طرح مهر تحصیلی برای کمک به دانش آموزان نیازمند در مراغه اجرا شد. به گزارش 
خبرگزاری صدا و ســیما، حجت االســام »فریدون مطهری« رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه مراغه گفت: این طرح با مشارکت کمیته امداد و آموزش و پرورش برای تأمین 
کیــف و لوازم التحریــر دانش آموزان بی بضاعت در این شهرســتان به اجــرا درآمد. در 
مهرمــاه امســال یک هــزار و 350 بســته لوازم التحریر تهیــه و در اختیــار دانش آموزان 
قــرار گرفــت. وی ادامه داد: این طرح از دو ســال پیش برای به جــا آوردن نیات واقفان 
خیراندیــش در موضــوع کمــک به تحصیــل دانش آمــوزان در شهرســتان مراغه اجرا 
می شــود. هزینه یک میلیارد و 500 میلیون ریالی این طرح از درآمد موقوفات و کمک 
خیران تأمین شــده اســت. در شهرســتان 262 هزار نفری مراغه حدود 6 هزار خانواده 

تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دارند.
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اخبـــار

سیل و طوفان در 12 استان 3 کشته داد

گــروه ایــران زمیــن / در روزهــای پایانــی 
هفته گذشــته 12 استان کشور درگیر سیل 
و طوفان بودند که موجب تلفات جانی و 

مالی شد. 
»ســید مصطفــی مرتضوی«، ســخنگوی 
ســازمان امــداد و نجات جمعیــت هال 
احمــر بــه ایســنا گفــت: در روزهــای 28 
اســتان   12 جــاری   مــاه  29شــهریور  و  
آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی، اردبیل،  
ســمنان،  زنجــان،  شــمالی،  خراســان 
گلســتان، مازنــدران، همــدان، اصفهان، 
سیســتان و بلوچســتان و خوزستان متأثر 
از سیل و طوفان بودند که در این راستا به 
بیــش از یکهزار نفر در 25 شــهر و روســتا 
خدمات امدادی و درمانی ارائه شد.  وی 
افزود: به علت وقوع سیل در برخی مناطق 
تخلیــه آب از 17 واحــد منــزل مســکونی 
انجام شــد و برای 92نفــر از هموطنان نیز 
اســکان اضطراری فراهم شــد. همچنین 
ده ها دســتگاه چــادر و چندصــد کیلوگرم 
نایلــون در محل هــای حادثه دیــده توزیع 
شــد. ســخنگوی ســازمان امــداد و نجات 
جمعیــت هال احمــر بــا اشــاره بــه ارائه 
خدمــات درمانی به حادثه دیدگان گفت: 
ده هــا نفــر تحــت درمــان ســرپایی قــرار 
گرفتنــد اما متأســفانه یــک مرد ۶0ســاله 
 در روســتای ارمیــان شهرســتان شــاهرود 

جان خود را از دست داد.
ë امداد رسانی به 981 نفر

ســازمان  رئیــس  ســلیمی«،  »مرتضــی 
امــداد و نجــات هال احمــر در گفت و گو 
با »ایران« از امداد رســانی بــه 981 نفر در 
25شــهر و روســتا در سراســر کشــور خبــر 
داد. وی افزود: از 28 شــهریور ماه تاکنون 
92نفــر از ســیلزدگان اســکان اضطــراری 
شــدند و 205 تخته پتو، 90 دســتگاه والور 
خوراک پــزی و 102 تختــه موکــت در این 

مناطق توزیع شد. 
ë  جاری شدن سیالب 

در اطراف شهرستان سرخه
در ایــن مــدت بــارش رگبار شــدید در 
باالدست شهرستان سرخه باعث جاری 
شــدن ســیاب شــد. »ایــرج رئیســیان«، 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
ســمنان گفــت: بــارش رگبــار در مســیر 
روســتای ایج تا روستای امامزاده عبداهلل 
ســرخه باعث جاری شدن سیاب و ورود 
گل و الی به مســیر شــمالی جــاده تهران 
- مشــهد محدوده آرادان به سرخه شده 
اســت. به گفته وی خســارت های ناشی از 

این سیاب در دست بررسی است.
ë  5 زخمی و  کشته 

بر اثر طوفان در اصفهان
بــاد  وزش  اثــر  بــر  حــال  همیــن  در 

گروه ایــران زمین /  با برگــزاری آیین های 
ســوگواری ســرور و ساالر شــهیدان و یاران 
با بصیرت حســینی در روزهای تاســوعا و 
عاشورا در سراسر کشور، مردم با زمزمه نام 
حضرت امام حســین)ع( درس استقامت 
و پایــداری در برابــر ظالمــان را در مکتب 
اســام یــادآور شــدند. جوشــش غیرت و 
پاسداشــت نهضت کربــا از حرم مطهر 
رضوی تــا خوزســتان و از آذربایجان های 
غیــور تا سیســتان و بلوچســتان بــا بانگ 

الذلــه، فریــاد  یاحســین و هیهــات مــن 
آزادگی و اســام ناب محمدی را به گوش 
عالمیان رساند. مشهدالرضا در عاشورای 
حسینی کربایی دیگر بود و شور حسینی 
در جای جای مشهد مقدس موج می زد. 
هیأت های عزادار در خیابان های شــهر با 
اهتزاز پرچم سرخ قیام حسینی، درعزای 
شــهادت ســید و ســاالر شــهیدان و دیگــر 
شــهدای کربــا برطبل هــا کوبیدنــد و در 
این مصیبت بزرگ بر ســر و ســینه زدند. 

جمعیــت عاشــقان و عــزاداران حضرت 
ابا عبداهلل الحســین)ع( همــه خیابان های 
منتهی به حــرم رضوی را فــرا گرفته بود. 
شــهر مقدس قــم نیــز در این چنــد روزه 
حال و هوای عاشــورایی داشت و زائران و 
مجاوران شهر کریمه)س( همزمان با دهه 
محــرم بــا ســردادن نواهای غــم انگیز به 
ســوگواری و عــزاداری پرداختند. مراســم 
عــزاداری عاشــورای حســینی در اســتان 
سیســتان وبلوچســتان نیــز همزمــان بــا 

سراسر کشــور در زاهدان و دیگر شهر های 
این استان برگزار شد و سوگواران حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( در فراق آن حضرت 
و یاران باوفایش، به عــزاداری پرداختند. 
اســتان آذربایجان شــرقی نیز در تاســوعا 
و عاشــورای حســینی غــرق عــزا و ماتــم 
بــود و هیأت هــای عــزاداری در مناطــق 
مختلف این اســتان به یاد ساالر شهیدان 
اشــک ریزان بر ســر و ســینه زدند. فضای 
شــهرهای اســتان آذربایجــان شــرقی در 

عاشــورای حســینی دل های آماده مردم 
والیتمدار این اســتان را به کربای معلی 
می کشــاند و در این روز دل های عاشــقان 
و ارادتمندان اهل بیت)ع( به همراه اشک 
و شــیون لحظه ای آرام نداشــت و اشــک 
ماتــم از چهــره دلســوختگان روان بــود. 
مردم عزادار خوزستان نیز که در عاشورای 
حســینی و با شــور مضاعف به عــزاداری 
پرداختــه بودنــد پنجشــنبه شــب بــه یاد 

شهدای کربا شمع روشن کردند.

سوگواری عاشقان سرور و ساالر شهیدان در سراسر ایران
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هواشناسی برای وقوع سیل در سه استان فارس، هرمزگان و کرمان هشدار داد
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متوسط

سخت

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

 سال بیست وچهارم  شماره 6880
 شنبه  31 شهریور 1397

شــدید و ریزش آوار در جوزدان اصفهان 
یــک نفر کشــته و 4نفــر مصدوم شــدند. 
»غفــور راســتین«، مدیــر مرکــز حــوادث 
و فوریت هــای پزشــکی اصفهــان گفــت: 
درپــی ریــزش آوار در مقابل پمپ بنزین 
جــوزدان اصفهــان 4نفر مصــدوم و یک 

پسر بچه 8ساله کشته شد.
ë سیالب ایذه 2 مصدوم داشت

مدیرعامــل  خــدادادی«،  »علــی 
جمعیــت هــال احمــر خوزســتان هــم 
گفت: درجریان ســیاب در منطقه لنده 
دهدز شهرســتان ایذه 500 نفر از ساکنان 
منطقه دچار سیل و آبگرفتگی شدند. در 

این حادثه 2 نفر مصدوم شدند.
ë  آسیب دیدن 62 خانوار  

در پی وقوع طوفان در گلستان
مدیرعامــل  هــروی«،  »محمدعلــی 

جمعیت هال احمر اســتان گلستان نیز 
گفــت: طوفان به پنج شهرســتان اســتان 
مســکونی  منــازل  از  برخــی  و  گلســتان 
خســارت وارد کرد. وی شــمار خانوارهای 
آسیب دیده را 62 مورد اعام کرد و گفت: 
605 کیلوگــرم نایلــون و 11 چــادر امدادی 
در محل های مذکور توزیع شد. همچنین 
12تیم عملیاتی، 42 نجاتگــر و 14 خودرو 
امــدادی در این امدادرســانی به کارگرفته 
شد. »مجتبی جمالی«، مدیرکل مدیریت 
بحران گلســتان نیــز اظهار داشــت: برابر 
مصدومــان  تعــداد  گزارش هــا  آخریــن 
مراجعه کننــده بــه اورژانس های ســطح 
استان مجموعاً 10 نفر بودند که متأسفانه 

یک نفر در شهرستان آزادشهر فوت شد.
ë امروز در 3 استان سیل داریم

در  هواشناســی  حــال  همیــن  در 

خصوص احتمال وقوع سیل در 3 استان 
مرکزی کشــور طی امروز )شــنبه( هشدار 
داد. فریبــا گودرزی، کارشــناس ســازمان 
»ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  هواشناســی 
تصریح کرد: امروز )شنبه( در شرق استان 
فارس، شــمال و شرق هرمزگان و جنوب 
و غرب کرمان بارش های شــدید رگباری 
خواهیم داشت که احتمال سیابی شدن 
مســیل ها و آبگرفتگی معابر وجود دارد. 
لذا در کنار تدابیر مســئوالن بــرای کنترل 
ایــن ســیاب ها مــردم نیــز بایــد رعایت 
نــکات ایمنــی را داشــته باشــند. امــروز 
همچنین انتظار مــی رود در اســتان های 
شمال غرب، سواحل، دامنه های زاگرس 
مرکزی، ســواحل خزر و دامنه های غربی 
البــرز شــاهد بــارش باران هــای پراکنــده 
باشــیم. وی با اشــاه به کاهش محسوس 

دمــا در چنــد روز گذشــته در اســتان های 
شــمالی خاطرنشــان کرد: انتظــار داریم 
از فردا یکشــنبه تا آخر هفته دما در نقاط 
مختلف کشــور بویژه استان های ساحلی 

خزر 3 تا 4درجه افزایش یابد.
ë  صاعقه جان یک نفر 

در کهگیلویه و بویراحمد را گرفت
»جــال پــوران فــرد« مدیــر حــوادث 
و  کهگیلویــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بویراحمــد نیــز از فــوت یــک نفــر بــر اثر 
صاعقه زدگــی در چین لــوداب خبر داد. 
پوران فرد با بیان اینکه این صاعقه زدگی 
در ســاعت 18 و 29 دقیقــه روز سه شــنبه 
گذشــته به مرکــز اورژانس گزارش شــده 
بود، گفت: این فرد یک آقای 40 ساله بود 
که متأســفانه جان خود را قبل از رسیدن 

تکنیسین بر بالینش از دست داده بود.
ë  خسارت  2۰ میلیارد ریالی سیل 

به طارم زنجان
فرمانــدار  هاشــم نژاد«  »فریــدون 
طــارم نیز از وقوع ســیل در پنج روســتای 
این شهرســتان خبــر داد و گفت: شــدت 
ایــن ســیل در روســتای کها بیشــتر بود. 
وی افــزود: ســیل در پنــج روســتای کهیا، 
جیــا، قــات، سانســیز، دهنــه و ونیســر 
زیرســاخت های  بــه  خســارت هایی 
کــرد.  وارد  راه  و  کشــاورزی  آبرســانی، 
همچنیــن بــر اثــر وقــوع ســیل 30رأس 
انــواع دام و طیــور، ۴0 مــورد پمپــاژ آب 
کشاورزی، 2 دستگاه وانت نیسان، ۴0 باب 
منــزل مســکونی، 10 باب انبار کشــاورزی 
آسیب دیده اســت. هاشم نژاد  ادامه داد: 
بررســی های اولیه نشــان می دهد ســیل 
بیــش از 20 میلیــارد ریــال خســارت بــه 

بخش های مختلف واردکرده است.

»میانکاله« باز هم سوخت

تأمین آهن، چالش پیش روی ساخت وساز مناطق زلزله زده کرمانشاه

آتش ســوزی زنجیــره ای و مشــکوکی کــه 
از ابتدای امســال منطقه حفاظت شــده 
میانکالــه در شــرق مازنــدران را هــدف 
قــرار داد، در محــرم هــم متوقف نشــد و 
50هکتار از پوشــش گیاهی و جنگلی این 

منطقه را سوزاند.
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن آتش ســوزی 
عصــر روز تاســوعا  در حوالــی دامــداری 
مســتقر در منطقــه روی داد و خامــوش 
کردن آن تا نیمه های شب ادامه داشت. 
این ششــمین بــار در ســال 97 اســت که 
زمین های منطقه حفاظت شده میانکاله 
آخریــن  می شــود.  آتش ســوزی  دچــار 
بــار بیســتم مردادمــاه در ایــن منطقــه 
آتش ســوزی شــد و بیــش از 200هکتــار 

پوشش گیاهی از بین رفت.
عبدالملکــی«،  ابوطالبــی  »جمــال 
عضو شورای اسامی روستای »زاغمرز« 
شهرستان بهشــهر که تاالب میانکاله در 
ضلع جنوبی آن واقع اســت، گفت که در 
این آتش ســوزی دســت کم 50 هکتــار از 
عرصه هــای طبیعی این منطقه شــامل 
پوشــش گیاهــی و درختــی از بیــن رفت. 
وی علت آتش ســوزی را خطای انســانی 
اعــام کرد و افــزود: عمدی یــا غیر عمد 

آهــن  تــن  هــزار  تاکنــون 34  چنــد  هــر 
بــرای مناطق زلزلــه زده تأمین شــده اما 
ارزان  اســتاندار کرمانشــاه تأمیــن آهــن 
قیمــت را بزرگ ترین چالــش پیش روی 
ســاخت و ســاز در ایــن مناطــق می داند. 
به دنبال افزایش قیمــت آهن و مصالح 
ســاختمانی، مردم در مناطــق زلزله زده 
نگــران ادامه روند ســاخت و ســاز در این 

مناطق هستند.
»هوشنگ بازوند« استاندار کرمانشاه 
در گفت و گــو با »ایــران« تصریح کرد: بنا 
داریــم 11 هــزار و 500 تــن آهن با قیمت 

ساخت وســاز  تکمیــل  بــرای   96 ســال 
مناطق زلزله زده تأمین کنیم که تاکنون 
2هزار و 800 تن آن به دســتمان رســیده 
و امیدواریــم با رایزنــی بتوانیم بقیه این 
میزان را نیز تأمین کنیم تا خللی در روند 
بازسازی وارد نشود. از این هفته پرداخت 
کمــک باعــوض و اعطــای تســهیات 
ارزان قیمــت که دولت در اوایل شــهریور 
مــاه بــرای کمــک بــه مــردم و به منظور 
واحدهایشــان  ســاز  و  ســاخت  اتمــام 
مصــوب کــرده بــود، آغــاز می شــود.  بــا 
پرداخت این مکمل روســتاییان مناطق 
زلزلــه زده 45میلیــون تومان تســهیات 
تومــان کمــک  و 13 میلیــون  بازســازی 

باعوض دریافت می کنند.

در همیــن حــال »رضــا خواجــه ای« 
رئیس ســتاد بازســازی مناطق زلزله زده 
کرمانشاه نیز در گفت و گو با »ایران« اعام 
کرد: اعطای تســهیات جدیــد می تواند 
بر ســرعت بازســازی بیفزاید. از 12 هزار و 
500 واحد روستایی خسارت دیده که باید 
بازســازی می شد، ســقف بیش از 12هزار 
واحــد زده شــده و در مرحله نــازک کاری 
قــرار گرفتــه و می توانــد ســرپناهی بــرای 
خانواده روستاییان در آستانه فصل پاییز 
و کشــت و کار کشــاورزان باشــد. از 8هــزار 
واحد شــهری احداثی نیز تاکنــون 4 هزار 
واحــد در مرحلــه اســکلت زنــی و 5هزار 
بتــن و  و 800 واحــد درمرحلــه اجــرای 

فونداسیون هستند.  

گایــه  خصــوص  در  همچنیــن  وی 
برخی از شــهروندان ســرپل ذهاب برای 
جابه جایــی کانکس هــا گفــت: در بحــث 
ســاماندهی اســکان موقــت مقــرر شــده 
کانکس ها از معابر عمومی به جلوی در 
منازل هرکســی که ساخت و ساز می کند، 

منتقل شود.
رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده 
کرمانشــاه تصریح کرد : از 35هزار واحد 
احداثی نوع اول و دوم که شامل روستایی 
و شهری می شــود تاکنون 33هزار و 700 
واحــد پی کنــی شــده ، 24 هــزار واحد در 
مرحله اســکلت زنــی، 18 هــزار واحد در 
مرحله اجرای ســقف و 10 هزار واحد  نیز 

در مرحله نصب در و پنجره هستند.

 بودن این آتش ســوزی در دســت بررسی
 است.

 بر اســاس گزارش های رســمی در دو 
سال گذشته بیش از 600 هکتار از پوشش 
گیاهــی و جنگلی منطقه حفاظت شــده 
میانکالــه در اثر آتش ســوزی از بین رفته 
اســت. اگرچه تاکنون مراجع رســمی این 
موضوع را تأیید یا تکذیب نکرده اند، ولی 
»طاهره فضلیت« رئیــس اداره حقوقی 
محیط زیســت مازندران پیــش از این به 
خبرنگار ایرنا گفته بود که در سال گذشته 
دو فقــره پرونــده در پیوند با آتش ســوزی 

در دادگاه تشــکیل شــد و ســه مظنون نیز 
معرفی شدند. 

وی با اعام اینکه برای آن پرونده ها 
تاکنــون احکامــی قضایی صادر نشــده، 
گفته بود که در ســال جاری هم دو فقره 
پرونــده در پیوند با آتش ســوزی عمدی 
در دادســرای بهشــهر تشــکیل شــد کــه 
بــرای یکی از ایــن مظنونــان حکم منع 
تعقیــب صــادر شــد. وی هــدف اصلی 
آتش ســوزی های زنجیره ای را گسترش 
دامنــه مالکیت در منطقه اعــام کرد و 
خواستار همکاری دستگاه قضایی برای 

برخــورد قانونــی بــا متخلفــان از طریق 
صــدور احــکام منطبــق با جرایم شــده 

بود.
در  زیســتی  محیــط  پرونده هــای 
دادگاه ها براساس ماده 13 قانون شکار و 
صید بررسی می شود که در زمره مجازات 
درجه پنــج قرار می گیــرد؛ متخلفان هم 
در صــورت صــدور حکــم بــه پرداخــت 
10تــا 85 میلیــون ریــال جــزای نقــدی و 
حبــس از 91 روز تــا ســه ســال محکــوم 
می شوند که به اعتقاد کارشناسان محیط 
زیســت بازدارندگی زیادی نــدارد. تاالب 
بین المللی میانکاله در شبه جزیره ای به 

همین نام در شرق مازندران واقع است.
گســتره ایــن شــبه جزیــره کــه تحــت 
مدیریت محیط زیست این خطه شمال 
کشــور و در حــوزه جغرافیایــی دو اســتان 
گلســتان و مازندران قــرار می گیرد حدود 
60 هزار هکتار است. وجود منابع غذایی 
مقــوی در میانکالــه به علــت نزدیکی به 
دریــای خــزر و پوشــش گیاهــی مناســب 
برای پناهگاه باعث شده ساالنه تا حدود 
150 تــا 200گونه پرنده بومــی و مهاجر با 
جمعیــت 1.5 میلیونــی در این تــاالب و 

زمین های حاشیه آن اسکان یابند.

نوسازی چهار هزار واحد مسکونی روستایی 
کهگیلویه و بویراحمد

امســال بیش از چهار هزار واحد مسکونی روستایی در استان 
کهگیلویــه و بویراحمــد نوســازی می شــود. به گــزارش ایرنــا 
»اســماعیل باقری« معاون پشــتیبانی بنیاد مســکن انقاب اســامی کهگیلویه و 
بویراحمد افزود: 80 هزار واحد مســکونی روستایی در استان وجود دارد که تاکنون 
42 درصد آن مقاوم سازی شده است. به گفته وی، 45 هزار واحد مسکونی روستایی 
یعنــی 58 درصد واحدهای روســتایی کهگیلویه و بویراحمد نیاز به مقاوم ســازی 
دارد. باقری با اشــاره به زمین لرزه اردیبهشــت 97 شهرستان  های بویراحمد و دنا 
اظهارداشت: بیش از 11 هزار واحد مسکونی آسیب دیده از این زلزله شناسایی شده 
که هفت هزار و 779 خانه آســیب دیده از زلزله در این دو شهرســتان تاکنون برای 

دریافت تسهیات نوسازی و بازسازی پرونده تشکیل داده اند.

شناسایی 6 محوطه دوره نوسنگی در کرمانشاه
بررسی های باستان شناسان ایرانی و دانمارکی به شناسایی 6 محوطه دوره نوسنگی 
در محوطه دره رودخانه رازآور منجر شد. به گزارش ایرنا، »شکوه خسروی« سرپرست 
هیأت بررسی های باستان شناختی دره رودخانه رازآور اظهار داشت: این بررسی ها با 
هدف ارزیابی وضعیت دره های شمالی منطقه زاگرس مرکزی در این دوران انجام 
شــده اســت. با توجه به اهمیــت این ناحیه و کمبــود اطاعات باستان شــناختی در 
منطقه، باستان شناسانی از دانشگاه کپنهاگ با ما همکاری داشتند. وی تصریح کرد: 
فقدان اراضی قابل کشــاورزی، ســنگاخی بودن کوهپایه ها باعث شده تا در سراسر 

منطقه تنها 6 محوطه نوسنگی شکل بگیرد یا شناسایی شود.

کمبود شدید معلم تربیت بدنی در همدان
اگر چه اســتان همدان با کمبود نیرو در مقاطع ابتدایی مواجه نیست اما با کمبود 
شــدید معلم تربیت بدنی در مدارس مواجه اســت. »محمد پــورداود«، مدیرکل 
آمــوزش و پرورش اســتان همــدان در گفت وگو با ایســنا افزود: در مهرماه امســال 
40هزار معلم در سراســر کشــور جذب می شــود که ســهم همــدان از ایــن تعداد، 
700نفر است. سیستم آموزش و پرورش استان همدان با جذب نیروهای رسمی، 
پیمانی، بازنشســته ها و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که 4 ترم دوره گذرانده اند، 
کمبود نیرویش را پوشــش می دهــد. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان با 
اشــاره به تحصیل 288 هزار دانش آموز استان در مقطع ابتدایی خاطرنشان کرد: 
در اســتان همــدان 265 هزار نفر دانش آموز در مدارس دولتــی و بیش از 23 هزار 

دانش آموز نیز در مدارس غیردولتی ثبت نام کرده اند.

اجرای طرح مهر تحصیلی در مراغه
طرح مهر تحصیلی برای کمک به دانش آموزان نیازمند در مراغه اجرا شد. به گزارش 
خبرگزاری صدا و ســیما، حجت االســام »فریدون مطهری« رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه مراغه گفت: این طرح با مشارکت کمیته امداد و آموزش و پرورش برای تأمین 
کیــف و لوازم التحریــر دانش آموزان بی بضاعت در این شهرســتان به اجــرا درآمد. در 
مهرمــاه امســال یک هــزار و 350 بســته لوازم التحریر تهیــه و در اختیــار دانش آموزان 
قــرار گرفــت. وی ادامه داد: این طرح از دو ســال پیش برای به جــا آوردن نیات واقفان 
خیراندیــش در موضــوع کمــک به تحصیــل دانش آمــوزان در شهرســتان مراغه اجرا 
می شــود. هزینه یک میلیارد و 500 میلیون ریالی این طرح از درآمد موقوفات و کمک 
خیران تأمین شــده اســت. در شهرســتان 262 هزار نفری مراغه حدود 6 هزار خانواده 

تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دارند.
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اخبـــار

سیل و طوفان در 12 استان 3 کشته داد

گــروه ایــران زمیــن / در روزهــای پایانــی 
هفته گذشــته 12 استان کشور درگیر سیل 
و طوفان بودند که موجب تلفات جانی و 

مالی شد. 
»ســید مصطفــی مرتضوی«، ســخنگوی 
ســازمان امــداد و نجات جمعیــت هال 
احمــر بــه ایســنا گفــت: در روزهــای 28 
اســتان   12 جــاری   مــاه  29شــهریور  و  
آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی، اردبیل،  
ســمنان،  زنجــان،  شــمالی،  خراســان 
گلســتان، مازنــدران، همــدان، اصفهان، 
سیســتان و بلوچســتان و خوزستان متأثر 
از سیل و طوفان بودند که در این راستا به 
بیــش از یکهزار نفر در 25 شــهر و روســتا 
خدمات امدادی و درمانی ارائه شد.  وی 
افزود: به علت وقوع سیل در برخی مناطق 
تخلیــه آب از 17 واحــد منــزل مســکونی 
انجام شــد و برای 92نفــر از هموطنان نیز 
اســکان اضطراری فراهم شــد. همچنین 
ده ها دســتگاه چــادر و چندصــد کیلوگرم 
نایلــون در محل هــای حادثه دیــده توزیع 
شــد. ســخنگوی ســازمان امــداد و نجات 
جمعیــت هال احمــر بــا اشــاره بــه ارائه 
خدمــات درمانی به حادثه دیدگان گفت: 
ده هــا نفــر تحــت درمــان ســرپایی قــرار 
گرفتنــد اما متأســفانه یــک مرد ۶0ســاله 
 در روســتای ارمیــان شهرســتان شــاهرود 

جان خود را از دست داد.
ë امداد رسانی به 981 نفر

ســازمان  رئیــس  ســلیمی«،  »مرتضــی 
امــداد و نجــات هال احمــر در گفت و گو 
با »ایران« از امداد رســانی بــه 981 نفر در 
25شــهر و روســتا در سراســر کشــور خبــر 
داد. وی افزود: از 28 شــهریور ماه تاکنون 
92نفــر از ســیلزدگان اســکان اضطــراری 
شــدند و 205 تخته پتو، 90 دســتگاه والور 
خوراک پــزی و 102 تختــه موکــت در این 

مناطق توزیع شد. 
ë  جاری شدن سیالب 

در اطراف شهرستان سرخه
در ایــن مــدت بــارش رگبار شــدید در 
باالدست شهرستان سرخه باعث جاری 
شــدن ســیاب شــد. »ایــرج رئیســیان«، 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
ســمنان گفــت: بــارش رگبــار در مســیر 
روســتای ایج تا روستای امامزاده عبداهلل 
ســرخه باعث جاری شدن سیاب و ورود 
گل و الی به مســیر شــمالی جــاده تهران 
- مشــهد محدوده آرادان به سرخه شده 
اســت. به گفته وی خســارت های ناشی از 

این سیاب در دست بررسی است.
ë  5 زخمی و  کشته 

بر اثر طوفان در اصفهان
بــاد  وزش  اثــر  بــر  حــال  همیــن  در 

گروه ایــران زمین /  با برگــزاری آیین های 
ســوگواری ســرور و ساالر شــهیدان و یاران 
با بصیرت حســینی در روزهای تاســوعا و 
عاشورا در سراسر کشور، مردم با زمزمه نام 
حضرت امام حســین)ع( درس استقامت 
و پایــداری در برابــر ظالمــان را در مکتب 
اســام یــادآور شــدند. جوشــش غیرت و 
پاسداشــت نهضت کربــا از حرم مطهر 
رضوی تــا خوزســتان و از آذربایجان های 
غیــور تا سیســتان و بلوچســتان بــا بانگ 

الذلــه، فریــاد  یاحســین و هیهــات مــن 
آزادگی و اســام ناب محمدی را به گوش 
عالمیان رساند. مشهدالرضا در عاشورای 
حسینی کربایی دیگر بود و شور حسینی 
در جای جای مشهد مقدس موج می زد. 
هیأت های عزادار در خیابان های شــهر با 
اهتزاز پرچم سرخ قیام حسینی، درعزای 
شــهادت ســید و ســاالر شــهیدان و دیگــر 
شــهدای کربــا برطبل هــا کوبیدنــد و در 
این مصیبت بزرگ بر ســر و ســینه زدند. 

جمعیــت عاشــقان و عــزاداران حضرت 
ابا عبداهلل الحســین)ع( همــه خیابان های 
منتهی به حــرم رضوی را فــرا گرفته بود. 
شــهر مقدس قــم نیــز در این چنــد روزه 
حال و هوای عاشــورایی داشت و زائران و 
مجاوران شهر کریمه)س( همزمان با دهه 
محــرم بــا ســردادن نواهای غــم انگیز به 
ســوگواری و عــزاداری پرداختند. مراســم 
عــزاداری عاشــورای حســینی در اســتان 
سیســتان وبلوچســتان نیــز همزمــان بــا 

سراسر کشــور در زاهدان و دیگر شهر های 
این استان برگزار شد و سوگواران حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( در فراق آن حضرت 
و یاران باوفایش، به عــزاداری پرداختند. 
اســتان آذربایجان شــرقی نیز در تاســوعا 
و عاشــورای حســینی غــرق عــزا و ماتــم 
بــود و هیأت هــای عــزاداری در مناطــق 
مختلف این اســتان به یاد ساالر شهیدان 
اشــک ریزان بر ســر و ســینه زدند. فضای 
شــهرهای اســتان آذربایجــان شــرقی در 

عاشــورای حســینی دل های آماده مردم 
والیتمدار این اســتان را به کربای معلی 
می کشــاند و در این روز دل های عاشــقان 
و ارادتمندان اهل بیت)ع( به همراه اشک 
و شــیون لحظه ای آرام نداشــت و اشــک 
ماتــم از چهــره دلســوختگان روان بــود. 
مردم عزادار خوزستان نیز که در عاشورای 
حســینی و با شــور مضاعف به عــزاداری 
پرداختــه بودنــد پنجشــنبه شــب بــه یاد 

شهدای کربا شمع روشن کردند.

سوگواری عاشقان سرور و ساالر شهیدان در سراسر ایران
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هواشناسی برای وقوع سیل در سه استان فارس، هرمزگان و کرمان هشدار داد
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متوسط

سخت

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

 سال بیست وچهارم  شماره 6880
 شنبه  31 شهریور 1397

شــدید و ریزش آوار در جوزدان اصفهان 
یــک نفر کشــته و 4نفــر مصدوم شــدند. 
»غفــور راســتین«، مدیــر مرکــز حــوادث 
و فوریت هــای پزشــکی اصفهــان گفــت: 
درپــی ریــزش آوار در مقابل پمپ بنزین 
جــوزدان اصفهــان 4نفر مصــدوم و یک 

پسر بچه 8ساله کشته شد.
ë سیالب ایذه 2 مصدوم داشت

مدیرعامــل  خــدادادی«،  »علــی 
جمعیــت هــال احمــر خوزســتان هــم 
گفت: درجریان ســیاب در منطقه لنده 
دهدز شهرســتان ایذه 500 نفر از ساکنان 
منطقه دچار سیل و آبگرفتگی شدند. در 

این حادثه 2 نفر مصدوم شدند.
ë  آسیب دیدن 62 خانوار  

در پی وقوع طوفان در گلستان
مدیرعامــل  هــروی«،  »محمدعلــی 

جمعیت هال احمر اســتان گلستان نیز 
گفــت: طوفان به پنج شهرســتان اســتان 
مســکونی  منــازل  از  برخــی  و  گلســتان 
خســارت وارد کرد. وی شــمار خانوارهای 
آسیب دیده را 62 مورد اعام کرد و گفت: 
605 کیلوگــرم نایلــون و 11 چــادر امدادی 
در محل های مذکور توزیع شد. همچنین 
12تیم عملیاتی، 42 نجاتگــر و 14 خودرو 
امــدادی در این امدادرســانی به کارگرفته 
شد. »مجتبی جمالی«، مدیرکل مدیریت 
بحران گلســتان نیــز اظهار داشــت: برابر 
مصدومــان  تعــداد  گزارش هــا  آخریــن 
مراجعه کننــده بــه اورژانس های ســطح 
استان مجموعاً 10 نفر بودند که متأسفانه 

یک نفر در شهرستان آزادشهر فوت شد.
ë امروز در 3 استان سیل داریم

در  هواشناســی  حــال  همیــن  در 

خصوص احتمال وقوع سیل در 3 استان 
مرکزی کشــور طی امروز )شــنبه( هشدار 
داد. فریبــا گودرزی، کارشــناس ســازمان 
»ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  هواشناســی 
تصریح کرد: امروز )شنبه( در شرق استان 
فارس، شــمال و شرق هرمزگان و جنوب 
و غرب کرمان بارش های شــدید رگباری 
خواهیم داشت که احتمال سیابی شدن 
مســیل ها و آبگرفتگی معابر وجود دارد. 
لذا در کنار تدابیر مســئوالن بــرای کنترل 
ایــن ســیاب ها مــردم نیــز بایــد رعایت 
نــکات ایمنــی را داشــته باشــند. امــروز 
همچنین انتظار مــی رود در اســتان های 
شمال غرب، سواحل، دامنه های زاگرس 
مرکزی، ســواحل خزر و دامنه های غربی 
البــرز شــاهد بــارش باران هــای پراکنــده 
باشــیم. وی با اشــاه به کاهش محسوس 

دمــا در چنــد روز گذشــته در اســتان های 
شــمالی خاطرنشــان کرد: انتظــار داریم 
از فردا یکشــنبه تا آخر هفته دما در نقاط 
مختلف کشــور بویژه استان های ساحلی 

خزر 3 تا 4درجه افزایش یابد.
ë  صاعقه جان یک نفر 

در کهگیلویه و بویراحمد را گرفت
»جــال پــوران فــرد« مدیــر حــوادث 
و  کهگیلویــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بویراحمــد نیــز از فــوت یــک نفــر بــر اثر 
صاعقه زدگــی در چین لــوداب خبر داد. 
پوران فرد با بیان اینکه این صاعقه زدگی 
در ســاعت 18 و 29 دقیقــه روز سه شــنبه 
گذشــته به مرکــز اورژانس گزارش شــده 
بود، گفت: این فرد یک آقای 40 ساله بود 
که متأســفانه جان خود را قبل از رسیدن 

تکنیسین بر بالینش از دست داده بود.
ë  خسارت  2۰ میلیارد ریالی سیل 

به طارم زنجان
فرمانــدار  هاشــم نژاد«  »فریــدون 
طــارم نیز از وقوع ســیل در پنج روســتای 
این شهرســتان خبــر داد و گفت: شــدت 
ایــن ســیل در روســتای کها بیشــتر بود. 
وی افــزود: ســیل در پنــج روســتای کهیا، 
جیــا، قــات، سانســیز، دهنــه و ونیســر 
زیرســاخت های  بــه  خســارت هایی 
کــرد.  وارد  راه  و  کشــاورزی  آبرســانی، 
همچنیــن بــر اثــر وقــوع ســیل 30رأس 
انــواع دام و طیــور، ۴0 مــورد پمپــاژ آب 
کشاورزی، 2 دستگاه وانت نیسان، ۴0 باب 
منــزل مســکونی، 10 باب انبار کشــاورزی 
آسیب دیده اســت. هاشم نژاد  ادامه داد: 
بررســی های اولیه نشــان می دهد ســیل 
بیــش از 20 میلیــارد ریــال خســارت بــه 

بخش های مختلف واردکرده است.

»میانکاله« باز هم سوخت

تأمین آهن، چالش پیش روی ساخت وساز مناطق زلزله زده کرمانشاه

آتش ســوزی زنجیــره ای و مشــکوکی کــه 
از ابتدای امســال منطقه حفاظت شــده 
میانکالــه در شــرق مازنــدران را هــدف 
قــرار داد، در محــرم هــم متوقف نشــد و 
50هکتار از پوشــش گیاهی و جنگلی این 

منطقه را سوزاند.
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن آتش ســوزی 
عصــر روز تاســوعا  در حوالــی دامــداری 
مســتقر در منطقــه روی داد و خامــوش 
کردن آن تا نیمه های شب ادامه داشت. 
این ششــمین بــار در ســال 97 اســت که 
زمین های منطقه حفاظت شده میانکاله 
آخریــن  می شــود.  آتش ســوزی  دچــار 
بــار بیســتم مردادمــاه در ایــن منطقــه 
آتش ســوزی شــد و بیــش از 200هکتــار 

پوشش گیاهی از بین رفت.
عبدالملکــی«،  ابوطالبــی  »جمــال 
عضو شورای اسامی روستای »زاغمرز« 
شهرستان بهشــهر که تاالب میانکاله در 
ضلع جنوبی آن واقع اســت، گفت که در 
این آتش ســوزی دســت کم 50 هکتــار از 
عرصه هــای طبیعی این منطقه شــامل 
پوشــش گیاهــی و درختــی از بیــن رفت. 
وی علت آتش ســوزی را خطای انســانی 
اعــام کرد و افــزود: عمدی یــا غیر عمد 

آهــن  تــن  هــزار  تاکنــون 34  چنــد  هــر 
بــرای مناطق زلزلــه زده تأمین شــده اما 
ارزان  اســتاندار کرمانشــاه تأمیــن آهــن 
قیمــت را بزرگ ترین چالــش پیش روی 
ســاخت و ســاز در ایــن مناطــق می داند. 
به دنبال افزایش قیمــت آهن و مصالح 
ســاختمانی، مردم در مناطــق زلزله زده 
نگــران ادامه روند ســاخت و ســاز در این 

مناطق هستند.
»هوشنگ بازوند« استاندار کرمانشاه 
در گفت و گــو با »ایــران« تصریح کرد: بنا 
داریــم 11 هــزار و 500 تــن آهن با قیمت 

ساخت وســاز  تکمیــل  بــرای   96 ســال 
مناطق زلزله زده تأمین کنیم که تاکنون 
2هزار و 800 تن آن به دســتمان رســیده 
و امیدواریــم با رایزنــی بتوانیم بقیه این 
میزان را نیز تأمین کنیم تا خللی در روند 
بازسازی وارد نشود. از این هفته پرداخت 
کمــک باعــوض و اعطــای تســهیات 
ارزان قیمــت که دولت در اوایل شــهریور 
مــاه بــرای کمــک بــه مــردم و به منظور 
واحدهایشــان  ســاز  و  ســاخت  اتمــام 
مصــوب کــرده بــود، آغــاز می شــود.  بــا 
پرداخت این مکمل روســتاییان مناطق 
زلزلــه زده 45میلیــون تومان تســهیات 
تومــان کمــک  و 13 میلیــون  بازســازی 

باعوض دریافت می کنند.

در همیــن حــال »رضــا خواجــه ای« 
رئیس ســتاد بازســازی مناطق زلزله زده 
کرمانشاه نیز در گفت و گو با »ایران« اعام 
کرد: اعطای تســهیات جدیــد می تواند 
بر ســرعت بازســازی بیفزاید. از 12 هزار و 
500 واحد روستایی خسارت دیده که باید 
بازســازی می شد، ســقف بیش از 12هزار 
واحــد زده شــده و در مرحله نــازک کاری 
قــرار گرفتــه و می توانــد ســرپناهی بــرای 
خانواده روستاییان در آستانه فصل پاییز 
و کشــت و کار کشــاورزان باشــد. از 8هــزار 
واحد شــهری احداثی نیز تاکنــون 4 هزار 
واحــد در مرحلــه اســکلت زنــی و 5هزار 
بتــن و  و 800 واحــد درمرحلــه اجــرای 

فونداسیون هستند.  

گایــه  خصــوص  در  همچنیــن  وی 
برخی از شــهروندان ســرپل ذهاب برای 
جابه جایــی کانکس هــا گفــت: در بحــث 
ســاماندهی اســکان موقــت مقــرر شــده 
کانکس ها از معابر عمومی به جلوی در 
منازل هرکســی که ساخت و ساز می کند، 

منتقل شود.
رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده 
کرمانشــاه تصریح کرد : از 35هزار واحد 
احداثی نوع اول و دوم که شامل روستایی 
و شهری می شــود تاکنون 33هزار و 700 
واحــد پی کنــی شــده ، 24 هــزار واحد در 
مرحله اســکلت زنــی، 18 هــزار واحد در 
مرحله اجرای ســقف و 10 هزار واحد  نیز 

در مرحله نصب در و پنجره هستند.

 بودن این آتش ســوزی در دســت بررسی
 است.

 بر اســاس گزارش های رســمی در دو 
سال گذشته بیش از 600 هکتار از پوشش 
گیاهــی و جنگلی منطقه حفاظت شــده 
میانکالــه در اثر آتش ســوزی از بین رفته 
اســت. اگرچه تاکنون مراجع رســمی این 
موضوع را تأیید یا تکذیب نکرده اند، ولی 
»طاهره فضلیت« رئیــس اداره حقوقی 
محیط زیســت مازندران پیــش از این به 
خبرنگار ایرنا گفته بود که در سال گذشته 
دو فقــره پرونــده در پیوند با آتش ســوزی 

در دادگاه تشــکیل شــد و ســه مظنون نیز 
معرفی شدند. 

وی با اعام اینکه برای آن پرونده ها 
تاکنــون احکامــی قضایی صادر نشــده، 
گفته بود که در ســال جاری هم دو فقره 
پرونــده در پیوند با آتش ســوزی عمدی 
در دادســرای بهشــهر تشــکیل شــد کــه 
بــرای یکی از ایــن مظنونــان حکم منع 
تعقیــب صــادر شــد. وی هــدف اصلی 
آتش ســوزی های زنجیره ای را گسترش 
دامنــه مالکیت در منطقه اعــام کرد و 
خواستار همکاری دستگاه قضایی برای 

برخــورد قانونــی بــا متخلفــان از طریق 
صــدور احــکام منطبــق با جرایم شــده 

بود.
در  زیســتی  محیــط  پرونده هــای 
دادگاه ها براساس ماده 13 قانون شکار و 
صید بررسی می شود که در زمره مجازات 
درجه پنــج قرار می گیــرد؛ متخلفان هم 
در صــورت صــدور حکــم بــه پرداخــت 
10تــا 85 میلیــون ریــال جــزای نقــدی و 
حبــس از 91 روز تــا ســه ســال محکــوم 
می شوند که به اعتقاد کارشناسان محیط 
زیســت بازدارندگی زیادی نــدارد. تاالب 
بین المللی میانکاله در شبه جزیره ای به 

همین نام در شرق مازندران واقع است.
گســتره ایــن شــبه جزیــره کــه تحــت 
مدیریت محیط زیست این خطه شمال 
کشــور و در حــوزه جغرافیایــی دو اســتان 
گلســتان و مازندران قــرار می گیرد حدود 
60 هزار هکتار است. وجود منابع غذایی 
مقــوی در میانکالــه به علــت نزدیکی به 
دریــای خــزر و پوشــش گیاهــی مناســب 
برای پناهگاه باعث شده ساالنه تا حدود 
150 تــا 200گونه پرنده بومــی و مهاجر با 
جمعیــت 1.5 میلیونــی در این تــاالب و 

زمین های حاشیه آن اسکان یابند.

نوسازی چهار هزار واحد مسکونی روستایی 
کهگیلویه و بویراحمد

امســال بیش از چهار هزار واحد مسکونی روستایی در استان 
کهگیلویــه و بویراحمــد نوســازی می شــود. به گــزارش ایرنــا 
»اســماعیل باقری« معاون پشــتیبانی بنیاد مســکن انقاب اســامی کهگیلویه و 
بویراحمد افزود: 80 هزار واحد مســکونی روستایی در استان وجود دارد که تاکنون 
42 درصد آن مقاوم سازی شده است. به گفته وی، 45 هزار واحد مسکونی روستایی 
یعنــی 58 درصد واحدهای روســتایی کهگیلویه و بویراحمد نیاز به مقاوم ســازی 
دارد. باقری با اشــاره به زمین لرزه اردیبهشــت 97 شهرستان  های بویراحمد و دنا 
اظهارداشت: بیش از 11 هزار واحد مسکونی آسیب دیده از این زلزله شناسایی شده 
که هفت هزار و 779 خانه آســیب دیده از زلزله در این دو شهرســتان تاکنون برای 

دریافت تسهیات نوسازی و بازسازی پرونده تشکیل داده اند.

شناسایی 6 محوطه دوره نوسنگی در کرمانشاه
بررسی های باستان شناسان ایرانی و دانمارکی به شناسایی 6 محوطه دوره نوسنگی 
در محوطه دره رودخانه رازآور منجر شد. به گزارش ایرنا، »شکوه خسروی« سرپرست 
هیأت بررسی های باستان شناختی دره رودخانه رازآور اظهار داشت: این بررسی ها با 
هدف ارزیابی وضعیت دره های شمالی منطقه زاگرس مرکزی در این دوران انجام 
شــده اســت. با توجه به اهمیــت این ناحیه و کمبــود اطاعات باستان شــناختی در 
منطقه، باستان شناسانی از دانشگاه کپنهاگ با ما همکاری داشتند. وی تصریح کرد: 
فقدان اراضی قابل کشــاورزی، ســنگاخی بودن کوهپایه ها باعث شده تا در سراسر 

منطقه تنها 6 محوطه نوسنگی شکل بگیرد یا شناسایی شود.

کمبود شدید معلم تربیت بدنی در همدان
اگر چه اســتان همدان با کمبود نیرو در مقاطع ابتدایی مواجه نیست اما با کمبود 
شــدید معلم تربیت بدنی در مدارس مواجه اســت. »محمد پــورداود«، مدیرکل 
آمــوزش و پرورش اســتان همــدان در گفت وگو با ایســنا افزود: در مهرماه امســال 
40هزار معلم در سراســر کشــور جذب می شــود که ســهم همــدان از ایــن تعداد، 
700نفر است. سیستم آموزش و پرورش استان همدان با جذب نیروهای رسمی، 
پیمانی، بازنشســته ها و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که 4 ترم دوره گذرانده اند، 
کمبود نیرویش را پوشــش می دهــد. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان با 
اشــاره به تحصیل 288 هزار دانش آموز استان در مقطع ابتدایی خاطرنشان کرد: 
در اســتان همــدان 265 هزار نفر دانش آموز در مدارس دولتــی و بیش از 23 هزار 

دانش آموز نیز در مدارس غیردولتی ثبت نام کرده اند.

اجرای طرح مهر تحصیلی در مراغه
طرح مهر تحصیلی برای کمک به دانش آموزان نیازمند در مراغه اجرا شد. به گزارش 
خبرگزاری صدا و ســیما، حجت االســام »فریدون مطهری« رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه مراغه گفت: این طرح با مشارکت کمیته امداد و آموزش و پرورش برای تأمین 
کیــف و لوازم التحریــر دانش آموزان بی بضاعت در این شهرســتان به اجــرا درآمد. در 
مهرمــاه امســال یک هــزار و 350 بســته لوازم التحریر تهیــه و در اختیــار دانش آموزان 
قــرار گرفــت. وی ادامه داد: این طرح از دو ســال پیش برای به جــا آوردن نیات واقفان 
خیراندیــش در موضــوع کمــک به تحصیــل دانش آمــوزان در شهرســتان مراغه اجرا 
می شــود. هزینه یک میلیارد و 500 میلیون ریالی این طرح از درآمد موقوفات و کمک 
خیران تأمین شــده اســت. در شهرســتان 262 هزار نفری مراغه حدود 6 هزار خانواده 

تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دارند.
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اخبـــار

سیل و طوفان در 12 استان 3 کشته داد

گــروه ایــران زمیــن / در روزهــای پایانــی 
هفته گذشــته 12 استان کشور درگیر سیل 
و طوفان بودند که موجب تلفات جانی و 

مالی شد. 
»ســید مصطفــی مرتضوی«، ســخنگوی 
ســازمان امــداد و نجات جمعیــت هال 
احمــر بــه ایســنا گفــت: در روزهــای 28 
اســتان   12 جــاری   مــاه  29شــهریور  و  
آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی، اردبیل،  
ســمنان،  زنجــان،  شــمالی،  خراســان 
گلســتان، مازنــدران، همــدان، اصفهان، 
سیســتان و بلوچســتان و خوزستان متأثر 
از سیل و طوفان بودند که در این راستا به 
بیــش از یکهزار نفر در 25 شــهر و روســتا 
خدمات امدادی و درمانی ارائه شد.  وی 
افزود: به علت وقوع سیل در برخی مناطق 
تخلیــه آب از 17 واحــد منــزل مســکونی 
انجام شــد و برای 92نفــر از هموطنان نیز 
اســکان اضطراری فراهم شــد. همچنین 
ده ها دســتگاه چــادر و چندصــد کیلوگرم 
نایلــون در محل هــای حادثه دیــده توزیع 
شــد. ســخنگوی ســازمان امــداد و نجات 
جمعیــت هال احمــر بــا اشــاره بــه ارائه 
خدمــات درمانی به حادثه دیدگان گفت: 
ده هــا نفــر تحــت درمــان ســرپایی قــرار 
گرفتنــد اما متأســفانه یــک مرد ۶0ســاله 
 در روســتای ارمیــان شهرســتان شــاهرود 

جان خود را از دست داد.
ë امداد رسانی به 981 نفر

ســازمان  رئیــس  ســلیمی«،  »مرتضــی 
امــداد و نجــات هال احمــر در گفت و گو 
با »ایران« از امداد رســانی بــه 981 نفر در 
25شــهر و روســتا در سراســر کشــور خبــر 
داد. وی افزود: از 28 شــهریور ماه تاکنون 
92نفــر از ســیلزدگان اســکان اضطــراری 
شــدند و 205 تخته پتو، 90 دســتگاه والور 
خوراک پــزی و 102 تختــه موکــت در این 

مناطق توزیع شد. 
ë  جاری شدن سیالب 

در اطراف شهرستان سرخه
در ایــن مــدت بــارش رگبار شــدید در 
باالدست شهرستان سرخه باعث جاری 
شــدن ســیاب شــد. »ایــرج رئیســیان«، 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
ســمنان گفــت: بــارش رگبــار در مســیر 
روســتای ایج تا روستای امامزاده عبداهلل 
ســرخه باعث جاری شدن سیاب و ورود 
گل و الی به مســیر شــمالی جــاده تهران 
- مشــهد محدوده آرادان به سرخه شده 
اســت. به گفته وی خســارت های ناشی از 

این سیاب در دست بررسی است.
ë  5 زخمی و  کشته 

بر اثر طوفان در اصفهان
بــاد  وزش  اثــر  بــر  حــال  همیــن  در 

گروه ایــران زمین /  با برگــزاری آیین های 
ســوگواری ســرور و ساالر شــهیدان و یاران 
با بصیرت حســینی در روزهای تاســوعا و 
عاشورا در سراسر کشور، مردم با زمزمه نام 
حضرت امام حســین)ع( درس استقامت 
و پایــداری در برابــر ظالمــان را در مکتب 
اســام یــادآور شــدند. جوشــش غیرت و 
پاسداشــت نهضت کربــا از حرم مطهر 
رضوی تــا خوزســتان و از آذربایجان های 
غیــور تا سیســتان و بلوچســتان بــا بانگ 

الذلــه، فریــاد  یاحســین و هیهــات مــن 
آزادگی و اســام ناب محمدی را به گوش 
عالمیان رساند. مشهدالرضا در عاشورای 
حسینی کربایی دیگر بود و شور حسینی 
در جای جای مشهد مقدس موج می زد. 
هیأت های عزادار در خیابان های شــهر با 
اهتزاز پرچم سرخ قیام حسینی، درعزای 
شــهادت ســید و ســاالر شــهیدان و دیگــر 
شــهدای کربــا برطبل هــا کوبیدنــد و در 
این مصیبت بزرگ بر ســر و ســینه زدند. 

جمعیــت عاشــقان و عــزاداران حضرت 
ابا عبداهلل الحســین)ع( همــه خیابان های 
منتهی به حــرم رضوی را فــرا گرفته بود. 
شــهر مقدس قــم نیــز در این چنــد روزه 
حال و هوای عاشــورایی داشت و زائران و 
مجاوران شهر کریمه)س( همزمان با دهه 
محــرم بــا ســردادن نواهای غــم انگیز به 
ســوگواری و عــزاداری پرداختند. مراســم 
عــزاداری عاشــورای حســینی در اســتان 
سیســتان وبلوچســتان نیــز همزمــان بــا 

سراسر کشــور در زاهدان و دیگر شهر های 
این استان برگزار شد و سوگواران حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( در فراق آن حضرت 
و یاران باوفایش، به عــزاداری پرداختند. 
اســتان آذربایجان شــرقی نیز در تاســوعا 
و عاشــورای حســینی غــرق عــزا و ماتــم 
بــود و هیأت هــای عــزاداری در مناطــق 
مختلف این اســتان به یاد ساالر شهیدان 
اشــک ریزان بر ســر و ســینه زدند. فضای 
شــهرهای اســتان آذربایجــان شــرقی در 

عاشــورای حســینی دل های آماده مردم 
والیتمدار این اســتان را به کربای معلی 
می کشــاند و در این روز دل های عاشــقان 
و ارادتمندان اهل بیت)ع( به همراه اشک 
و شــیون لحظه ای آرام نداشــت و اشــک 
ماتــم از چهــره دلســوختگان روان بــود. 
مردم عزادار خوزستان نیز که در عاشورای 
حســینی و با شــور مضاعف به عــزاداری 
پرداختــه بودنــد پنجشــنبه شــب بــه یاد 

شهدای کربا شمع روشن کردند.

سوگواری عاشقان سرور و ساالر شهیدان در سراسر ایران
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هواشناسی برای وقوع سیل در سه استان فارس، هرمزگان و کرمان هشدار داد

زهره افشار
خبرنگار
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متوسط

سخت

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

 سال بیست وچهارم  شماره 6880
 شنبه  31 شهریور 1397

شــدید و ریزش آوار در جوزدان اصفهان 
یــک نفر کشــته و 4نفــر مصدوم شــدند. 
»غفــور راســتین«، مدیــر مرکــز حــوادث 
و فوریت هــای پزشــکی اصفهــان گفــت: 
درپــی ریــزش آوار در مقابل پمپ بنزین 
جــوزدان اصفهــان 4نفر مصــدوم و یک 

پسر بچه 8ساله کشته شد.
ë سیالب ایذه 2 مصدوم داشت

مدیرعامــل  خــدادادی«،  »علــی 
جمعیــت هــال احمــر خوزســتان هــم 
گفت: درجریان ســیاب در منطقه لنده 
دهدز شهرســتان ایذه 500 نفر از ساکنان 
منطقه دچار سیل و آبگرفتگی شدند. در 

این حادثه 2 نفر مصدوم شدند.
ë  آسیب دیدن 62 خانوار  

در پی وقوع طوفان در گلستان
مدیرعامــل  هــروی«،  »محمدعلــی 

جمعیت هال احمر اســتان گلستان نیز 
گفــت: طوفان به پنج شهرســتان اســتان 
مســکونی  منــازل  از  برخــی  و  گلســتان 
خســارت وارد کرد. وی شــمار خانوارهای 
آسیب دیده را 62 مورد اعام کرد و گفت: 
605 کیلوگــرم نایلــون و 11 چــادر امدادی 
در محل های مذکور توزیع شد. همچنین 
12تیم عملیاتی، 42 نجاتگــر و 14 خودرو 
امــدادی در این امدادرســانی به کارگرفته 
شد. »مجتبی جمالی«، مدیرکل مدیریت 
بحران گلســتان نیــز اظهار داشــت: برابر 
مصدومــان  تعــداد  گزارش هــا  آخریــن 
مراجعه کننــده بــه اورژانس های ســطح 
استان مجموعاً 10 نفر بودند که متأسفانه 

یک نفر در شهرستان آزادشهر فوت شد.
ë امروز در 3 استان سیل داریم

در  هواشناســی  حــال  همیــن  در 

خصوص احتمال وقوع سیل در 3 استان 
مرکزی کشــور طی امروز )شــنبه( هشدار 
داد. فریبــا گودرزی، کارشــناس ســازمان 
»ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  هواشناســی 
تصریح کرد: امروز )شنبه( در شرق استان 
فارس، شــمال و شرق هرمزگان و جنوب 
و غرب کرمان بارش های شــدید رگباری 
خواهیم داشت که احتمال سیابی شدن 
مســیل ها و آبگرفتگی معابر وجود دارد. 
لذا در کنار تدابیر مســئوالن بــرای کنترل 
ایــن ســیاب ها مــردم نیــز بایــد رعایت 
نــکات ایمنــی را داشــته باشــند. امــروز 
همچنین انتظار مــی رود در اســتان های 
شمال غرب، سواحل، دامنه های زاگرس 
مرکزی، ســواحل خزر و دامنه های غربی 
البــرز شــاهد بــارش باران هــای پراکنــده 
باشــیم. وی با اشــاه به کاهش محسوس 

دمــا در چنــد روز گذشــته در اســتان های 
شــمالی خاطرنشــان کرد: انتظــار داریم 
از فردا یکشــنبه تا آخر هفته دما در نقاط 
مختلف کشــور بویژه استان های ساحلی 

خزر 3 تا 4درجه افزایش یابد.
ë  صاعقه جان یک نفر 

در کهگیلویه و بویراحمد را گرفت
»جــال پــوران فــرد« مدیــر حــوادث 
و  کهگیلویــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بویراحمــد نیــز از فــوت یــک نفــر بــر اثر 
صاعقه زدگــی در چین لــوداب خبر داد. 
پوران فرد با بیان اینکه این صاعقه زدگی 
در ســاعت 18 و 29 دقیقــه روز سه شــنبه 
گذشــته به مرکــز اورژانس گزارش شــده 
بود، گفت: این فرد یک آقای 40 ساله بود 
که متأســفانه جان خود را قبل از رسیدن 

تکنیسین بر بالینش از دست داده بود.
ë  خسارت  2۰ میلیارد ریالی سیل 

به طارم زنجان
فرمانــدار  هاشــم نژاد«  »فریــدون 
طــارم نیز از وقوع ســیل در پنج روســتای 
این شهرســتان خبــر داد و گفت: شــدت 
ایــن ســیل در روســتای کها بیشــتر بود. 
وی افــزود: ســیل در پنــج روســتای کهیا، 
جیــا، قــات، سانســیز، دهنــه و ونیســر 
زیرســاخت های  بــه  خســارت هایی 
کــرد.  وارد  راه  و  کشــاورزی  آبرســانی، 
همچنیــن بــر اثــر وقــوع ســیل 30رأس 
انــواع دام و طیــور، ۴0 مــورد پمپــاژ آب 
کشاورزی، 2 دستگاه وانت نیسان، ۴0 باب 
منــزل مســکونی، 10 باب انبار کشــاورزی 
آسیب دیده اســت. هاشم نژاد  ادامه داد: 
بررســی های اولیه نشــان می دهد ســیل 
بیــش از 20 میلیــارد ریــال خســارت بــه 

بخش های مختلف واردکرده است.

»میانکاله« باز هم سوخت

تأمین آهن، چالش پیش روی ساخت وساز مناطق زلزله زده کرمانشاه

آتش ســوزی زنجیــره ای و مشــکوکی کــه 
از ابتدای امســال منطقه حفاظت شــده 
میانکالــه در شــرق مازنــدران را هــدف 
قــرار داد، در محــرم هــم متوقف نشــد و 
50هکتار از پوشــش گیاهی و جنگلی این 

منطقه را سوزاند.
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن آتش ســوزی 
عصــر روز تاســوعا  در حوالــی دامــداری 
مســتقر در منطقــه روی داد و خامــوش 
کردن آن تا نیمه های شب ادامه داشت. 
این ششــمین بــار در ســال 97 اســت که 
زمین های منطقه حفاظت شده میانکاله 
آخریــن  می شــود.  آتش ســوزی  دچــار 
بــار بیســتم مردادمــاه در ایــن منطقــه 
آتش ســوزی شــد و بیــش از 200هکتــار 

پوشش گیاهی از بین رفت.
عبدالملکــی«،  ابوطالبــی  »جمــال 
عضو شورای اسامی روستای »زاغمرز« 
شهرستان بهشــهر که تاالب میانکاله در 
ضلع جنوبی آن واقع اســت، گفت که در 
این آتش ســوزی دســت کم 50 هکتــار از 
عرصه هــای طبیعی این منطقه شــامل 
پوشــش گیاهــی و درختــی از بیــن رفت. 
وی علت آتش ســوزی را خطای انســانی 
اعــام کرد و افــزود: عمدی یــا غیر عمد 

آهــن  تــن  هــزار  تاکنــون 34  چنــد  هــر 
بــرای مناطق زلزلــه زده تأمین شــده اما 
ارزان  اســتاندار کرمانشــاه تأمیــن آهــن 
قیمــت را بزرگ ترین چالــش پیش روی 
ســاخت و ســاز در ایــن مناطــق می داند. 
به دنبال افزایش قیمــت آهن و مصالح 
ســاختمانی، مردم در مناطــق زلزله زده 
نگــران ادامه روند ســاخت و ســاز در این 

مناطق هستند.
»هوشنگ بازوند« استاندار کرمانشاه 
در گفت و گــو با »ایــران« تصریح کرد: بنا 
داریــم 11 هــزار و 500 تــن آهن با قیمت 

ساخت وســاز  تکمیــل  بــرای   96 ســال 
مناطق زلزله زده تأمین کنیم که تاکنون 
2هزار و 800 تن آن به دســتمان رســیده 
و امیدواریــم با رایزنــی بتوانیم بقیه این 
میزان را نیز تأمین کنیم تا خللی در روند 
بازسازی وارد نشود. از این هفته پرداخت 
کمــک باعــوض و اعطــای تســهیات 
ارزان قیمــت که دولت در اوایل شــهریور 
مــاه بــرای کمــک بــه مــردم و به منظور 
واحدهایشــان  ســاز  و  ســاخت  اتمــام 
مصــوب کــرده بــود، آغــاز می شــود.  بــا 
پرداخت این مکمل روســتاییان مناطق 
زلزلــه زده 45میلیــون تومان تســهیات 
تومــان کمــک  و 13 میلیــون  بازســازی 

باعوض دریافت می کنند.

در همیــن حــال »رضــا خواجــه ای« 
رئیس ســتاد بازســازی مناطق زلزله زده 
کرمانشاه نیز در گفت و گو با »ایران« اعام 
کرد: اعطای تســهیات جدیــد می تواند 
بر ســرعت بازســازی بیفزاید. از 12 هزار و 
500 واحد روستایی خسارت دیده که باید 
بازســازی می شد، ســقف بیش از 12هزار 
واحــد زده شــده و در مرحله نــازک کاری 
قــرار گرفتــه و می توانــد ســرپناهی بــرای 
خانواده روستاییان در آستانه فصل پاییز 
و کشــت و کار کشــاورزان باشــد. از 8هــزار 
واحد شــهری احداثی نیز تاکنــون 4 هزار 
واحــد در مرحلــه اســکلت زنــی و 5هزار 
بتــن و  و 800 واحــد درمرحلــه اجــرای 

فونداسیون هستند.  

گایــه  خصــوص  در  همچنیــن  وی 
برخی از شــهروندان ســرپل ذهاب برای 
جابه جایــی کانکس هــا گفــت: در بحــث 
ســاماندهی اســکان موقــت مقــرر شــده 
کانکس ها از معابر عمومی به جلوی در 
منازل هرکســی که ساخت و ساز می کند، 

منتقل شود.
رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده 
کرمانشــاه تصریح کرد : از 35هزار واحد 
احداثی نوع اول و دوم که شامل روستایی 
و شهری می شــود تاکنون 33هزار و 700 
واحــد پی کنــی شــده ، 24 هــزار واحد در 
مرحله اســکلت زنــی، 18 هــزار واحد در 
مرحله اجرای ســقف و 10 هزار واحد  نیز 

در مرحله نصب در و پنجره هستند.

 بودن این آتش ســوزی در دســت بررسی
 است.

 بر اســاس گزارش های رســمی در دو 
سال گذشته بیش از 600 هکتار از پوشش 
گیاهــی و جنگلی منطقه حفاظت شــده 
میانکالــه در اثر آتش ســوزی از بین رفته 
اســت. اگرچه تاکنون مراجع رســمی این 
موضوع را تأیید یا تکذیب نکرده اند، ولی 
»طاهره فضلیت« رئیــس اداره حقوقی 
محیط زیســت مازندران پیــش از این به 
خبرنگار ایرنا گفته بود که در سال گذشته 
دو فقــره پرونــده در پیوند با آتش ســوزی 

در دادگاه تشــکیل شــد و ســه مظنون نیز 
معرفی شدند. 

وی با اعام اینکه برای آن پرونده ها 
تاکنــون احکامــی قضایی صادر نشــده، 
گفته بود که در ســال جاری هم دو فقره 
پرونــده در پیوند با آتش ســوزی عمدی 
در دادســرای بهشــهر تشــکیل شــد کــه 
بــرای یکی از ایــن مظنونــان حکم منع 
تعقیــب صــادر شــد. وی هــدف اصلی 
آتش ســوزی های زنجیره ای را گسترش 
دامنــه مالکیت در منطقه اعــام کرد و 
خواستار همکاری دستگاه قضایی برای 

برخــورد قانونــی بــا متخلفــان از طریق 
صــدور احــکام منطبــق با جرایم شــده 

بود.
در  زیســتی  محیــط  پرونده هــای 
دادگاه ها براساس ماده 13 قانون شکار و 
صید بررسی می شود که در زمره مجازات 
درجه پنــج قرار می گیــرد؛ متخلفان هم 
در صــورت صــدور حکــم بــه پرداخــت 
10تــا 85 میلیــون ریــال جــزای نقــدی و 
حبــس از 91 روز تــا ســه ســال محکــوم 
می شوند که به اعتقاد کارشناسان محیط 
زیســت بازدارندگی زیادی نــدارد. تاالب 
بین المللی میانکاله در شبه جزیره ای به 

همین نام در شرق مازندران واقع است.
گســتره ایــن شــبه جزیــره کــه تحــت 
مدیریت محیط زیست این خطه شمال 
کشــور و در حــوزه جغرافیایــی دو اســتان 
گلســتان و مازندران قــرار می گیرد حدود 
60 هزار هکتار است. وجود منابع غذایی 
مقــوی در میانکالــه به علــت نزدیکی به 
دریــای خــزر و پوشــش گیاهــی مناســب 
برای پناهگاه باعث شده ساالنه تا حدود 
150 تــا 200گونه پرنده بومــی و مهاجر با 
جمعیــت 1.5 میلیونــی در این تــاالب و 

زمین های حاشیه آن اسکان یابند.

1106 نفر را حكومت نظامي بازداشت كرده است
جعفر شريف امامي نخست وزير ايران در مصاحبه اي 
كه يكي از روزنامه هاي مونيخ آن را چاپ كرده اس���ت 
اظهار داش���ت كه در آشوبهاي اخير ايران 122تن به قتل 
رس���يده اند، شريف امامي اين ادعا را كه در بيابانها و كوير 
گورهاي دستجمعي براي دفن قربانيان تظاهرات خشونت آميز 
اخير ايران حفر ش���ده تا از برمالشدن تعداد كشته شدگان 
جلوگيري شود تكذيب كرد و گفت كه هرگز چنين كاري 

صورت نگرفته است.
نخست وزير ايران در اين مصاحبه كه بوسيله خبرنگار 
روزنامه »زودويچه سايتونگ« انجام گرفته اظهار داشته است 
كه از هنگام برقراري حكومت نظامي در تعدادي از شهرهاي 

كشور تاكنون 1106 نفر بازداشت شده اند.
عبور شبانه تا ساعت 12 آزاد شد

اعالميه ش���ماره 12 فرمانداري نظامي تهران و حومه 
به منظور تأمين هرچه بيشتر رفاه اهالي محترم پايتخت و 
حومه و تسهيل در رفت و آمد عمومي ساعات منع عبور 
و م���رور در ح���وزه اين فرمانداري كه به موجب اعالميه 
شماره 11 از ساعت 23 تا 4/30دقيقه بامداد تعيين گرديده 
بود، به موجب اين اعالميه به س���اعت 24 تا 4/30دقيقه 

بامداد تغيير مي يابد.
انتظار دارد اهالي محترم با رعايت مقررات فرمانداري 
نظامي هرچه بيش���تر موجبات همكاري و همگامي در راه 

تأمين آسايش عمومي را فراهم سازند.
فرماندار نظامي تهران و حومه ارتشبد غالمعلي اويسي

نامه پزشكپور به رئيس مجلس درباره امام موسي صدر
امروز محسن پزشكپور رهبر حزب پان ايرانيست در 
نامه اي به رئيس مجلس شورايملي، اقدامات سريع دولت 
ايران را در يافتن محل اقامت امام موسي صدر رهبر شيعيان 
لبنان خواستار شد. پزشكپور در نامه دو صفحه اي خود به 
آقاي مهندس ش���ريف امامي نوشته است:متأسفانه با وجود 
اقدامات، تظاهرات و پي گيريهاي ش���ديد و همه جانبه يك 
ميليون شيعيان لبنان و نيز دولت لبنان و همچنين با وجود 
اقدامات و پيگيريهاي مجدانه همه ي شيعيان جهان، بويژه 
پيشوايان جهان تشيع، هنوز هيچگونه نتيجه مثبتي براي يافتن 

امام موسي صدر و كشف حقيقت بدست نيامده است.
متهمان فراري بخارج كشور پس گرفته ميشوند

دادس���تان ديوان كيفر چگونگي تعقيب و بازگشت 
متهمان پرونده هاي سوءاستفاده از خزانه دولت را كه احتماالً 
بخارج از كشور رفته باشند تشريح كرد.دادستان ديوان كيفر 
اظهار داشت: به آنچه ضمن تحقيقات به سوءاستفاده كنندگاني 
برخورد نمائيم كه از كشور خارج شده باشند بديهي است 
پس از تشكيل پرونده و جمع آوري داليل كافي موضوع از 
طريق وزارت دادگستري باطالع وزارت امور خارجه خواهد 
رسيد و با طي تشريفات قانوني تقاضاي استرداد اين قبيل 

متهمين خواهد شد و ترتيب عودت آنها داده مي شود.
مخالفان بر سر دوراهي قرار گرفتند

راديو لندن ديشب گفتاري پيرامون اوضاع ايران داشت 
كه در آن گفته شد: در خالل دو هفته گذشته حوادث بسياري 
در ايران روي داده است. فاجعه سياسي ميدان ژاله و پس 
از آن زلزله طبس كه مايه مرگ هزاران نفر شده است، در 
همين حال دولت جديد از موقعيت استفاده كرده و براي 

جلب رضايت مردم دست به اقداماتي زده است.
خبرنگار بي بي سي در تهران در تفسيري ميگويد اين 
روزها يك ايراني معمولي از حوادث تأثيرانگيز و فاجعه هائي 
كه بس���رعت و بدنبال هم براي كشورش پيش آمده است 

سردرگم شده است.
از نظر تاكتيكي مخالفان اكنون بر س���ر يك دوراهي 
قرار گرفته اند، و بنظر ميرسد كه قدرت عمل را از دست 
داده ان���د. البته يك���ي از علل آن اجراي مقررات حكومت 
نظام���ي و موفقي���ت آن در حفظ نظم و قانون براي يك 

مدت كوتاه است.
جدول معافيت و كاهش ماليات حقوق

امروز گفته شد در الحيه اصالحي قانون ماليات هاي 
مس���تقيم كه در طي مهرماه جاري از س���وي وزارت امور 
اقتصادي و دارائي تقديم مجلس شوراي ملي ميگردد نرخ 
ماليات حقوق تغيير ميكند و ضمن افزايش حداقل حقوق 
ماهانه مش���مول معافيت مالياتي از 12هزار به بيست هزار 
ريال جدول ماليات حقوق بيش���تر از 2هزار تومان در ماه 

نيز تغيير خواهد كرد.
در جدول تازه ماليات حقوق نرخ ماليات از 6درصد 
ش���روع ميشود و اين رقم 2درصد كمتر از ماليات حقوق 

طبق جدول فعلي ميباشد.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 2مهرماه 1357 
)برابر با 21 شوال 1398، 24 سپتامبر1978( نقل شده است.

  

دوشنبه 2 مهر  1397- سال نود وسومـ    شماره 27105

www.iranianshistoryonthisday.com

امروز در تاريخ چهل سال پيش...
 گذشتن ارتش ايران از بسفور

24 سپتامبر سال 514 پيش از ميالد چند واحد از يك سپاه 
ارتش ايران از منطقه اي در مجاورت تنگه بسفور كه دو قاره 
آسيا و اروپا را از هم جدا مي كند، گذشتند تا به همراه واحدهاي 
ديگر س���پاه كه قرار بود از نقطه اي پايين تر، از درياي مرمره 
بگذرند به پيشروي خود به سوي منطقه دانوب ادامه دهند و 
سيتي ها يا سكاها را از اطراف اين رود و جنوب سرزميني كه 
امروز اوكراين خوانده مي شود دور سازند و به سمت اروپاي 
شمالغربي )اس���كانديناوي( برانند. ژنرال بغابيش فرماندهي 
كل اين سپاه را بر عهده داشت كه سه ماه بعد از درياي مرمره 

گذشت. 
بركناری صدراعظم عثماني و ارتباط آن با   ايران

24 سپتامبر 1615 شاه عباس كه از تفليس عازم اشرف 
در مازندران بود تا با »پدرو دو الواله« فرس���تاده پادشاه اسپانيا 
مالقات كند و پيام او را دريافت دارد، در گوكجه ش���نيد كه 
س���لطان عثماني صدراعظم اين كشور را كه پس از شكست 
ارتش عثماني از ايران، براي جلب موافقت به ترك مخاصمه، 
به ايران امتيازهاي متعدد داده بود بركنار ساخته و گفته است كه 
براي رفع اين تحقير به جنگ ايران خواهد شتافت .شاه عباس 
براي پيش���گيري از اين حمله، دو سپاه از ارتش ايران را روانه 
»وان � و در آن زمان بخشی از ارمنستان« و »ارزروم« كرد . كه 
چند روز بعد به او خبر دادند كه سلطان عثماني فوت شده و 
جانشين او براي اجتناب از درگيري تازه اي با ايران اعالم كرده 

است كه تعهدات صدر اعظم پيشين را مي پذيرد.
بازهم چاپ اسكناس بي پشتوانه

در اين روز در س���ال 1321 )1942( و زماني كه ايران 
در اشغال نظامي خارجي بود، دولت وقت دوباره از مجلس 
خواست كه با چاپ )بي پشتوانه( دو ميليارد ريال، اسكناس 
ديگر موافقت كند، زيرا كه دولت هاي اشغالگر آن را خواسته 
بودند. قبال هم چنين درخواستي از مجلس شده بود و همين 
اسكناس هاي اضافي باعث تورم پول و باال رفتن قيمت ها در 

كشور شده بود كه سال ها ادامه داشت.
فشار به مصدق با ايجاد كمبود سوخت 

دوم مهرماه 1330 دكتر مصدق نخس���ت وزير وقت 
كاركنان انگليسي صنعت نفت را كه حاضر به انعقاد قرارداد 
استخدام با دولت ايران نبودند از كشور اخراج كرد كه بيشترشان 
به بصره رفتند و منتظر حمله نظامي انگلستان و بازگشت به 
خوزستان شدند!. هدف لندن عمدتاً اين بود كه با خودداري 
متخصصان آن كش���ور از همكاري با ايران، پااليشگاه آبادن 
بخوابد و ايرانيان دچار مضيقه نفت و بنزين شوند و از مصدق 

روي برگردانند.

قاب امروز

� مردمان روی زمين اس���توار ، بيشتر 
از بندبازان روی ريس���مان نااستوار سقوط 

می كنند.  
�  برهنگی بيماری عصر ماست. 

 چارلی چاپلین

ای ب���رده به چين زل���ف، تاب دل من
وی كش���ته به سحر غمزه، خواب دل من

در خ���واب، م���ده رهم به خاطر كه مباد
بي���دار ش���وی ز اضط���راب دل من
شیخ بهایی

پندبزرگان سرایه   
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فروردین : این روزها زندگی شــما خیلی پر مشغله به نظر می آید و شما زیاد 
نمی توانید جو زیبا و همراه با آرامشی برای خود به وجود بیاورید. به معنی این 
اســت که این روزها زندگی شما به گونه ای است که باید توانایی خیلی زیادی 
داشته باشید. به خودتان اجازه وارد شدن به مسائل احساسی را بدهید، حتی اگر 

به راحتی نمی توانید انتظارات افراد دیگر را برآورده کنید.

اردیبهشت : شما در حالیکه دیگران را تشویق می کنید که شما را از انزوا بیرون 
بیاورند، نسبت به همیشه احساس درون نگرانه تری دارید. مشکل اینجاست که 
دیگران کناره گیری شــما را اشتباه تعبیر می کنند. از اینکه مؤدبانه درخواست 
کنید که به حدود شما احترام گذاشته شود هراس نداشته باشید؛ شما زمان نیاز 

دارید تا فکر کنید.

خرداد : درســت از زمانیکه شما احساس می کنید دیگر توانی ندارید و به قول 
معروف کشــتی تان به گل نشسته است پنجره ای از فرصت ها به روی تان باز 
می شــود. ممکن است اعتقاد داشته باشید که قادر به انجام هر کار هستید اما 
اکنون حتی نمی توانید به روشنی درباره آینده خود بیندیشید و تصمیم بگیرید. 

اکنون  سکوت بهترین کار ممکن است!

تیر: اینکه شما چگونه قادرید که با این انرژی مشتاقانه خود در حرکت باشید 
یک معما است اما امیدواری شما بستگی به این دارد که یک مسئله حیاتی و مهم 
را چگونه حل می کنید. سعی نکنید تا این موضوع را به زور حل کنید. زمانیکه 
دیگران می بینند اقبال و شانس شما تحت فشار است از شما پیروی خواهند کرد. 

به هر حال شما تصمیم دارید که نقش رهبر را برای آنها ایفا کنید.
 

مرداد : شما موقعیت خوبی دارید، موقعیتی که باعث می شود در جامعه خالق 
و ســازنده ظاهر شــوید. به جای اینکه هرچه در دلتان دارید را افشا کرده و بر 
زبان بیاورید، به خاطر اینکه دیگران برای کار شــما ارزش بیشتری قائل شوند 
کمی  خویشتن داری پیشه کنید. منطقی بودن بیشتر از احساسی برخورد کردن 

برایتان مفید خواهد بود.

شهریور : شما تعادل کامل بین ایده الهام بخشیدن به دیگران و توجه کردن 
به جزئیاتی که الزم اســت تا این کار درست انجام شــود، را شناخته اید. شما 
توانایی استفاده از استعدادهایتان را دارا هستید، ولی آرزوهایتان می تواند زندگی 
روزانه تــان را با احتمال غیر واقعی بودن آنها به هم بریــزد. از تصوراتی که در 

ذهنتان دارید در جهت پیش رفتن به سمت واقعیات زندگیتان استفاده کنید.

مهر : از زمانی که شــما از دادن جواب “نه” به یک درخواست امتناع کرده اید، 
توانســته اید حتی بهتر از آن چیزی که فکر می کردید عمل کنید. راه حل های 
ذهنی شــما قوی هســتند، اما تحت کنترل زندیگتان نیستند. در عوض موج 
تازه ای از ایمان در حالیکه شما را قادر می سازد که به مسائل مشکل نگاه کرده و 
شروع هرچیزی را خیلی مثبت ببینید، به شما امید تازه ای برای آینده می دهد.

آبان : زمانی که شــما تمایل دارید که در حالی روی یک تصویر بزرگ تمرکز 
کنید که بیشــتر به جزئیات آن توجه می کنید، مشــکالتی به وجود می آیند. 
پیشنهاد می شود زمانی که نکات مبهم در حال حل شدن هستند نگرش مثبت 
خود را حفظ کنید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که در هر 

دو طرف نقش خود را خوب بازی کنید، این سختی ها فروکش خواهند کرد.

آذر : با وجود اینکه مسائل و مشکالت زیادی دارید اما دوست ندارید که روزتان 
را برای فکر کردن به آنها هدر بدهید. باید کاری کنید تا جریان کارهایتان را کند 
و آرام کند اما احتماال اتفاقی می افتد که نمی توانید به هدف تان برسید. اگر مسیر 
خود را در روزهای آینده تغییر دهید استرس و فشار روحی را کاهش می دهید. 

پس الزم نیست همین االن تصمیم مهمی بگیرید.

دی : شــما معموال افکاری که در ذهنتان دارید را تجزیه و تحلیل نمی کنید، 
اما حاال شــور و هیجان شما بیشتر از اینکه مفید باشد دردسرساز است. شاید 
فراموش کنید که چگونگی واکنش دیگران نسبت به ایده های مهمتان را در نظر 
بگیرید. اما رفتار صادقانه شــما روند امور را خیلی سریع تر از انتظار شما پیش 

خواهد برد.
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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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جد ول سود وکو 3809
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   كه 

هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول 3798
  1ـ  زهرا کیوان منشـ  اصفهان
2ـ حسین قربانیـ  خرم آباد
3ـ غالمرضا باقریـ  تهران

افقي:
ــراي اندازه گیري وزنـ   ــژواكـ  واحدي ب 1. پ
ــترك  ــه صنفي براي دفاع از منافع مش اتحادي

يك صنف
ــامانیانـ   ــهور ايراني در عهد س ــاعر مش 2. ش

تسكین دهنده دردـ  پول كشور چین
ــتورانـ  از رهبران انقالب هندـ   ــش س 3. پوش

موضوع، مطلبـ  گرداگرد دهان و لب
4. سنگ آذرينـ  نیروهاي نظامي يك كشورـ  

زباني رايج در هند و پاكستان
ــي  ــر صبورـ  عدس ــسـ  پیامب ــرب نرگ 5. مع

چشمي
6. عدلـ  سر و صداـ  باالتر، برتر

7. از مركباتـ  مجازات، سزاـ  نوعي كفش
ــاره  8. جوي خونـ  نیازمنديـ  گل بابونهـ  اش

به دور
ــتاره  ــراتـ  س 9. ديوار فروريختهـ  تخم حش

روشن
ــش سطح باشدـ   ــمي كه داراي ش 10. هر جس

چیزهاي سبك و كم وزنـ  ديوار بلند
11. ورزشي مفرحـ  كالهدارـ  ابريشم، حرير

ــگارشـ  كامیون  ــینـ  آيین ن ــوه آتش 12. می
كوچك

ــهرهاي زيارتي ايرانـ  پیشواـ  ستون  13. از ش
دينـ  سفیده تخم مرغ

ــي از برادران  ــام يك ــر، آرامـ  ن ــاـ  صب 14. ره
حضرت يوسف)ع(

ــي  ــوري عرب ــتـ  كش ــتـ  فرص 15. باگذش
اسالمي

عمودي:
ــوه  ــنـ  ك ــي زمی ــيـ  جابجاي ــز، گرام 1. عزي

سیمرغ
ــقـ   ــزرـ  سرمش ــاي خ ــي دري ــي ماه 2. نوع

كانديد
3. دوستيـ  آهستگيـ  مركز كشور اردنـ  تكرار 

حرف اول
4. میوه درخت سدرـ  تحريك كنندهـ  مرغابي

5. جزء سورهـ  شهري در ايتالیاـ  نوعي حج
6. موش خرماـ  خزهـ  انسان

7. مرطوبـ  يك دانهـ  جزيره اي در جنوب
8. از چاشنیهاـ  سگ شكاريـ  جان، روحـ  دريا

9. آجر لعابدارـ  متفكرـ  از ايام هفته
10. نوعي رياستـ  پشتكـ  ايالتي در هند

11. اصطالحي در رياضيـ  رنگ سبز تندـ  نشانه 
ــهیدانـ  غددي در  ــاعتيـ  گل ش ــوئیچ س 12. س

حرف ) ک ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15

اسامی برندگان جدول 3798
  1ـ  زهرا کیوان منشـ  اصفهان
2ـ حسین قربانیـ  خرم آباد
3ـ غالمرضا باقریـ  تهران

افقي:
ــراي اندازه گیري وزنـ   ــژواكـ  واحدي ب 1. پ
ــترك  ــه صنفي براي دفاع از منافع مش اتحادي

يك صنف
ــامانیانـ   ــهور ايراني در عهد س ــاعر مش 2. ش

تسكین دهنده دردـ  پول كشور چین
ــتورانـ  از رهبران انقالب هندـ   ــش س 3. پوش

موضوع، مطلبـ  گرداگرد دهان و لب
4. سنگ آذرينـ  نیروهاي نظامي يك كشورـ  

زباني رايج در هند و پاكستان
ــي  ــر صبورـ  عدس ــسـ  پیامب ــرب نرگ 5. مع

چشمي
6. عدلـ  سر و صداـ  باالتر، برتر

7. از مركباتـ  مجازات، سزاـ  نوعي كفش
ــاره  8. جوي خونـ  نیازمنديـ  گل بابونهـ  اش

به دور
ــتاره  ــراتـ  س 9. ديوار فروريختهـ  تخم حش

روشن
ــش سطح باشدـ   ــمي كه داراي ش 10. هر جس

چیزهاي سبك و كم وزنـ  ديوار بلند
11. ورزشي مفرحـ  كالهدارـ  ابريشم، حرير

ــگارشـ  كامیون  ــینـ  آيین ن ــوه آتش 12. می
كوچك

ــهرهاي زيارتي ايرانـ  پیشواـ  ستون  13. از ش
دينـ  سفیده تخم مرغ

ــي از برادران  ــام يك ــر، آرامـ  ن ــاـ  صب 14. ره
حضرت يوسف)ع(

ــي  ــوري عرب ــتـ  كش ــتـ  فرص 15. باگذش
اسالمي

عمودي:
ــوه  ــنـ  ك ــي زمی ــيـ  جابجاي ــز، گرام 1. عزي

سیمرغ
ــقـ   ــزرـ  سرمش ــاي خ ــي دري ــي ماه 2. نوع

كانديد
3. دوستيـ  آهستگيـ  مركز كشور اردنـ  تكرار 

حرف اول
4. میوه درخت سدرـ  تحريك كنندهـ  مرغابي

5. جزء سورهـ  شهري در ايتالیاـ  نوعي حج
6. موش خرماـ  خزهـ  انسان

7. مرطوبـ  يك دانهـ  جزيره اي در جنوب
8. از چاشنیهاـ  سگ شكاريـ  جان، روحـ  دريا

9. آجر لعابدارـ  متفكرـ  از ايام هفته
10. نوعي رياستـ  پشتكـ  ايالتي در هند

11. اصطالحي در رياضيـ  رنگ سبز تندـ  نشانه 
ــهیدانـ  غددي در  ــاعتيـ  گل ش ــوئیچ س 12. س

حرف ) ک ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3798
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13. ضمیر انگلیسيـ  پول استرالیاـ  تكیه كردن 

ـ او
ــته اي در ورزش شمشیربازيـ   14. مركزـ  رش

پشیمان
15. خوگرفتنـ  سیاره ماـ  آزمون
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اسامی برندگان جدول 3798
  1ـ  زهرا کیوان منشـ  اصفهان
2ـ حسین قربانیـ  خرم آباد
3ـ غالمرضا باقریـ  تهران

افقي:
ــراي اندازه گیري وزنـ   ــژواكـ  واحدي ب 1. پ
ــترك  ــه صنفي براي دفاع از منافع مش اتحادي

يك صنف
ــامانیانـ   ــهور ايراني در عهد س ــاعر مش 2. ش

تسكین دهنده دردـ  پول كشور چین
ــتورانـ  از رهبران انقالب هندـ   ــش س 3. پوش

موضوع، مطلبـ  گرداگرد دهان و لب
4. سنگ آذرينـ  نیروهاي نظامي يك كشورـ  

زباني رايج در هند و پاكستان
ــي  ــر صبورـ  عدس ــسـ  پیامب ــرب نرگ 5. مع

چشمي
6. عدلـ  سر و صداـ  باالتر، برتر

7. از مركباتـ  مجازات، سزاـ  نوعي كفش
ــاره  8. جوي خونـ  نیازمنديـ  گل بابونهـ  اش

به دور
ــتاره  ــراتـ  س 9. ديوار فروريختهـ  تخم حش

روشن
ــش سطح باشدـ   ــمي كه داراي ش 10. هر جس

چیزهاي سبك و كم وزنـ  ديوار بلند
11. ورزشي مفرحـ  كالهدارـ  ابريشم، حرير

ــگارشـ  كامیون  ــینـ  آيین ن ــوه آتش 12. می
كوچك

ــهرهاي زيارتي ايرانـ  پیشواـ  ستون  13. از ش
دينـ  سفیده تخم مرغ

ــي از برادران  ــام يك ــر، آرامـ  ن ــاـ  صب 14. ره
حضرت يوسف)ع(

ــي  ــوري عرب ــتـ  كش ــتـ  فرص 15. باگذش
اسالمي

عمودي:
ــوه  ــنـ  ك ــي زمی ــيـ  جابجاي ــز، گرام 1. عزي

سیمرغ
ــقـ   ــزرـ  سرمش ــاي خ ــي دري ــي ماه 2. نوع

كانديد
3. دوستيـ  آهستگيـ  مركز كشور اردنـ  تكرار 

حرف اول
4. میوه درخت سدرـ  تحريك كنندهـ  مرغابي

5. جزء سورهـ  شهري در ايتالیاـ  نوعي حج
6. موش خرماـ  خزهـ  انسان

7. مرطوبـ  يك دانهـ  جزيره اي در جنوب
8. از چاشنیهاـ  سگ شكاريـ  جان، روحـ  دريا

9. آجر لعابدارـ  متفكرـ  از ايام هفته
10. نوعي رياستـ  پشتكـ  ايالتي در هند

11. اصطالحي در رياضيـ  رنگ سبز تندـ  نشانه 
ــهیدانـ  غددي در  ــاعتيـ  گل ش ــوئیچ س 12. س

حرف ) ک ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3798

45 اطالعات هفتگی        شماره  3809

    
ه    

وت
   گ

 
 

د 
كش

ی 
ر م

وي
تص

 به 
   را

وح
،   ر

ی
هاي

ه تن
د ب

رمن
هن

 

حلق
13. ضمیر انگلیسيـ  پول استرالیاـ  تكیه كردن 

ـ او
ــته اي در ورزش شمشیربازيـ   14. مركزـ  رش

پشیمان
15. خوگرفتنـ  سیاره ماـ  آزمون
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول 3798
  1ـ  زهرا کیوان منشـ  اصفهان
2ـ حسین قربانیـ  خرم آباد
3ـ غالمرضا باقریـ  تهران

افقي:
ــراي اندازه گیري وزنـ   ــژواكـ  واحدي ب 1. پ
ــترك  ــه صنفي براي دفاع از منافع مش اتحادي

يك صنف
ــامانیانـ   ــهور ايراني در عهد س ــاعر مش 2. ش

تسكین دهنده دردـ  پول كشور چین
ــتورانـ  از رهبران انقالب هندـ   ــش س 3. پوش

موضوع، مطلبـ  گرداگرد دهان و لب
4. سنگ آذرينـ  نیروهاي نظامي يك كشورـ  

زباني رايج در هند و پاكستان
ــي  ــر صبورـ  عدس ــسـ  پیامب ــرب نرگ 5. مع

چشمي
6. عدلـ  سر و صداـ  باالتر، برتر

7. از مركباتـ  مجازات، سزاـ  نوعي كفش
ــاره  8. جوي خونـ  نیازمنديـ  گل بابونهـ  اش

به دور
ــتاره  ــراتـ  س 9. ديوار فروريختهـ  تخم حش

روشن
ــش سطح باشدـ   ــمي كه داراي ش 10. هر جس

چیزهاي سبك و كم وزنـ  ديوار بلند
11. ورزشي مفرحـ  كالهدارـ  ابريشم، حرير

ــگارشـ  كامیون  ــینـ  آيین ن ــوه آتش 12. می
كوچك

ــهرهاي زيارتي ايرانـ  پیشواـ  ستون  13. از ش
دينـ  سفیده تخم مرغ

ــي از برادران  ــام يك ــر، آرامـ  ن ــاـ  صب 14. ره
حضرت يوسف)ع(

ــي  ــوري عرب ــتـ  كش ــتـ  فرص 15. باگذش
اسالمي

عمودي:
ــوه  ــنـ  ك ــي زمی ــيـ  جابجاي ــز، گرام 1. عزي

سیمرغ
ــقـ   ــزرـ  سرمش ــاي خ ــي دري ــي ماه 2. نوع

كانديد
3. دوستيـ  آهستگيـ  مركز كشور اردنـ  تكرار 

حرف اول
4. میوه درخت سدرـ  تحريك كنندهـ  مرغابي

5. جزء سورهـ  شهري در ايتالیاـ  نوعي حج
6. موش خرماـ  خزهـ  انسان

7. مرطوبـ  يك دانهـ  جزيره اي در جنوب
8. از چاشنیهاـ  سگ شكاريـ  جان، روحـ  دريا

9. آجر لعابدارـ  متفكرـ  از ايام هفته
10. نوعي رياستـ  پشتكـ  ايالتي در هند

11. اصطالحي در رياضيـ  رنگ سبز تندـ  نشانه 
ــهیدانـ  غددي در  ــاعتيـ  گل ش ــوئیچ س 12. س

حرف ) ک ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3798
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13. ضمیر انگلیسيـ  پول استرالیاـ  تكیه كردن 

ـ او
ــته اي در ورزش شمشیربازيـ   14. مركزـ  رش

پشیمان
15. خوگرفتنـ  سیاره ماـ  آزمون
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جدول سودوکو
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S طراحی و ساخت

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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آشناییآشناییاستخداماستخدام

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

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: 604-773-0096

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
604-94۵-4۳24

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 
604-921-4726

به یک نفر
 برای کار شستشوی اتومبیل 

 Dealership در یک
نیازمندیم.

۱4۹۱ ۶۰4-727-7۸۱۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جهت همکاری در یک نمایشگاه 
اتومبیل دست دوم، یک نفر برای 
شستشو و رسیدگی به ماشین ها، 
و یک نفر فروشنده آشنا به زبان 

انگلیسی نیازمندیم.
آموزش الزم داده خواهد شد.

12826 King George, Surrey
۱4۹۳ 7۸۸-7۸۸-25۰۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی  با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

  604-700-۵61۵ 
604-949-0201   

»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 ۶۰4-۹۰2-2۰57

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

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1491

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 


