
سال 25 شماره ۱4۹2جمعه 14 شهریور ۱۳۹۹

The Gateway to the Iranian Community Since 1993

Issue No. 

1492

دندانپزشک خانواده 
در مرکز شهر کوکیتالم

دکتر رضا حصیری دکتر رضا حصیری 
Tel: 604.552.8884

604-227-6000
 www.bijan.law

 معامالت و نوسازی امالك
 امورشرکتی و معامالت تجاری

دعاوی خانوادگی
وصیت نامه

مهاجرت

وکالی رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

مـهرناز کاوســی مـهرناز کاوســی 
   604-779-4146

mehrnaz@mehrnazkavoosi.com

مشاور شما در امور امالك

www.mehrnazkavoosi.com

Each office owned and operated independently

صـرافی حافظصـرافی حافظ
سرویس برتر

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

پرداخت آنالین
از طریق کلیه کارت های 

عضو شبکه شتاب

Vol. 25 Issue1492 Friday September 4, 2020

778-558-8272

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933604-817-9933

فروزان یزدان

www.88westrealty.com

Licensed Property Manager

Are You Readinag This?

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

این مکان  برای آگهی شما رزرو شده است!

شمار رسمی مبتالیان در جهان از ۲۵ میلیون نفر فراتر رفت

Are You Readinag This?

برای کسب اطالعات بیشتر
با ما تماس بگیرید.
604-921-4726 

این مکان  

برای آگهی شما رزرو شده است!

بریتیش کلمبیا  
از مرز 1000 مورد فعال کووید-19 عبور کرد

برای  نخستین  بار تعداد مبتالیان کرونا 
در اســتان بریتیش کلمبیا از هزار نفر 
تجــاوز کرده و به ۱۱2۷ نفر رســیده 

است. 
دکتر بانی هنری مسئول ارشد بهداشت 
استانی و ایدرین دیکس وزیر بهداشت 
بریتیش کلمبیا در گزارش خود اعالم 
کردند جوانان بیشترین میزان ابتال را در 

دوره  جدید همه گیری دارند.
ماه هایی کــه بریتیــش کلمبیا بهتر 
از تقریبــاً هر مکان دیگــری در کانادا 
توانســت کووید۱۹ را کنترل کند، به 

پایان رسیده است. 

بریتیش کلمبیا تا اواسط جوالی حدود 
200 مــورد فعال داشــت اما تعدادی 
مهمانــی و رخداد خصوصــی برگزار 
شــد که در آن جوانان باعث گسترش 
ویروس و افزایش تعداد مبتالیان شدند. 
این افزایش و بازگشــت فصل آنفلوانزا 
باعث شــده که مســئوالن از ساکنان 
بریتیش کلمبیا بخواهند یک بار دیگر 
روابط اجتماعی خود را محدود کنند. 
البته آن ها هنوز برای جدیدترین تغییر 
منتشر  خود رهنمودهای مشــخصی 

نکرده اند.
دکتــر هنری گفــت: »بعــد از ماه ها 

محدودیــت ، همه مان نیــاز به ارتباط 
برقرار کردن دوباره با خانواده، دوستان 
و جوامع محلی مان در تابستان داشتیم. 
حاال بایــد کمی تعامــالت اجتماعی 
خودمان را کمتر کنیم و دورهمی های 
به مراتب کوچکتر از گذشــته داشته 

باشیم. 
 به گفته دکتر هنری، در پاییز و با سرد 
شدن هوا و بازگشایی مدارس، چالش  
بیماری بیشــتر خواهد  شــد؛ چرا که 
نســبت به ماه های قبل، افراد کمتری 
در خانه می مانند.  وی در ادامه هشدار 
داد، ســاکنان این استان با توجه به فرا 

رســیدن فصل پاییز باید از ارتباطات 
اجتماعی خود بکاهند. وی صریحاً اعالم 
کرد وقتی کسی بیمار است باید در خانه 

بماند. 
مهمانی ها یکی از دالیل اصلی افزایش 
مــوارد ابتال بــه کرونا در این اســتان 
گزارش شده است. در مواردی، برخی از 
مهمانی های بزرگ که بیش از پنجاه نفر 
در آن حضور داشته اند با دخالت پلیس 
بــه هم خورده و صاحــب مهمانی نیز 

جریمه شده است. 
این جریمه ها تا 25 هزار دالر یا شــش 

ماه زندان تعیین شده است.
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

فاسد در جمهوری اسالمی 
تضمین شده است

ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی 
قوه قضاییه می گوید: »این حکومت و نظام ذاتش ضدفساد 
است، بنابراین فساد در آن برچسبی ناچسب است که باید 
برای مقابله با آن پیگیری جدی کرد.« )ایسنا ۱0 شهریور 
۱۳۹۹( کمتر کسی از مقامات جمهوری اسالمی در چند 
سال گذشــته جرات آن را داشته که خالف واقعی به این 

بزرگی را به زبان بیاورد.
او به فاســد نبودن نظام قانع نیســت بلکه آن را ضدفساد 
معرفی می کند که بیشتر به یک لطیفه زشت می ماند. به 
دلیل رواج سابقه فساد در ایران بخشی از مقامات به فساد 
ساختاری و نهادینه در جمهوری اسالمی اقرار دارند، برخی 
به موارد اشاره می کنند و برخی دیگر سکوت پیشه کرده اند. 
حتی علی خامنه ای حداقــل در ظاهر ازعدم مبارزه قوا با 
فساد شکایت داشــته و هیچگاه نظام را ضدفساد نخوانده 

است. رئیس قوه قضاییه در ادعای فوق بسیار تنهاست. 
چرا رئیســی چنین ادعای غریبی را مطرح می کند؟ قوه 
قضاییه در این حوزه چه عملکردی داشته است؟ آیا ذره ای 
حقیقت در این ادعا می توان یافت؟ با چه معیارهایی می توان 

فساد را ارزیابی کرد؟ 

پرونده های گزینشی و سیاسی خرده پاها

تصور رئیســی با توجه به مقامی که دارد این است که قوه 
قضاییــه با چند محاکمه مثل محاکمه اکبر طبری معاون 
ســابق اجرایی حوزه ریاســت این قوه، چند فرزند و داماد 
مقامات )مثل داماد محمد شــریعتمداری وزیر کار و داماد 
و فرزند نعمت زاده وزیر اسبق صمت( و چند مقام رده دوم 
)رئیس سازمان حسابرسی، چند مسؤول کمرگ( که همه 
دالالن و ریزه خواران گربه های چاق نظام بوده اند و بسیاری 
کشــور را ترک کرده اند، توانسته افکار عمومی را نسبت به 

این که قوه قضاییه دارد با فساد مبارزه می کند قانع کند. 
رئیسی اگر در یک مصاحبه مطبوعاتی در برابر روزنامه نگاران 
مســتقل قرار می گرفت باید به سه ســوال پاسخ می داد. 
نخســت آن که اگر فساد در نظام برچسبی ناچسب است 
چند پرونده ای که قوه قضاییه در یک ســال اخیر شــکل 
داده و محاکماتی که در جریان است چه اتهاماتی را دنبال 
می کنند؟ دوم آن که چرا پای روحانیون و سرداران سپاه که 
نقاط گره اصلی در فساد کشورند و طی دهه نود خورشیدی 
حدود ۱00 میلیارد دالر از کشور خارج کرده اند، هیچگاه به 

دادگاه ها باز نشده است؟ و سوم آن که قوه قضاییه با صدور 
حکم اعدام برای دالالن فســاد تا چه حد توانسته از فساد 

جلوگیری کند؟ 

هم ذات، هم عملکرد

هم جوهره نظام و هم عملکرد نظام در چهار دهه اخیر بر 
فاسد بودن آن داللت دارد. برای ارزیابی فاسد بودن جوهره 
نظام باید به قانون اساســی و نهادهای کلیدی و روال های 
جاافتاده آن مراجعه کرد. قانون اساسی و قوانین موضوعه و 
روال های نهادی با پایه نهادن پنج بنیان برای نظام، فاسد 

بودن آن را تضمین کرده اند: 
۱. واگذاری اختیارات مطلق به رهبر نظام با والیت مطلقه، 
رهبری که فراقانون، مادام العمر، نظارت ناپذیر و غیرپاسخگو 
اســت؛ مجلس خبرگان نیز که قانونــش را خودش وضع 
می کند نظارت بر رهبر را حراســتی2 )حفظ و حمایت از 
رهبر( می داند و نه استطالعی یا استصوابی. احمد خاتمی 
عضو رئیسه این مجلس نظارت بر رهبر را اصوال جزو وظایف 

آن نمی داند.
2. منوط کردن همه قوانین کشور به اسالمی بودن که راه 
را برای تفوق قرائت روحانیون شیعه بر دیگر قرائات از قانون 
و درنتیجــه قدرت بالمنازع آن ها به طور ابدی باز می کند؛ 
با قید اســالمی هر گونه حقوق مردم از جمله حق نظارت 
آن ها بر حکومت به راحتی قابل نقض است؛ امتیازاتی که در 
قانون برای روحانیون ذکر شده دامنه محدود شده ای ندارد.

۳. نظارت اســتصوابی جریان یافتــه در همه ارکان نظام 
و موسسات و ســازمان ها که مانع از کسب قدرت توسط 
نیروهای مستقل و پرسشــگر در مقامات اجرایی و حتی 
نهادها و سازمان های حرفه ای مثل کانون وکال و سازمان های 

نظام پزشکی و نظام مهندسی می شود. 
4. مصون شدن نهادهای تحت اختیار رهبر، کسب و کارهای 
نظامیان و شرکت های دولتی )با ۷0 درصد بودجه کشور( از 

کنکاش مجلس در بودجه بندی و تحقیق و تفحص. 
5. عدم تضمین آزادی بیان و رسانه ها که شاه کلید شفافیت 

و مقابله با فساد در هر جامعه ای هستند. 
هر یک از عوامل فوق به تنهایی می تواند فاســد بودن یک 
نظام سیاســی را تضمین کند اما جمهوری اسالمی برای 
نهادینه و ساختاری کردن فســاد و سوءاستفاده از قدرت 
همه آن ها را با هم جمع کرده است. روحانیون و سپاهیان 

با قوانین و فرایندهای فوق راه را بر هر گونه نظارت فردی، 
ســازمانی و قانونی بر اعمال خود بسته اند. به همین دلیل 
است که فساد و سوءاستفاده از قدرت در ایران با فراغ بال و 

اطمینان خاطر صورت می گیرد. 
عملکرد جمهوری اسالمی از جوهره اش سیاه تر است. برای 
یکی از فرمانده سپاه تهران ۸0 هزار میلیارد تومان اختالس 
در یک دهه رقمی نیســت. سال هاست مقامات جمهوری 
اسالمی از راســت و چپ در مورد تاراج ۷00 میلیارد دالر 
درآمد نفت در دوران احمدی نژاد سخن گفته اند. در گزارش 
دیوان محاسبات در دوران احمدی نژاد و روحانی در بسیاری 
از سال ها میلیاردها دالر و گاه بیش از ده میلیارد دالر گم 
شده است. در همین یک سال اخیر سرنوشت حدود پنج 
میلیارد دالر از دالرهای 4200 تومانی دولت که به خودی ها 
برای واردات کاال اختصاص یافته بود5 روشن نیست. در باب 
ثروت های بادآورده مقامات و نزدیکان آن ها انبوهی از خبر و 

گزارش در شبکه های اجتماعی وجود دارد. 
فــرض کنیم که ما نه اطالعی از نهادها و فرایندهای نظام 
جمهوری اسالمی داشته باشــیم و نه اخبار پراکنده فوق 
به گوشــمان رسیده باشــد. آیا راه معقول تر دیگری برای 
اندازه گیری فســاد در یک حکومت وجود دارد؟ در دنیای 
امروز چنین راهی پیدا شده است و آن اندازه گیری شفافیت 
است. هرچه نظام های سیاسی شفاف تر باشند، کمتر فاسدند 

و هرچه تاریک تر عمل کنند، بیشتر فاسدند. 

معیار فساد: عدم شفافیت

نکات پراکنده ای که گفته شد آن هایی اند که ما در مورد نظام 
می دانیم اما حجم چیزهایی که در مورد عملکرد جمهوری 
اسالمی نمی دانیم هزاران برابر بیشتر از دانسته هاست. به 
عنوان مثال مردم ایران در مورد عملکرد دفتر خامنه ای با 
صدها شرکت و بانک و هلدینگ و کارخانه و آستان قدس 
و بنیاد چیز زیادی نمی دانند. شــرکت ها و موسسات مالی 
و بنیادهای تحت نظر خامنه ای اکثرا و نســبتا در تاریکی 
عمل می کنند. دفتــر خامنه ای ســاالنه حتی یک برگ 
بیالن مالی در مورد ورودی و خروجی به این دفتر منتشر 
نمی کند، گویی اموالی که در اختیار این دفتر قرار دارد ملک 

خصوصی ولی فقیه است. 
نهادهای اقتصادی تحت نظر سپاه به همین ترتیب عمل 
می کنند. به عنوان مثــال کوچک ترین اطالعاتی در مورد 
میزانی بودجه ای که ســپاه قدس بــرای هزینه در یمن، 
سوریه، لبنان، افغانستان و عراق و دیگر کشورها در اختیار 
داشته منتشر نمی شود. به احتمال زیاد اعضای مجلس و 
دولت نیز از منبع و محل هزینه این بودجه ها خبر ندارند. 
سپاه قدس با شبکه های قاچاق، اسلکه های مخفی، و درگیر 
شدن در تجارت مواد مخدر و پولشویی منابعی را در اختیار 
دارد کــه حتی جزئیات آن ها ممکن اســت روی کاغذ به 
مقامات باالتر هم داده نشود. کدام سازمان مافیایی در دنیا 

عملکردش را ثبت می کند؟ 
روحانیون قدرتمند قم همه دارای شــرکت و موسســات 
اقتصادی انــد که در حوزه واردات و صــادرات، گرفتن ارز 
دولتی و ســاخت و ســاز و هر گونه دیگر از کسب و کار 
پر سود درگیرند. هزینه های چند صد یا چند هزار میلیارد 
تومانی موسسات تحت نظر مراجع شیعه و نهادهای مذهبی 
با پرداخت خمس و زکات قابل تامین نیست. عملکرد دفاتر 
این مراجع که همه در لباس تقوی و زهد به جامعه معرفی 
می شوند کامال در تاریکی قرار دارد در حالی که اموال تحت 
اختیار و کســب شــده آن ها اموال عمومی است. تنها در 
منازعات سیاسی است که یک باره محمد یزدی از کاخ سازی 
تحت عنوان مدرسه در قم توسط صادق الریحانی پرده بر 
می دارد. هنوز روشن نشده است که چقدر برای این مدرسه 

هزینه شده و هزینه ها از کجا آمده است. 
نهادهــای مالی و اقتصادی تحت نظر ســپاه که امروز در 
همه عرصه های اقتصاد ایران حضور دارند ســاالنه بیالن 
شــرکت های تابعه را منتشر نمی کنند. بوق های تبلیغاتی 
نظام به جای پرسشگری از این گونه موارد به حقوق ماهانه 
مقامات دولتی )اگر از جناح مقابل باشند( می پردازند که بعد 
از کش و قوس های بسیار درنهایت شفاف نشد. جمهوری 
اسالمی البته در تبلیغات، بسیار پرحجم عمل می کند. حتی 
سازمانی توسط مقامات درست شده است به نام »دیده بان 
شــفافیت و عدالت« که تنها بر قوه مجریه متمرکز است 
گویی دســتگاه رهبری، نهادهای تحت نظر آن )مثل قوه 
قضاییه( و سپاه نقشــی در اقتصاد کشور ندارند و از فساد 
مصونند. هنوز سرنوشت ده ها حساب بانکی قوه قضاییه در 
دوران صادق الریجانی که به اسم افراد باز شده بود روشن 

نشده است.

هم جوهره نظام و هم عملکرد نظام در چهار دهه اخیر بر فاسد بودن آن داللت دارد. برای ارزیابی فاسد بودن 
جوهره نظام باید به قانون اساسی و نهادهای کلیدی و روال های جاافتاده آن مراجعه کرد. قانون اساسی و 

قوانین موضوعه و روال های نهادی با پایه نهادن پنج بنیان برای نظام، فاسد بودن آن را تضمین کرده اند. 

ادامه درخواست ها از نسرین ستوده
 برای پایان دادن به اعتصاب غذا

با گذشــت بیش از 20 روز از اعتصاب غذای نسرین 
ستوده، وکیل زندانی، همچنان نهادها و افرادی طی 
نامه ها و بیانیه هایــی از او می خواهند به اعتصابش 
پایان دهد. وکیل او نیز گفته جان موکلش در خطر 

است.

دویچه وله- چندین فرد و نهاد حقوق بشری و سیاسی 
در نامه ها و بیانیه هایی از نسرین ستوده وکیل زندان 
درخواست کرده اند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
جبهــه ملــی ایــران شــاخه اروپا و همبســتگی 
جمهوری خواهــان ایران در یک بیانیه مشــترک به 
دالیل حساســیت جمهوری اسالمی ایران به نسرین 
ستوده اشــاره کرده و نوشته اند: »از دالیل حساسیت 
سردمداران جمهوری اسالمی نسبت به وی را می توان 
جنسیت ایشان دانست. ایشــان، درواقع نسل جدید 
زنان روشنفکر، دمکراســی خواه  و مبارز ایرانی را در 
نظام زن ستیز جمهوری اسالمی نمایندگی می کنند 
و بدین جهت و بدون اینکه هیچگونه ادعای سیاسی 
و رهبری داشته باشند، مورد بغض و کینه جمهوری 
اسالمی و مورد تحسین و حمایت قشرهای مختلف 

جامعه قرار دارند.«
نویســندگان این بیانیه مشــترک ضمن حمایت از 
خواسته های خانم ستوده از او خواسته اند تا به اعتصاب 
غذایش پایان دهد. آنها نوشته اند: »ایران اکنون بیش از 
هر زمان دیگری به زنان و مردان با شهامت و با درایتی 
مانند شما نیاز دارد. شما باید بمانید تا جشن شکست 
اهریمنان را با سرور و شادی برگزار کرده و همراه شما 

فردای بهتری را برای ایران مان بسازیم.«
جمعی از کشگران سیاسی و مدنی نیز قصد دارند در 
یک پتیشن با جمع آوری امضا از نهادهای بین المللی 
بخواهند تا جمهوری اســالمی را زیر فشار گذاشته و 
آزادی نسرین ستوده و دیگر زندانیان عقیدتی را فراهم 

کنند.
نبنا بر نوشــته رضا خندان همســر ستوده در فیس 
بوک، در حال حاضر عالوه بر نســرین ستوده رضوانه 
احمد خان بیگی و جعفر عظیم زاده نیز در همراهی با 
نسرین ستوده و در اعتراض به  نبود امکانات بهداشتی 
و پزشکی برای زندانیان در اعتصاب غذا به سر می برند.

محمد مقیمی وکیل نســرین ستوده  روز گذشته در 
گفت وگو با خبرگزاری برنا درباره وضعیت جســمی 
موکلش پــس از 22 روز اعتصاب غذا گفته اســت: 
»قطعا فردی که در وضعیت اعتصاب غذاست، شرایط 
نامطلوبی دارد. در حقیقت بــه دلیل اعتصاب غذا و 
شرایط ناشــی از شیوع کرونا، جان نسرین ستوده در 

خطر است.«
رضا خندان همسر ستوده نیز روز دوشنبه ۱0 شهریور 
در صفحه فیس بوکش نوشت که به دلیل افت شدید 
فشار خون خواسته اند به خانم ستوده سرم تزریق کنند 

که او نپذیرفته است.

»جان نسرین ستوده 
در خطر است«
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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.

kia.ca/roadtrip OFFICIAL VEHICLE  
OF THE CHL

Sorento SX V6 AWD shown‡

EX+ V6 AWD
2020

EX+LX AWD

20202020

BLACK ROOF 
RAILS

19" BLACK 
ALLOY WHEELS

WIRELESS CHARGING
UVO  

INTELLIGENCETMΣ

UVO  
INTELLIGENCETMΣ

18" DARK FINISHED 
ALLOY WHEELS

8" MULTIMEDIA  
INTERFACE WITH  

INTEGRATED NAVIGATION

SUNROOFDARK CHROME  
EXTERIOR ACCENTS

SUNROOF

FORWARD  
COLLISION-AVOIDANCE  

ASSIST*

WIRELESS  
CHARGING 

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

Forte GT DCT shown‡

Sportage SX AWD shown‡ Soul GT-Line Limited shown‡

0% 0%84 84MONTHS MONTHSFINANCINGΦ FINANCINGΦ

GET AS 
LOW AS

GET AS 
LOW AS

FOR UP TO FOR UP TO

0% 84+
WE PAY UP TO YOUR FIRST

MONTHLY  
PAYMENTS^6 MONTHLY  

PAYMENTS^6WE PAY  
UP TO  

YOUR FIRST
MONTHSFINANCINGΦ

FOR

EX

2020

EVENT

WE PAY
UP TO YOUR FIRST

ON SELECT 2020 MODELS UP TO $4,500 IN VALUE^

AS LOW AS
FOR UP TO

FINANCINGΦ

MONTHS
ON SELECT 

2020 MODELS

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
8.5” x 14.25”
None

K20Q1-1002
Kia
Summer Retail
Newspaper
Full Page

Patrick D’Anjou

None

Glen Alberastine

Akiel Gallina

Ashwin Pinto

Amy Friel

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

Alberta None

K20_Q3_RT_AL_1002_AUGUST_W1_ALB_EN.indd

K20_Q3_RT_AL_1002_AUGUST_W1_ALB_EN

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

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Western English 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

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

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

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

kia.ca/roadtrip OFFICIAL VEHICLE  
OF THE CHL

Sorento SX V6 AWD shown‡

EX+ V6 AWD
2020

EX+LX AWD

20202020

BLACK ROOF 
RAILS

19" BLACK 
ALLOY WHEELS

WIRELESS CHARGING
UVO  

INTELLIGENCETMΣ

UVO  
INTELLIGENCETMΣ

18" DARK FINISHED 
ALLOY WHEELS

8" MULTIMEDIA  
INTERFACE WITH  

INTEGRATED NAVIGATION

SUNROOFDARK CHROME  
EXTERIOR ACCENTS

SUNROOF

FORWARD  
COLLISION-AVOIDANCE  

ASSIST*

WIRELESS  
CHARGING 

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

Forte GT DCT shown‡

Sportage SX AWD shown‡ Soul GT-Line Limited shown‡

0% 0%84 84MONTHS MONTHSFINANCINGΦ FINANCINGΦ

GET AS 
LOW AS

GET AS 
LOW AS

FOR UP TO FOR UP TO

0% 84+
WE PAY UP TO YOUR FIRST

MONTHLY  
PAYMENTS^6 MONTHLY  

PAYMENTS^6WE PAY  
UP TO  

YOUR FIRST
MONTHSFINANCINGΦ

FOR

EX

2020

EVENT

WE PAY
UP TO YOUR FIRST

ON SELECT 2020 MODELS UP TO $4,500 IN VALUE^

AS LOW AS
FOR UP TO

FINANCINGΦ

MONTHS
ON SELECT 

2020 MODELS

منوچهر  نوحی 
مشاور فروش 

 در خدمات ایرانیان عزیز       
778-323-6722

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

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
8.5” x 14.25”
None

K20Q1-1002
Kia
Summer Retail
Newspaper
Full Page

Patrick D’Anjou

None

Glen Alberastine

Akiel Gallina

Ashwin Pinto

Amy Friel

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

Alberta None

K20_Q3_RT_AL_1002_AUGUST_W1_ALB_EN.indd

K20_Q3_RT_AL_1002_AUGUST_W1_ALB_EN

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

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Western English 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

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

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

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

کریستیا فریلند، ناخدای جدید 
در دریای پرتالطم اقتصاد 

چه خواهد کرد؟
هفته- به گزارش رادیــو کانادا، یک 
کســری بودجه تقریباً ۳4۳ میلیارد 
دالری از بزرگ ترین مشکالتی است 
که بیل مورنو وزیر دارایی پیشــین 
کانادا برای جانشــین خود کریستیا 

فریلند به ارث گذاشته است.
تحلیلگران و کارشناســان معتقدند 
مأموریــت  در  فریلنــد  کریســتیا 
جدیدی که در کســوت وزیر دارایی 
کانادا برعهده گرفته اســت، قطعاً در 
ماه های آینده با انبوهی از مشکالت 
و چالش هــای کوچک و بزرگ روبرو 
خواهد شــد؛ چراکه کشتی اقتصاد 
کانــادا در حــال حاضــر در دریای 
پرتالطم ابهامــات و تردیدهایی که 
بحران کوویــد۱۹ به وجــود آورده 
درحرکت است و شــرایط اقتصادی 
کشور به گونه ای اســت که خیلی از 
کارشناســان و تحلیلگران معتقدند 
پس از بحران بزرگ سال های ۱۹۳0 
اقتصاد کانــادا هیــچ گاه در چنین 

وضعیتی قرار نداشته است.
کریســتیا فریلند پس از اســتعفای 
بیل مورنو که خبرش  یک شب قبل 
از آن منتشرشــده بود، به عنوان وزیر 
دارایی کانادا سوگند یادکرد. فریلند 
در حالی سکان هدایت وزارت دارایی 
کانادا را در دست گرفته و مسئولیت 
مدیریت احیای اقتصادی کشــور در 
دوره پساکرونا را برعهده گرفته است 
که طبق آمار و ارقام رســمی بیش از 
40٪ از سه میلیون کارگر کانادایی که 
بهار امسال به علت پیامدهای بحران 
کرونا کار خود را ازدســت داده بودند 
تا اواسط ژوئیه همچنان بیکار بودند 
و برای گذران زندگی به حمایت ها و 
کمک های مالی دولت فدرال چشــم 

امید داشتند.
ایــن در حالی اســت که بــه گفته 
مسئوالن، کمتر از یک سوم از مجموع 
چهار میلیون و هفت صد هزار کانادایی 
که اول اوت امسال کمک هزینه های 
اضطراری دولت فدرال )دو هزار دالر 
در ماه( را دریافت می کردند، با پایان 
یافتن این حمایت ها در تاریخ بیست 
و ششم سپتامبر شرایط دریافت بیمه 
بیکاری را خواهند داشــت؛ بنابراین 
رونــد گذار از کمک هــای اضطراری 
دولت فدرال به بیمه بیکاری یکی از 
چالش های بزرگ فراروی وزیر دارایی 
جدید و صدها هزار کانادایی خواهد 

بود.
در شــرایطی که اقتصاد کانادا دوره 

ســختی را ســپری می کند، ســایه 
سنگین شبح حمایت گرایی همسایه 
جنوبی نیز همچنان بر اقتصاد کانادا 
سنگینی می کند؛ چراکه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا همین اواخر بار 
دیگر حقوق گمرکی بــر آلومینیوم 
کانادا را از ســر گرفت و دولت فدرال 
کانادا را بر آن داشت تا به فکر اقدامی 
تالفی جویانه باشد. قرار است اتاوا در 
واکنش به اقدام آمریکا، طیف متنوعی 
از محصوالت و کاالهای آمریکایی به 
ارزش ۳ میلیارد و ۶00 میلیون دالر 
را مشمول تعرفه های گمرکی مشابه 
کند. کریستیا فریلند اعالم کرده است 
کاالهای وارداتی از آمریکا که مشمول 
تعرفه های جدید تالفی جویانه کانادا 
قرار خواهند گرفــت، در مدت زمانی 
که مذاکرات میان اتاوا و واشــنگتن 
دراین باره جریان دارد، اعالم نخواهند 
شــد. در این مدت دولت کانادا برای 
اتخاذ تصمیم نهایی با مصرف کنندگان 
و شرکت های کانادایی رایزنی خواهد 
کرد و نظر و دیــدگاه آن ها را درباره 
باید مشــمول مالیات  کاالهایی که 

شوند، جویا خواهد شد.

فرلند ضمن ابراز تأسف از سیاست های 
اقتصادی ترامــپ تأکید کرده که در 
تاریخ آمریکا سیاست های هیچ دولتی 
به انــدازه دولت فعلــی آمریکا تا این 
اندازه حمایت گرایانه نبوده است. به 
گفته فریلند اعمال تعرفه های گمرکی 
توسط آمریکا قطعاً به افزایش هزینه ها 
برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
آمریکایی منجر خواهد شــد، تبادل 
تجاری آزاد میان دو کشور را مختل 
و روند ازسرگیری اقتصاد دو کشور را 
نیز کندتر خواهد کرد. نزدیک به ٪۸4 
صادرات آلومینیوم کانــادا وارد بازار 
آمریکا می شــود. کانادا امسال با ۸.2 
میلیون متریک تن، تولید آلومینیوم 
به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ 

این فلز در جهان لقب گرفت.
اما وخامت شرایط فریلند در منصب 
وزارت دارایــی کانادا وقتی بیشــتر 
نمایان می شود که بدانیم جو بایدن 
نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست 
جمهوری آینده آمریکا نیز که با ترامپ 
رقابت خواهد کرد، با سیاســت های 
حمایت گرایانه چندان بیگانه نیست و 
اگر حتی ترامپ در کاخ سفید ماندنی 
نباشــد، به قدرت رسیدن جو بایدن 
نیز می تواند روابط تجاری دو کشــور 

همسایه را پیچیده تر کند.
ارزیابی کارشناسان و مسئوالن دولت 
فدرال کانادا از توافق نامه جدید تجارت 
آزاد آمریکای شــمالی که از مدت ها 
پیش بسیاری از کارشناسان و محافل 

اقتصادی منتظر آن بودند، این بود که 
نتایج اجرای توافق نامه جدید تجارت 
آزاد میان کانــادا، آمریکا و مکزیک، 
در مقایســه با آثاری که می توانست 
عدم انعقاد ایــن توافق نامه و اعمال 
تعرفه های گمرکی جدید برای کانادا 
به دنبال داشته باشد، اقتصاد کانادا را 
در وضعیت بهتری قرار خواهد داد اما 
در همین آغــاز راه، ترامپ با افزایش 
مالیات بر آلومینیوم کانادا آینده این 
توافق نامــه را نیز بــا ابهامات زیادی 

همراه کرده است.
وزیر دارایی جدید کانادا همچنین باید 
تالش و توجه خود را بر روی تهیه یک 
بودجه جدید متمرکز کند و مشخص 
نماید که آیا باید تور امنیتی اجتماعی 

کشور را تقویت کند یا خیر.
 Sheila Block بلــوک  شــیال 
اقتصاددان ارشــد مرکز سیاست های 
آلترناتیو کانادا CCPA می گوید: »آثار 
و پیامدهای ســال ها سرمایه گذاری 
ناکافــی در بخش خدمــات عمومی 

اکنون نمایان شده است.«
طبق تازه تریــن اطالعاتی که آژانس 
آمار کانادا منتشــر کرده است، نرخ 
بیکاری در کشور به رقم هشداردهنده 
۱0.۹٪ رســیده این در حالی اســت 
که هزینه های مرتبط با مســکن نیز 
همچنــان روندی صعــودی را طی 

می کند.

به گفته شیال بلوک، تغییرات بالقوه ای 
که ممکن اســت در رابطــه با بیمه 
بیکاری ایجاد شــود )ازجمله سقف 
ساعات کار و میزان پرداخت( در حوزه 
اختیارات و صالحیت وزیر کار است 
اما درنهایت تکلیــف آن ها در وزارت 

دارایی مشخص خواهد شد.

چالش نجومی

از اوایل ماه مارس دولت فدرال کانادا 
سرکیسه را شــل کرد به امید اینکه 
بتواند بــا اختصاص بودجه بیشــتر 

شرایط را برای احیای هر چه سریع تر 
اقتصاد کشور که زیر فشار پیامدهای 
بحــران کرونا کمر خم کرده اســت، 
فراهم سازد. به گفته کارشناسان این 
سیاست می تواند یک کسری بودجه 
4۳4 میلیارد دالری روی دست دولت 
بگذارد، رقمی که نســبت به همین 
زمان در سال گذشته رشد سرسام آور 

یک هزار درصدی را نشان می دهد.
بخش قابل توجهــی از این هزینه ها 
اضطــراری درآمد  یارانه هــای  بــه 
به عنوان  دولــت  که  اختصاص یافته 
یک بســته حمایتی برای حل وفصل 
مشــکالت مالــی کســب وکارها و 
شرکت های کانادایی به اجرا گذاشته 
اســت. این تدبیر حمایتی دست کم 
تا دســامبر آینده تمدیدشده است. 
برآوردهای صورت گرفته و گزارشی 
که هفته گذشته مدیر بودجه مجلس 
منتشــر کرد، حاکی از آن است که 
شصت وهفت  دســت کم  برنامه  این 
میلیارد و نه صد میلیون دالر تا پایان 
ســال 2020 روی دست اتاوا خواهد 

گذاشت.
داگالس پورتر اقتصاددان ارشد بانک 
مونترال می گوید: مســئله این است 
که آیا در درازمدت افزایش قابل توجه 
هزینه های عمومی تحت تأثیر بحران 
کروناویروس با تصمیماتی که احتماالً 
دولت درزمینــه مالیات و بدهی های 
ملی اتخاذ خواهد کرد، جنبه دائمی 

پیدا می کند یا خیر.
به رغم اینکه بدهی های دولتی کانادا 
به طرز مشهودی افزایش یافته است، 
نســبت بدهی های دولــت فدرال به 
همچنان  داخلــی  ناخالــص  تولید 
پایین تر از سطحی است که صندوق 
بین المللی پول نگران کننده می داند.  
عالوه براین مجموع بدهی های دولت 
لیبــرال کانادا هنوز هــم پایین تر از 
میزانی است که در سال های ۱۹۹0 
ثبت شــد. ضمن اینکه نرخ سود نیز 
در کانادا همچنان بسیار پایین است 
و همین وضعیت هزینه های استقراض 
احتمالی را برای دولت فدرال کاهش 

می دهد.
درک هولت Derek Holt نایب رئیس 
و مدیــر مطالعات اقتصــادی بانک 
اسکوشــیا معتقد است که استعفای 
بیل مورنو از وزارت دارایی احتماالً به 
ایجاد تغییرات زیادی درزمینه مالیات 
منجر خواهد شد. هولت معتقد است 
زمــان کناره گیری مورنــو از وزارت 
دارایی و جانشینی وی توسط فریلند 
به خوبی و با دقت انتخاب شــده است 
چراکه این اتفاق در ماه اوت افتاده و 
وزیر دارایی جدید قبل از ارائه الیحه 
بودجه در پاییــز، فرصت کافی برای 
ایجــاد تغییرات عمــده در وضعیت 

بودجه یا به روز سازی اقتصادی دارد.

منبع: رادیو کانادا

برای خرید ده ها میلیون دز واکسن کرونا، 
کانادا با شرکت آمریکایی به تفاهم رسید

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
دوشنبه ۳۱ اوت اعالم کرد اتاوا تفاهم 
نامه ای اولیه ای با چهار شرکت مختلف 
داروسازی امضا کرده و ۱۹0میلیون 
دز واکسن احتمالی کووید۱۹ سفارش 

داده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ترودو حین بازدید از مرکز تحقیقات 
درمانی سالمت انسانی مونترال با اعالم 
این خبر افزود دولت فدرال این تفاهم 
 Johnson & نامه ها را با شرکت های
Johnson و Novavax امضــا کرده 

است.
نخســت وزیر کانادا پیش از این نیز 
در اوایل ماه اگوســت از انعقاد تفاهم 
نامه هــای مشــابه با شــرکت های 
 Moderna و Pfizer داروسازی بزرگ

خبر داده بود.
به گفته ترودو، چهار تفاهم نامه ای که 
دولت کانادا با این شرکت ها امضا کرده 
به اتاوا امکان دسترسی به دست کم 
۸۸میلیون دز واکسن آتی کووید۱۹ را 

خواهد داد و دستش را برای تهیه ده ها 
میلیون دز دیگر باز خواهد گذاشت.

ترودو همچنین اعالم کرد دولت کانادا 
با شرکت فایزر در حال مذاکره است 
تا در قرارداد با این شرکت گزینه هایی 
برای تهیه دزهای بیشتری از واکسن 

آتی کووید۱۹ بگنجاند.
برخی از این واکســن های احتمالی 
که در حال حاضر در مرحله آزمایش 
کلینیکی 2 یا ۳ قرار دارند، احتماال در 

سه ماهه سوم سال2020 در اختیار 
کانادا قرار خواهد گرفت البته منوط به 
این که همه آزمایشات صورت گرفته 
روی این داروها نتایج مطلوب داشته 
باشد و وزارت بهداشت کانادا نیز آن ها 

را تایید کند.
مقامات اتاوا از افشــای مبلغ تفاهم 
نامه هایــی کــه دولت بــرای تهیه 
منعقد  کووید۱۹  آتی  واکســن های 

کرده است، خودداری کرده اند.
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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

بریتیش کلمبیا برای نخستین بار
 از مرز 1000 مورد فعال کووید-19 

عبور کرد
ایرانیــان کانادا- دکتــر بانی هنری، 
پزشک ارشــد ایالت بریتیش کلمبیا 
آمــار جدیدی از مبتالیــان کرونا را 
اعالم کرد: از جمعه 2۸ تا دوشــنبه 
۳۱ آگســت، 24۹ مورد جدید مبتال 

به کرونا گزارش شده است.
 این نخســتین  بار اســت که تعداد 
مبتالیان کرونا در این استان از هزار 
نفر تجاوز کرده و به ۱۱0۷ نفر رسیده 

است. 
جوانان بیشــترین میزان ابتال را در 
دوره ی جدیــد همه گیــری خواهند 
داشت، البته این می تواند جور دیگری 
نیز باشد. ماه هایی که بریتیش کلمبیا 
بهتــر از تقریبــاً هر مــکان دیگری 
در کانــادا یا کل ایــاالت متحده می 
توانست کووید۱۹ را کنترل کند، به 

پایان رسیده است. 
از این تعداد، 2۸ نفر در بیمارســتان 
و تحــت درمــان و ۱0 نفر در بخش 
مراقبت های ویژه هستند. 2۷ نفر از 
مبتالیان بین ۱0 تا ۱۹ سال بوده اند. 
به گفته دکتر هنری، در پاییز و با سرد 
شدن هوا و بازگشایی مدارس، چالش  
بیماری بیشــتر خواهد  شد؛ چرا که 
نسبت به ماه های قبل، افراد کمتری 

در خانه می مانند. 
او در ادامه هشــدار داد، ساکنان این 
اســتان با توجه به فرا رسیدن فصل 
پاییز باید از ارتباطات اجتماعی خود 

بکاهنــد. طی چند هفته گذشــته، 
موارد  افزایش  شاهد  بریتیش کلمبیا 

کرونا در این استان بوده است. 
وی صریحاً اعالم کرد وقتی کســی 
بیمار اســت بایــد در خانــه بماند. 
مهمانی هــا یکــی از دالیــل اصلی 
افزایش موارد ابتال بــه کرونا در این 
استان گزارش شده است. در مواردی، 
برخی از مهمانی های بزرگ که بیش 
از پنجاه نفر در آن حضور داشته اند با 
دخالت پلیس به هم خورده و صاحب 

مهمانی نیز جریمه شده است. 
این جریمه ها تا 25 هزار دالر یا شش 

ماه زندان تعیین شده است.

جان هورگان، محبوب ترین نخست وزیر استانی کانادا شناخته شد
نخســت وزیر  هورگان  جان  ایرونیا- 
بریتیــش کلمبیــا در حــال حاضر 
باالتریــن میزان مقبولیت را در میان 
تمام همتایان خود در کانادا در اختیار 

دارد.
با اســتناد به نتایج یک نظرسنجی 
جدید که از سوی انستیتو انگس رید 
انجام شد میزان مقبولیت نخست وزیر 
بریتیش کلمبیا ۶۹ درصد اعالم شده 
و  به این ترتیب هورگان  از همتایان 

خود در انتاریو و کبک پیشی گرفت.
این شــرکت نظرسنجی غیرانتفاعی 
می گوید پاســخ دولت بــه پاندمی 
کووید-۱۹ یکــی از معیارهای اصلی 
رای دادن پاسخ دهندگان به رهبران 
استانی خود بوده و اضافه کرد که این 
مسئله »به طور مداوم از نظر اهمیت 

از بقیه باالتر قرار می گیرد.«
انگــس ریــد در بیانیه ای بــا اعالم 
نتایج نظرســنجی گفــت: »با وجود 
تعداد افزایش موارد ابتال  در اســتان 

بریتیش کلمبیا که به حد نصاب تازه 
ای رسیده، میزان مقبولیت هورگان 
باالترین در کشور و ۶۹ درصد است. 
این میزان محبوبیت نشــان می دهد 
شــمار اندک افراد بســتری شده در 
بیمارستان )که البته در حال افزایش 
است(، تا حد زیادی اهالی استان را از 

نظر کنترل شرایط قانع کرده است«.
این سازمان اضافه کرد: »در حالیکه 
شهروندان جوان تر دلیل اصلی روند رو 
به رشد تعداد موارد ابتال به کووید-۱۹ 

در استان هستند و مسئوالن سالمت 
عمومی را نادیده می گیرند، هورگان 
اخیرا با سلبریتی های متولد بریتیش 
کلمبیا از جمله رایان رنولدز و ســت 
روگــن تماس گرفــت و تالش کرد 
پیامی متفاوت ولی موثر را به جوانان 
اســتان منتقل کند و از آنها بخواهد 
بیشــتر فاصله اجتماعــی را رعایت 

کنند.«
این شرکت که نظرسنجی را انجام داده 
معتقد اســت محبوبیت نخست وزیر 

باعث شــکل گیری بحث هایی درباره 
احتمال برگــزاری انتخابات پاییزی 

شده است.
یک نظرســنجی دیگر که نتایج آن 
توســط شــرکت رقیب اینسایتس 
وســت در جوالی منتشر شد نشان 
داد که میــزان مقبولیت هورگان به 
رقم رکوردشــکن ۶۸ درصد در میان 
بریتیــش کلمبیایی ها رســیده و از 
میــزان مقبولیت حــزب خود یعنی 

دموکرات نو پیشی گرفته است.
ارقام نظرسنجی اخیر همچنین نشان 
دادنــد که اندرو فوری نخســت وزیر 
نیوفاندلند و البــرادور در قعر جدول 
قرار دارد و میــزان مقبولیتش فقط 
۳4 درصد اســت. بعد از آن جیسون 
کنی نخست وزیر آلبرتا با مقبولیت 42 

درصد قرار گرفت.
نبایــد فراموش کرد کــه محبوبیت 
هورگان از 4۶ درصد در فوریه)پیش 
از پاندمی(  اکنون به اوج رسیده است.

 ۸1 دانش آموز کبکی پس از تایید مواردی از کووید قرنطینه شدند 
احتمال قرنطینه دوباره کبک با افزایش موارد ابتال به کرونا

آژانس بهداشت عمومی روز دوشنبه 
اعالم کرد: »بیش از ۸0 نفر از دانش 
آموزان دو مدرسه از مدارس فرانسه 
زبان در شهر کبک به دلیل تایید سه 

مورد کووید۱۹ قرنطینه شده اند«.
متیــو بوویــن، ســخنگوی آژانس 
ســالمت،  طی یک ایمیــل در این 
رابطه گفت:  »بر همین اساس ۸۱ نفر 
از دانش آموزان این دو مدرسه از 2۸ 
اوت به مدت ۱4 رو قرنطینه شده اند«.

بوویــن اظهار داشــت: »تمام دانش 
آمــوزان آلوده، در بیرون از مدرســه 
به عفونت مبتال شــده اند و ربطی به 

مدرسه آمدن آن ها نداشته است«.
از هفته گذشــته که اکثــر مدارس 
فرانسوی زبان کبک بازگشایی شده اند 
مواردی از ابتال به کووید۱۹ در برخی 

از مدارس دیده شده است.
هیات مدارس انگلیسی زبان مونترال 
تاکید کرد که هنگام بازگشت دانش 
آموزان به مدارس در صبح دوشــنبه 
بر اســاس دســتورالعمل های دولت 
عمل کرده انــد. دانش آموزان مقطع 
4 و پایین تر، نیاز به پوشیدن ماسک 
ندارنــد و فقــط بزرگترهــا باید در 

مکان های عمومی ماسک بزنند.
در همین حال هیات مدیره مدارس 
فرانسه زبان از ابتالی دو نفر از معلمان 
دبیرستان های مونترال و چهار تن از 
معلمان مدارس ابتدایی به کووید۱۹ 

خبر داد.

بر همین اســاس افــرادی که با این 
معلم ها در ارتبــاط بوده اند قرنطینه 

شده اند.

مداد- به گزارش سی.بی.سی، فرانسوا 
لوگو طی ســخنرانی خــود در روز 
دوشــنبه ضمن ابراز تأســف از عدم 
رعایت نکات ایمنی از ســوی مردم، 
هشــدار داد که افزایش موارد ابتال به 
کووید ۱۹ در کبک می تواند منجر به 
بازگشت دوباره قرنطینه اجباری شود.
به گفتــه وی، رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی طی هفته هــای اخیر با 
بی توجهی همراه بوده و این موضوع 
اصالً رضایت بخش نیست. این موضوع 

در حالی عنوان می شود که تعداد موارد 
جدید ابتال به کرونا طی مدت دو هفته 
اخیر در کبک با افزایش روبه رو شده 
و مقامات بهداشت عمومی نتوانسته اند 

دلیل اصلی آن را مشخص کنند.
به باور فرانســوا لوگو، چندین عامل 
بالقوه در افزایش موارد ابتال به کرونا 
در اســتان تاثیرگذار است که برای 
نمونه می توان به ازسرگیری فعالیت 
باشــگاه ها و مراکز ورزش، بازگشایی 
بارها و افزایــش برگزاری اجتماعات 

خصوصی اشاره کرد.
نخست وزیر بر این موضوع تأکید کرد 
که اگر تعــداد موارد جدید همچنان 
ادامه داشــته باشد، احتمال تعطیلی 
مدارس وجود دارد و این مســئله در 
حالی است که بیشــتر مدارس طی 
ماه جــاری فعالیت خــود را پس از 
وقفه ای نســبتاً طوالنی تازه شــروع 
کرده اند و طی همین مدت زمان اندک 
نیز چند مــورد ابتال به کرونا در بین 
منجر  که  مشاهده شده  دانش آموزان 
به تعطیلی کالس و رعایت شــرایط 

قرنطینه شده است.
قطعــاً رخ دادن مــوارد این چنینی 
ایده آل نیســت و هرچنــد بروز این 
موارد انگشت شــمار نمی تواند باعث 
بروز نگرانی عمومی  شود، اما افزایش 
این موارد قطعاً شرایط را تغییر داده 
و موجــب بروز مشــکالت عدیده ای 

خواهد شد.
نکته مهمی که نخست وزیر کبک در 
ســخنان خود به آن اشاره کرد، عدم 
افزایش آمار مرگ ومیر ناشی از کرونا 
در استان علی رغم افزایش تعداد موارد 
ابتال به این بیماری است که دلیل آن 
تغییر الگوی سنی افراد مبتال از افراد 
کهن سال به ســمت گروه های سنی 

جوان است.
وی از همه کبکی ها درخواست کرد 
طی هفته های پیــش رو از برگزاری 

میهمانــی و تجمعــات خانوادگی و 
دوستانه در فضاهای سربسته اجتناب 
کرده و تالش کنند روند ابتال به کرونا 

را کاهش دهند.
دکتر گاســتون دو ســر متخصص 
بیماری های همه گیر در موسسه ملی 
بهداشت عمومی کبک در گفت وگو با 
الپرس تاکید کرد اوایل اوت از شیوع 
کووید۱۹ در استان کبک کاسته شد 
به طوری که برخی روزها فقط حدود 
شصت مورد جدید ابتال به این بیماری 
گزارش می شد اما افزایش موارد جدید 
ابتال بــه کووید۱۹ کــه از دو هفته 
پیش شــروع شده، نگرانی مقامات را 
برانگیخته است. شاید پس از گذشت 
چند ماه شستن کاالها و مواد غذایی 
که خریداری می کنیم، خسته کننده 
شده باشــد اما الزم است که تدابیر 
بهداشــتی اساســی به ویژه شستن 
مرتب دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، 
کاهش تماس با دیگران، اســتفاده از 
ماسک و برگزاری دیدارهای ضروری 

در فضای باز را رعایت کنیم.
کریستیان دوبه وزیر بهداشت کبک 
نیز خطاب به شهروندان تاکید کرد: 
»باید به خاطر ســالمندان، بیماران، 
پرســنل بخش درمان، کــودکان و 
به خاطر کمک بــه احیای اقتصادی 
استان و کشــورمان همچنان تالش 
کنیم و تدابیر و توصیه های بهداشتی 

را جدی بگیریم.«
ژاک ژیــرارد، مدیر موقت بهداشــت 
عمومی کبک با تأکید بر گســترش 
شــیوع و گردش ویــروس کرونا در 
جامعه از شــهروندان خواســت تا به 
قوانین بهداشــتی احترام گذاشته و 
پروتکل ها را رعایت کنند و تا آنجایی 
که امــکان دارد در اجتماعاتی که در 
فضاهای بسته مانند مشروب فروشی ها 

ایجاد می شود، حضور پیدا نکنند.
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»وست جت« مسافران بدون ماسک را 
از پروازها اخراج و آن ها را یک سال

 در لیست سیاه قرار می دهد

ایرونیا- وست جت از آغاز هفته جاری 
تدابیر سفت و سختی برای مسافرانی 
اتخاذ کرده است که از قوانین  فدرال 
برای استفاده از ماســک در پروازها 

پیروی نمی کنند.
این ایرالین گفت حاضر اســت حتی 
تا جایی پیش برود که مسافرانی که 
قبول نکنند به طــور مداوم در حین 
پرواز ماســک بزنند یا صورت شان را 

بپوشانند را از پرواز بیرون بیندازد.
اد سیمز رییس و مدیر عامل وست جت 
در مصاحبه ای با سی بی سی نیوز گفت: 
»اگر هواپیما زمین را ترک نکرده باشد 
و کســی باشد که قبول نکند ماسک 

بزند، ما او را به گیت بازمی گردانیم.«
سیمز گفت در »موارد شدید« یعنی 
اگر مسافری به نادیده گرفتن قوانین 
ماســک زدن ادامه بدهــد، هواپیما 
دور می زنــد و به نقطه پــرواز خود 

بازمی گردد.
سازمان حمل و نقل کانادا از هر فردی 
باالی 2 ســال می خواهــد در تمام 
پروازها ماسک بزند. دستوری که این 
سازمان اخیرا ارسال کرد این مسئله 
را اضافه می کند که فقط افرادی که 
یادداشتی رسمی از دکتر همراه دارند 
می تواننــد از ماســک زدن اجباری 

مستثنی باشند.
وســت جت می گوید امیدوار اســت 
مجبور نشود به حرکت شدید بیرون 

کردن مسافران خاطی روی بیاورد. 
این ایرالین  اعالم کرد که از روز اول 
سپتامبر، پاسخی شدیدتر به افرادی 
می دهد که مقابل استفاده از ماسک 
مقاومت کننــد. در ابتدا خدمه پرواز 
از مهمانان می خواهند که ماسک به 
صورت بزنند. در ادامه اگر نیاز باشــد 
یک اخطار رسمی به فرد داده می شود 
که ماسک ضروری است. اگر مسافر 
قبول نکنــد، تحریمی طوالنی مدت 
برایش تعیین می شــود. سیمز گفت 
چنین افرادی به مدت یک سال وارد 

لیست سیاه پرواز می شوند.
ایرکانادا هــم در بیانیه ای گفت: »ما 
به آن دســته از مهمانانی که از عمد 
تخطی می کنند اطالع رسانی می کنیم 

که از پرواز کردن معلق شده اند.«
این ایرالین بر حسب قوانین خود به 
صورت عمومــی درباره تدابیر ایمنی 
و اجــرای آن ها صحبت نمی کند، اما 
تایید کرد کــه یک »رویکرد پله ای« 
دارد کــه می توانــد در مرحله نهایی 

شامل ممنوعیت پرواز بشود. 
ایرکانادا فقط تایید کرد که تا به حال 
تعداد بسیار کمی از سوانح داشته که 
در آن مســافران استفاده از ماسک را 
قبول نکردند. وست جت هم گفت تا به 
حال این اتفاق ۳0 بار در پروازهایش 
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ایرکانادا رکورددار 
شکایت مسافران برای پس گرفتن پول بلیت

ایرونیا- ایرکانــادا در ماه می دومین 
تعداد زیاد شکایت  به وزارت حمل و نقل 

آمریکا را برای بازگشت پول داشت.
این وزارتخانه گفت از ایرکانادا ۱۷05 
شکایت برای بازگشت پول شد. این در 
حالی است که ۱04۱5 شکایت ثبت 
شده علیه ایرالین های غیرآمریکایی 
در این ماه ثبت شــد و در این میان 
ایرکانادا از بیش از ۸0 ایرالین خارجی 

دیگر در این قسمت پیشی گرفت.
یونایتــد ایرالینز تنها ایرالین داخلی 
یا بین المللی بود که تعداد بیشــتری 
شــکایت علیه آن ثبت شــد. تعداد 
شکایت های علیه این ایرالین ۳2۱5 

بود.
ایرکانادا و دیگر ایرالین های کانادایی 
قبول نکرده اند پول بیشتر مسافرانی 
را پس بدهند که پروازشان به خاطر 

پاندمی کووید-۱۹ کنسل شده است.
بــا این حــال، مانند اتحادیــه اروپا، 
ایرالین ها می خواهد  از  آمریکا هــم 
پول مسافران را پس دهند. شکایتی 
که نــزد قانون گــذار آمریکایی ثبت 
شود می تواند باعث ایجاد راهی برای 
دریافت پول برای تعدادی از مشتریان 
ایرکانادا شود که در شمال مرز دست 

ثبت 1.۴میلیون سفر هوایی در کانادا به رغم محدودیت های سفر

به رغــم محدودیت های مــرزی که 
دولت کانادا به منظور مبارزه با شیوع 
کووید۱۹ به اجرا گذاشــته اســت، 
۱.4میلیون نفر در فاصله 2۱ مارس 
تا 2۳ اوت با هواپیما مسافرت کردند. 
عالوه بر این بیش از یک میلیون نفر 
نیز )صرف نظر از کامیــون داران( در 
همین مدت از مرزهای زمینی کانادا 

عبور کردند.
آین آمار و ارقــام که آژانس خدمات 
مرزی کانادا ASFC منتشــر کرده 
است، نشــان می دهد که به رغم این 
که تعداد جابجایی ها و مســافرت ها 
امســال به علت بحران کرونا به طور 
قابل توجهی کاهش یافته اما مسافرت 
افراد حتی در دوره بحران بهداشــتی 

نیز ادامه داشته است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
مسافرت های زمینی و هوایی از اواخر 
مــارس تا کنون تنهــا 5 تا ۶ درصد 
میزان مســافرت هایی بود که همین 
مدت در سال گذشته در کانادا ثبت 

شد.
از 2۳ تا 2۹ مارس که اولین روزهای 
اعمال محدودیت های سفر بود، میزان 
عبور مسافران از مرزهای زمینی کانادا 
با کاهش ۸2 درصدی روبرو شــد. در 
همین مدت میزان ســفرهای هوایی 
نیز که در فرودگاه ها به ثبت رســید، 
کاهش ۸5 درصدی را نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته نشان می دهد.
محمد رضا خمســی محقق بخش 
مطالعات شهری و گردشگری دانشگاه 
کبک مونترال می گویــد: »از ابتدای 
بحران تا کنون مسافرت ها را می توان 
به سه مرحله تقسیم کرد. در مرحله 
اول که آغاز قرنطینه بود، ســفرهای 
هوایی به طرز شدیدی کاهش یافت. 
در مرحلــه دوم پروازها عمدتا برای 
بازگرداندن مســافران صورت گرفت 
و در مرحله ســوم نیز مسافرت های 
تجاری از مه و ژوئن از سرگرفته شد.«

خمســی افزود از اوایل ژوئن تدابیر 
محدودکننده ای که دولت در مرزها به 
اجرا گذاشته بود، اندکی تعدیل شد 
تا اتباع خارجی که اعضای خانواده یا 
بستگان نزدیک آن ها شهروند یا مقیم 
دایم کانادا بودند بتوانند وارد کشــور 
شوند. همین موضوع موجب شد که 
شمار مسافران هوایی از اول تا آخر ماه 

ژوئن تقریبا دو برابر شود.
دولت فدرال کانادا دستکم تا سی ام 
سپتامبر محدودیت های مرزی را برای 
مسافران خارجی تمدید کرده است. 
طبق تدابیر پیشــگیرانه ای که دولت 
در مرزها به اجرا گذاشــته است، هر 
مســافری که از کشــور دیگری وارد 
کانادا می شــود باید در بدو ورود یک 
دوره قرنطینــه اجبــاری ۱4روزه را 

سپری کند.
آقای خمسی ادامه داد به رغم احکام 
مختلفی که دولــت فدرال به منظور 
محدود کردن شــیوع ویروس کرونا 
صادر کرد و به رغم محدودیت هایی که 
با توجه به شــرایط بهداشتی به اجرا 
گذاشت، حمل ونقل هوایی در فصل 

تابستان با افزایش نسبی همراه بود.
وی افزود شــرکت های هواپیمایی با 
از جمله اختصاص  تدابیر مختلــف 
بیمه های مســافرتی تالش می کنند 
بیش از پیش سفر را برای مشتریان 

خود ایمن کنند.
با این حال آژانس خدمات مرزی کانادا 
ASFC تاکید کرده است که فعال همه 
مسافرت های اختیاری و غیرضروری از 
جمله سفرهای گردشگری و تفریحی 

ممنوع است.
به گفته آقای خمســی این مقامات 
هستند که تعیین می کنند کدام سفر 
»اساسی« است و کدام »غیرضروری«. 
ضمن این که بایــد محدودیت هایی 
را کــه کشــورهای مقصد بــه اجرا 

گذاشته اند، مد نظر قرار داد.
در عین حــال رادیو کانادا تعدادی از 
گردشگران تابســتانی را در فرودگاه 
دیده اســت که از کشورهای مختلف 
از جمله کوبا به کانادا بازگشته بودند. 
این افراد همگی اذعان کردند که برای 
تفریح و گردش به سفر رفته بودند و از 
تدابیر و محدودیت های پیشگیرانه از 
جمله قرنطینه دو هفته ای در بازگشت 

نیز کامال اطالع داشته اند.

 فرودگاه مونترال
 ۳0 درصد کارکنانش را تعدیل می کند

فرودگاه مونترال روز پنجشنبه گذشته از حذف ۱۷2 فرصت شغلی که بالغ 
بر ۳0 درصد کارکنان این فرودگاه را در بر می گیرد خبر داد.

به گزارش رســانه هدهد کانادا، اپراتور و مدیر فرودگاه های ترودو و میرابل 
مونترال با اشــاره به بسته بودن مرزهای کشور به روی مسافران خارجی و 
عــدم حمایت مالی از این بخش اعالم کــرد: »بهبود این وضعیت تا چند 
سال ادامه دارد، بنابراین پنجشنبه اقدامات استثنایی از طریق بیانیه اعالم 

می شود«.
تعداد پرسنل فرودگاه مونترال که پیش از شیوع کووید۱۹ بالغ بر ۶00 نفر 

بوده با این کاهش نیرو، به حدود 42۸ نفر کاهش خواهد یافت.
این در حالی است که یارانه دستمزد اضطراری دولت کانادا توانسته چندین 
کارمند طی چند ماه اخیر را سر کارشان نگه دارد. با ایجاد تغییرات در این 

برنامه شرایط بیش از پیش برای حفظ کارکنان دشوار شد.
فرودگاه مونترال پیش بینی کرده تردد مسافران به این فرودگاه در مقایسه با 
مدت زمان مشابه سال گذشته، ۷۱ درصد کاهش پیدا کند. در نتیجه منجر 

به کاهش 500 میلیون دالر از درآمدهای این فرودگاه می شود.
فرودگاه مونترال همچنین از کاهش میزان سرمایه گذاری های خود به نیمی 

از میزان قبل خبر داد و گفت بودجه خود را صرف امور ضروری می کند.

از آغاز پاندمی، کانادایی ها ۸ هزار شکایت رسمی برای
 پس گرفتن پولشان از ایرالین های کانادایی ثبت کرده اند

ایرونیــا- ســازمان حمل و نقل کانادا 
می گویــد از اواســط مــارس تا به 
حال بیش از ۸ هزار شــکایت درباره 
ایرالین ها دریافت کــرده که رقمی 
بی سابقه برای این بازه پنج و نیم ماهه 

است.
ایــن رقم از تعداد کل شــکایت های 
ثبت شــده در20۱۸-۱۹  بیشــتر 
اســت و در حالی شــکل گرفته که 
مشــتریان مدت هاســت نسبت به 
ایرالین ها اعتــراض می کنند که چرا 
دارند به جای بازگرداندن پول بیشتر 
سفرهای کنسل شده به خاطر پاندمی 

کووید-۱۹، اعتبار پس می دهند.
این ســازمان در این رابطه گفت: »با 
توجه بــه اینکه در پروســه بازبینی 
این شکایت ها هستیم، ممکن نیست 
مسائل خاص ذکر شده در شکایت ها 
را شناسایی کنیم یا هرگونه تحلیلی 
در این زمان داشــته باشــیم. با این 
حال، انتظــار داریم که بخش زیادی 
از شکایت ها درباره ووچرها و بازگشت 

پول باشند«.
افزایش شکایت ها به صورت مستقیم 
با کاهش بیش از ۹0 درصدی حجم 
مســافران ایرالین های کانادایی ربط 
دارد که نشــان می دهد بازگشــت 
پول یا کنســل شــدن پروازها نقش 
چشــمگیرتری از تجربه داخل پرواز 

دارد.
ایرالین هــای کانادایی معموال بعد از 
کنسل کردن ســفرها اعتبار پروازی 
ارایــه می کنند که تا دو ســال قابل 
استفاده است. این باعث شده خیلی از 
مشتریان نگران باشند که در آن بازه 
شاید به دالیل بهداشتی یا مالی سفر 

نکنند.
از فوریــه تــا به حــال، مســافران 
مجموعــه ای از دعوی هــای قضایی 
کلس اکشن و سه دادخواست با یبش 
از ۱0۹ هزار امضا جمع آوری کرده اند 
که خواستار بازگشت پول مشتریان 

شده اند.
در تضــاد بــا مســئوالن کانادایی، 
کمیســیون اروپا و وزارت حمل و نقل 
ایاالت متحده از ایرالین ها خواسته اند 
پول مشتریان را پس دهند. آمریکا و 
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و 
آلمان هم میلیاردها دالر کمک مالی 
به ایرالین های متضرر داده اند اما اتاوا 
هیچ کمکی مختص صنعت پرواز به 

ایرالین ها نداده است.
پاندمی ضربه عظیمی به  ایرالین ها 
واد کــرده و ایرالین های کانادایی به 
خاطر کنسل شدن پروازها و محدود 
میلیاردها  بین المللی  مرزهای  شدن 

دالر ضرر کرده اند.
با استناد به تخمین های ماه مه انجمن 
بین المللی حمل و نقل هوایی، ســود 
ایرالین های کانادا در سال 2020  با 
کاهشــی ۱4.۶ میلیارد دالری یا 4۳ 

درصدی مواجه خواهد شد. 
شــکایت های ثبت شــده مربوط به 
اواسط مارس تا بیست و ششم آگوست 

هستند.
این در حالی اســت که نخست وزیر 
جاســتین ترودو تابحال واکنشــی 
نسبت به این قضیه نداشته و تنها  روز 
سیزدهم مارس  به کانادایی ها هشدار 

داد به خارج از کشور سفر نکنند!!
iroonia.ca

رد به سینه شان خورده است.
ارقام دفتر آمار حمل و نقل آمریکا نشان 
می دهد که ایرکانادا در حالی چنین 
تعداد باالیی از شــکایت ها را دریافت 
کــرد که چهار ایرالیــن آمریکایی و 
همچنین بریتیش ایرویز و لوفت هانزا 
مسافران بیشتری در پروازهای عبور 

خود در آمریکا داشتند.
وست جت ایرالینز در تعداد مسافران 
میــان مــرزی پایین تــر از ایرکانادا 
قرار گرفت امــا در میان ایرالین های 
غیرآمریکایی با دریافت ۳4۶ شکایت 
در رتبه ششم قرار گرفت. وست جت 
گفته مشــتریانی که پرواز آمریکا یا 
بریتانیا خریداری کرده بودند می توانند 

پول خود را پس بگیرند.
این دومین ماهی بود که  ایرکانادا در 
فهرست ایرالین هایی قرار گرفت که 
بیشترین تعداد شکایت ها را دریافت 
می کند. حجم شکایت های دریافتی 
علیــه این ایرالین واقــع در مونترال 

اخیرا در حال افزایش بوده است.
ایرکانــادا در آوریــل از تعــداد کل 
۷5۶۸ شکایت، ۹۶۹ شکایت دریافت 
کرده بود که معــادل ۱۳ درصد کل 
شکایت ها بود. آمار وزارت حمل و نقل 
آمریکا نشان می دهد که این ایرالین 
در زمینه شــکایت ها در میان تمام 
ایرالین ها در رتبه سوم قرار داشت و 
فقط یونایتد ایرالینز و امریکن ایرالینز 

iroonia.ca .جلوتر از آن بودند
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

فرانسوا لوگو نخست وزیر استان کبک 
به هیچ وجه قصد ندارد به درخواست 
جیســون کنی و ایو- فرانسوا بالنشه 
بنــای یادبود جــان مک دونالد را به 

ادمونتون منتقل کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
لوگو بعد از ظهر دوشنبه ۳۱ اوت در 
رابطه با مجســمه نخست وزیر سابق 
کانــادا در مونترال که روز یکشــنبه 
توســط تظاهرکننــدگان مخالــف 
نژادپرستی سرنگون شد، تاکید کرد 
مســئله انتقال این مجسمه به آلبرتا 

مطرح نیست.
لوگو افزود: »مجسمه را مرمت و دوباره 
در جای خود نصب خواهیم کرد.« وی

تظاهرکنندگان  اقــدام  کرد  تصریح 
ضدنژادپرســتی در ساقط کردن این 
مجســمه غیرقابل قبول اســت. وی 
افزود درست نیست که یک عده آن 
چــه را که به تاریخ کشــور ما تعلق 
دارد، خــراب می کنند. همه ما قبول 
داریم که باید با نژادپرســتی مبارزه 
کنیم اما خراب کردن بناهای یادبود، 
نمادها و مجســمه شــخصیت های 
پیشین یا کنونی کانادا مثل آن چه در 
مونترال اتفاق افتاد، با روح دموکراسی 

سازگاری ندارد.
نخست وزیر کبک که در کنفرانسی 
مطبوعاتی سخن می گفت، ادامه داد: 
»شاید ما ســال آینده درباره امکان 
ایجــاد تغییرات گفت وگــو کنیم اما 
آن چه فعال مقرر شــده این است که 
مجسمه را بازسازی و دوباره آن را در 

جای اولش قرار دهیم.«
 جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا اعالم 
کرده بود اگر مونترال انتخاب نکند که 
مجسمه جان ای. مک دونالد که شنبه 
توســط معترضان پایین آورده شد را 
دوباره نصب کند، او مجســمه را در 
زمین مجلس قانون گذاری آلبرتا نصب 

خواهد کرد.
این مجسمه در پایان یک راهپیمایی 
اعتراضی برای کاهش بودجه پلیس 
در مرکز شــهر مونترال پایین آورده 
شد. این یکی از چند اعتراضی بود که 
در شهرهای سراسر کشور برگزار شد.

هنوز مشــخص نیســت کسانی که 
مجسمه را پایین آورده اند وابسته به 
هستند  اعتراض ها  سازمان دهندگان 

یا خیر.
بنــری که در حــال پاییــن آوردن 
مجسمه برافراشته شده بود مبنی بر 
این بود که مک دونالــد به خاطر به 
حاشیه راندن جوامع محلی آسیایی و 
به خاطر نقشش در معماری سیستم 
مدرســه مســکونی فعلی »دستانی 

آغشته به خون« دارد.
کنی با مجموعــه ای از توییت ها به 
ایــن حرکت معترضان پاســخ داد و 
گفت »چپ افراطی« مسئول این نوع 
خشونت اســت و مک دونالد توانست 
از مشکالت شخصی خود عبور کند 
و تبدیل به اولین نخســت وزیر کانادا 

بشود.
 او گفــت: »ایــن تخریــب تاریخ و 
قهرمانان ما است و باید متوقف شود.«

ولری پلنت شهردار مونترال هم اضافه 
کرد: »مباحثه درباره میراث و زندگی 
او درســت است. اما اگر اجازه بدهیم 
گروه هایی از مــزدوران تاریخ ما را با 

مصونیت خراب کنند، اشتباه است.«
او گفت دفتر هنرهای عمومی شــهر 
درباره محافظت از این مجسمه اقدام 
خواهد  گفت وگوهایی  برگــزاری  به 
کرد و همچنین با متخصصان حفظ 
میــراث شــهر صحبت می شــود تا 
قدم بعدی تعیین شود. او در توییتر 
نوشت: »بعضی از یادبودهای تاریخی، 
اینجا مانند هر جای دیگری، در قلب 
مباحثه هــای احساســی فعلی قرار 

مجسمه مک دونالد تا سال ۲0۲1 در انظار عمومی ظاهر نخواهد شد
نخست وزیر کبک: مجسمه جان مک دونالد را مرمت و دوباره در جای خود نصب می کنیم

دارنــد. من تکرار می کنم که به جای 
اینکه بخواهیم آن ها را حذف کنیم، 
بهتر اســت که آن ها را در پس زمینه 
مفهومی خودشان قرار داده و بررسی 
کنیــم. من همچنیــن حامی اضافه 
کردن یادبودهایی هســتم که بیشتر 
جامعه ای را به نمایش می گذارند که 

می خواهیم به آن تبدیل بشویم.«
پس از ســرنگونی مجسمه جان ای. 
مک  دونالــد در بلــوار رنه له وک در 
مونترال، معترضان بنــری جای آن 
نصب کردند که روی آن نوشته شده 
»دستان جان آ. مک دونالد به جنایت 
و ســلب حق رأی اقلیت هــا، آلوده 

است«. 
یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه 
ســخنان  از   ،)Guelph( گوئلــف 
نخست وزیر آلبرتا ابراز نگرانی کرده و 
معتقد است که این سخنان شباهت 
زیادی به واکنش جمهوری خواهان 
آمریکایی در اعتراض به آثار تاریخی 

کنفدراسیون دارد.
جان ای. مک دونالد، اولین نخست وزیر 
کانادا و کسی است که به گفته بسیاری 

از تاریخدانان اگر به دلیل فعالیت های 
او نبود کانادا هیچگاه شکل نمی گرفت. 
اما او در این مسیر کارهایی انجام داده 
که با معیارهای امروزی می توان آنها را 
جنایت نامید. از جمله سواستفاده از 
نیروی کارگر ارزان چینی برای ساخت 
راه آهن سراســری کانــادا، راه اندازی 
کودکان  برای  شــبانه روزی  مدارس 
بومی کانادایی که موجب اســتحاله 
فرهنگی و کودک آزاری های بیشماری 
شد، گرســنگی دادن به قبایل بومی 

کانادایی و دیگر رفتارها و اقدامات.
بــه گــزارش 24Heures، در پــی 
حادثه ســرنگونی مجسمه جان ای. 
مک دونالــد، والری پالنت، شــهردار 
مونتــرال اعالم کرد که بــا توجه به 
برآورد اولیه خسارت وارده به مجسمه 
که حداقــل 400 هزار دالر اســت، 
نســبت به بازســازی و نصب مجدد 
مجسمه اقدام خواهد شد اما برای این 
کار به چندین ماه زمان نیاز است که 
مطمئناً در سال جاری اتفاق نخواهد 

افتاد.
وی تصمیم دارد بــا کمک یک تیم 

چند رشته ای نسبت به انتخاب محل 
جدید این مجسمه اقدام کند.

به نظر می رسد که یک  روند طوالنی 
در یافتــن بهترین مکان بــرای قرار 
دادن مجســمه جنجالی مک دونالد 
در حال شکل گیری است چراکه این 
نخستین باری نیست که معترضان به 
این مجسمه آسیب رساندند. در سال 
۱۹۹2 فعاالنــی که ادعا می کردند از 
 )FLQ( جبهه آزادی بخش دوو کبک
هســتند، درحالی که این مجســمه 
ایســتاده باقی مانده بود، سر از بدنش 

جدا کردند.
پالنت با تأکید بر این مسئله که نباید 
تاریخ را پاک کنیم افزود: باید نسبت 
به روشن سازی زمینه ای که منجر به 
حمله به چنین نمادها و یادبودهایی 
می شــود، اقــدام و این مســئله را 
ریشه یابی کنیم. وی احتمال نگهداری 

این مجسمه در موزه را نیز رد نکرد.
جاســتین ترودو نیز روز دوشنبه با 
حضور در مونترال با بیان این مطلب 
گفت: این مجسمه در یک تظاهرات 
اعتراضی برضد پلیس سرنگون و سر 
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از تنش جدا شد. وی با بیان اینکه ما 
کشــور قانون مداریم و به قانون باید 
احترام بگذاریم حتــی وقتی دنبال 
اصالح و تغییر هستیم اظهار داشت: 
این گونه اقدامات خرابکارانه نه راهی 

به عدالت دارند و نه برابری.
نخست وزیر کانادا تاکید کرد: اینگونه 
اقدامات و خرابکاری های به هیچکس 
کمــک نخواهــد و آن را به هدفش 

نمی رساند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش 
تاکیــد کرد که ممکن اســت برخی 
حرفهای مک دونالد، نخســت وزیر 
سابق کانادا قابل نقد باشد ولی سایر 
نخست وزیران کانادا از جمله پدر او 

نیز قابل نقد هستند.
ترودو در بخشی از سخنانش به زبان 
فرانسوی گفت: من معتقدم که یک 
کشور باید از گذشته خود آگاه باشد. 
هم نکات مثبت و هم نکات منفی آنها 

را بشناسد و بهترین ها را اجرا کند.
ارین اوتو، رهبر جدید حزب محافظه 
کار نیز با انتقاد از سرنگونی مجسمه 
مک دونالد، گفــت که کانادا بدون او 
بوجود نمی آمد. وی با انتشار توییتی 
در این رابطه نوشــت: کانادا کشوری 
عالی است که باید به  وجود آن افتخار 
کنیــم. ما با تخریب گذشــته آینده 

بهتری نخواهیم داشت.
اما در این بین جاگمیت سینگ، رهبر 
حزب نئو دموکرات لحنی متفاوت از 
بقیه داشت و با انتشــار توییتی روز 
یکشنبه نوشــت: با وجود اینکه مک 
دونالد، اولین نخست ویر کانادا است 
اما شــخصیت اصلــی او تالش برای 
نابودی وحشــیانه مــردم بومی بوده 
اســت. پایین کشــیدن مجسمه او 
موجب پاک شدن وحشتی که ایجاد 
کرده از تاریخ نمی شود بلکه تکریم او 

را بیشتر می کند.
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صاحب خانه اهل هلیفکس
 برای بیرون انداختن مستاجر ،

درها و پنجره های منزل را برداشت
ایرونیا- صاحب خانه ای اهل هلیفکس 
درها، پنجره ها و شــیر آب ســینک 
آشــپزخانه را از آپارتمانی در فرویو 
برداشــته تا زوجی کــه آنجا زندگی 
می کنند مجبور شــوند آنجا را ترک 

کنند.
ملودی بالدوک گفت: »شوک عظیمی 
اســت که به خانه بیایی و ببینی که 

عمال به خانه ات حمله شده است.«
او و همســرش الریسا فارست مدتی 
اســت که با صاحب خانه شــان آدام 
برت مشکل داشــته اند. صاحب خانه 
گفت آن ها مستاجران خوبی نبوده اند، 
اجاره خانه نمی دهند، با همســایه ها 
دعوا می کنند و به ساختمان آسیب 

وارد می کنند.
وقتی قرارداد آن هــا در پایان آوریل 
تمام شــد، برت تمدید نمی کرد، اما 
به گفته خودش ســعی کرد با آن ها 
تعامل کند تا بدهی شــان را پرداخت 
کننــد. او این زوج را در یکی دیگر از 
ساختمان هایش مستقر کرد ولی آن 
قرارداد هرگز نهایی نشــد و برت در 

پایان ماه مه برق واحد را قطع کرد.
بعد از تقریبا چهار ماه، برت شروع به 
برداشتن چیزهایی از ساختمان کرد 
چــون می گوید صبرش را از دســت 
داده بود. برت قبال هم از طریق ایجاد 
اختالل در نوســازی خانه و افزایش 

اجاره خانه ســعی در بیــرون راندن 
مستاجران خود کرده بود اما می گوید 
این نخستین باری است که چیزهای 

اساسی را برمی دارد.
فیونا ترینور که حاال وکیل بالدوک و 
فارست است، گفت تاکتیک های برت 
در این مورد و مواردی که قبال گزارش 
شده اند قابل قبول نیستند و مصداق 

»زورگویی« تلقی می شود.
او گفــت: »نمی دانم ایــن نوع رفتار 
رایج هست یا نه، اما مسلما قبال هم 
از صاحب خانه های  چنین چیزهایی 

هلیفکس شنیده شده است.«
برت می گوید دستور دادگاهی برای 
بیرون راندن بالدوک و فارست تا آن 
روز عصر را داشت اما وکیل مستاجران 
می گوید شــواهدی از چنین چیزی 
ندیده است. او در عین حال شکایتی 
نزد شــهرداری منطقه ای هلیفکس 

علیه صاحب خانه ثبت کرده است.
الیحه اجاره نشــینی مسکونی استان 
می گوید صاحب خانه نمی تواند بدون 
اجــازه مســتاجر در ورودی منزل را 
تغییــر بدهد اما بالدوک و فارســت 
ماه هاســت که قرارداد نداشــته اند و 
حفاظت از آن ها تحت قانون محدود 
اســت. آن ها می گویند بعد از ماه ها 
جســتجو جایــی برای رفتــن پیدا 

iroonia.ca .نکرده اند

افزایش قیمت مسکن در مونترال

ایرانیان کانادا- بسیاری از کانادایی ها در 
ازای خرید ملکی ارزان تر، زمستان های 
سخت »کبک«، سیاست های زبانی و 
جاده های فرســوده این استان را به 
جان می خرند، اما به نظر می رسد که 

شرایط کبک در حال تغییر است.
 بر اساس گزارشی جدید از ِسنچری 
2۱ کانــادا، قیمت امــالک مونترال 
ســریع تر از تورنتو و ونکوور در حال 
افزایش اســت. یک کاندو )مجموعه 
آپارتمانــی( در مرکز شــهر مونترال 
به طــور متوســط ۸05 دالر در هر 
فوت مربع اســت، که نسبت به سال 
گذشــته 5.۱۳ درصد افزایش یافته 
اســت. این قیمت، ارزان تر از ۱/0۸۳ 
دالر بــرای هر فوت مربــع در تورنتو 
اســت. در حالی که قیمت ها حدود ۹ 
درصد افزایش داشته  است، همچنان 
ارزان تــر از ۱۹۱۹ دالر در هــر فوت 
مربــع در ونکوور اســت که حدود 4 

درصد کاهش قیمت داشته است. 
همچنین ایــن گــزارش، تغییراتی 
چشــمگیر را در قیمــت خانه های 
و  مجــاور  خانه هــای  از  مســتقل 
تاون هاوس ها )خانه های مســتقل و 

دیوار به دیوار( نشان می دهد. 
مونترال در حال حاضر دارای قوی ترین 
امالک و مســتغالت در کاناداســت. 
قیمت خانه های مستقل ۹5۸ دالر در 
هر فوت مربع و تاون هاوس ها به ۷۶۸ 
دالر در هــر فوت مربع افزایش یافته 

است.
 بررســی های ِســنچری 2۱ نشان 
مي دهــد که بازار مســکن مونترال، 
علی رغم بحــران کرونا رشــد کرده 
است. بر اساس این گزارش، ویروس 
کرونا شــیوه ی فعالیت های بسیاری 
از بخش هــای اقتصــادی از جملــه 
کارگزاران امالک و مســتغالت را نیز 
تغییر داده است. مثالً تورهای بازدید 
از منــازل که به فروشــندگان اجازه 
می داد تعداد افراد وارد شــده به خانه 

را به حداقل برسانند هر روز محبوبیت 
بیشتری پیدا می کند. 

فقط این خریداران مسکن نیستند که 
زمانه ی دشــواری را تجربه می کنند. 
گــزارش ماه ژوئن نشــان می داد که 
زنگ خطر برای کمبود مســکن در 
بسیاری از مناطق استان کبک به صدا 

درآمده است. 
طبق این گــزارش نــرخ واحدهای 
مســکونی خالی در کبک، طی ۱5 
سال گذشته به پایین ترین میزان خود 
رسیده اســت. این نرخ به 5.۱ درصد 
رسیده و بدین معناست که مستاجران 
برای پیدا کردن خانه دوران سختی را 

سپری می کنند. 
کارشناســان مسکن از دولت استانی 
می خواهند برای جلوگیری از افزایش 
اجاره بها، به ترویج مسکن ارزان قیمت 
کمک کرده و از حقوق مســتأجران 

حمایت کند.
 برایــان راشــتون، معــاون اجرایی 
مدیرعامل ِســنچری 2۱، می گوید: 
هنگامی کــه در نیمه ی مــاه مارچ، 
همه گیری بیماری کرونــا در کانادا 
آغاز شد، ابهامات زیادی در این مورد 
که برای فروش امالک و مســتغالت 
به خصوص در بهار که فصل شلوغ این 
تجارت است چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
آن چه که ما دیدیــم این بود که در 
ابتدای همه گیری تعداد فروش ها کم 
شد. ولی کمی بعد، به عددی نزدیک 

به نرخ عادی رسید.

 تسهیالت جدید برای دارندگان ویزای  موقِت کانادا
دولــت کانــادا همــواره بــه دنبال 
ساده ســازی مســیر دریافت ویزای 
بــرای  کانــادا  کاری  و  تحصیلــی 
عالقه مندان به اخذ این ویزاها است. 
بدین منظــور اداره مهاجرت کانادا، 
اعالم نمود در دوران پندمیک ســه 
فاکتور ساده ســازی را معرفی نموده 

است.
دانشجویان خارجی قادر خواهند بود 
تحصیالت آنالین خــود را در دوران 
پندمیک آغاز کننــد و می توانند در 
صورت تمایل و امــکان، تحصیالت 
آنالین خود را تــا ۳0 آپریل 202۱ 
ادامه دهند. بطوریکه دوره درخواست 
مجوز کار پس از تحصیلشان تا زمانی 
که دوره تحصیل آنالین از 50 درصد 
کل دوره تحصیل تجــاوز نکند، اثر 

منفی نخواهد گذاشت.
دانشجویان خارجی که برای دوره های 
کوتاه مدت ۸ تا ۱2 ماهه درخواست 
مجوز تحصیل نموده  اند و شروع دوره 
تحصیلــی آنان بین ماه هــای می  تا 
سپتامبر 2020 بوده است، می توانند 
کل دوره تحصیل را به صورت آنالین 
بگذرانند و هنوز قادر به دریافت مجوز 
کار پــس از تحصیل معــادل دوره 

تحصیلی خود شوند.
دانشــجویانی که وارد یــک برنامه 
تحصیلــی شــده و تاریــخ شــروع 
تحصیلی شــان بین ماه هــای می  و 
ســپتامبر 2020 بوده ولــی تا آخر 
مــاه آپریل 202۱ به تحصیل آنالین 
خــود ادامــه می دهند کــه موجب 
فارغ التحصیل شــدن از بیش از یک 
برنامه تحصیلی شود، قادر خواهند بود 
برای مجموع هر دو دوره درخواست 

اجــازه کار پــس از تحصیل دریافت 
نمایند. مشروط بر اینکه دوره تحصیل 
آنالین بیــش از 50 درصد کل دوره 

نباشد.
اخذ مجــوز کار پس از تحصیل یکی 
از برنامه های بسیار پرطرفدار در میان 
دانشجویان خارجی است. دانشجویان 
خارجی معادل با دوره تحصیل پس از 
فارغ التحصیل شدن از مقطع تحصیلی 
حداکثر تا سه ســال می توانند برای 
کسب ســابقه کار کانادایی از امکان 
دریافت مجوز کار استفاده کنند. اخذ 
ســابقه کار کانادایی کانالی مطمئن 
برای به دست آوردن اقامت دائم کانادا 

محسوب می گردد.
اخذ مــدرک تحصیلــی در کانادا و 

همچنین سابقه کار کانادایی موجب 
می شود تا این متقاضیان از امتیازات 
امتیازبندی  ماتریــس  در  باالتــری 

بهره مند گردند.
نتیجتا تمامی دانش آموزانی که برای 
ترم های تحصیلی بهار، تابســتان و 
یا پاییز 2020 و یا زمســتان 202۱ 
نموده اند،  تحصیل  مجوز  درخواست 
شامل این قوانین در صورت دریافت 
نامه تاییدیه صــدور مجوز تحصیل 

می شوند.
اداره مهاجــرت اعالم نمود در جهت 
دانشجویان  تحصیل  روند  تســهیل 
خارجی همــواره در دوران پندمیک 
در صــورت نیاز اقدامات الزم را انجام 

خواهد داد.

در سیاست های جدید صدور ویزای 
موقــت کار برای افــرادی که دارای 
ویــزای ویزیت هســتند و در کانادا 
حضــور دارند تا کنون در سیســتم 
درخواست ویزای کار برای خارجیان 

از داخل کشور بی سابقه بوده است.
ویزیتورهــای خارجی در صورتی که 
در هنگام اقامت موقت خود به عنوان 
ویزیتور موفق به اخذ پیشنهاد کار از 
یکی از کارفرمایان شوند می توانند از 
داخل کانادا مراحل اخذ ویزای کار را 
انجام و تا دریافت نتیجه درخواست در 

کانادا بمانند.
این در حالیســت که تــا قبل از این 
متقاضیان حتما هنگام درخواســت 
ویزای کار ملزم به ارسال درخواست از 
خارج از کانادا بودند و امکان انجام آن 

از داخل نبوده است.
این سیاســت از 24 آگوست 2020 
قابل اجرا شده است. الزم به ذکر است 
که این سیاست تنها افرادی را شامل 
می شــود که تا 24 آگوست در کانادا 
با ویزای ویزیت حضور داشته و موفق 
به اخذ پیشنهاد کار شده  اند و شامل 
هر فردی که پس از 24 آگوست وارد 

کانادا می شود، نخواهد شد.
تمام ویزاهای توریســتی و دیدار که 
شامل ســوپر ویزا، بیزینس، ویزیتور 
ویــزا و یا ویزای دیــدار معمولی و یا 
 Global  افــرادی که تحت برنامــه
skill strategy موفق به اخذ ویزای 
توریستی شده اند، شامل این سیاست 

جدید مهاجرتی می شوند.
کانادا کارگران خارجی که در دوران 
پندمیک به دنبال منقضی شدن ویزای 
کاریشان در کانادا به محدودیت های 
ســفر در دوران پندمیک مجبور به 
تغییر وضعیــت اقامتی به ویزیتوری 
شده  اند را تشــویق می کند تا با اخذ 
پیشــنهاد کاری از کارفرمایان ویزای 
کاری خود را با استفاده از این سیاست 

جدید تمدید کنند.
متقاضیــان باید دارای شــرایط زیر 

باشند:
دارای ویزای موقت با اعتبار در تاریخ 
اعــالم این سیاســت مهاجرتی )24 
آگوســت 2020( با قصد ماندن در 

کانادا
داشــتن پیشــنهاد کار از یکــی از 

کارفرمایان کانادایی
ارســال درخواســت اجازه کار با و یا 

LMIA بدون نیاز به اخذ
دارا بودن شرایط استاندارد پذیرش

داشــتن اجازه کار در طــی ۱2 ماه 
گذشته که منقضی شده است.

آمادگــی شــروع بــه کار به محض 
دریافت پیشنهاد کار تا زمانی که دوره 
بررسی صدور مجوز کار به اتمام برسد.
ایــن سیاســت جدید بــه منظور 
تامیــن منافع کارفرمایــان کانادایی 
که عالقه مند به اســتخدام کارگران 
خارجی حاضر در کانادا به علت نیاز 
مبرم نیــروی کار در دوران پندمیک 

است، در نظر گرفته شده است.

معصومه علی محمدی )هفته(

نخست وزیر انتاریو  با یک نمودار»ساده« 
علت بسته ماندن مرز آمریکا-کانادا را توضیح داد

ایرونیا- داگ فورد نخست وزیر انتاریو 
در کنفرانس خبری آخر هفته خود از 
دولت فدرال خواست مرز بین آمریکا و 
کانادا را بسته نگه دارد، به یک نمودار 
آماری مهم استناد کرد که تعداد موارد 
ابتالی پایین کووید-۱۹ در استان را 
با تعداد موارد فراوان آمریکا مقایسه 

می کرد.
فورد که وسط کنفرانس خبری خود 
چارت را روی یک اســتند قرار داد، با 
افتخار گفــت »می توانید ببینید که 
بــه ازای ۱00 هزار نفر ما 2۸4 مبتال 
داریــم«. در این  جدول  کنار انتاریو 
اســتان کبک با ۷2۶ مــورد به ازای 
هر ۱00 هزار نفر دیده می شــود. در 
مقایسه با آن، میشیگان با ۹۸۹ مورد، 
پنسیلوانیا با ۹۹4 و فلوریدا با 2۸2۷ 
مورد به ازای هــر ۱00 هزار نفر قرار 

داده شدند.
دوســتان  »مــن  گفــت:  فــورد 
آمریکایی مان را خیلی دوســت دارم 
اما آقای نخست وزیر به همین دلیل 
است که ما نمی توانیم مرزهای مان را 

باز کنیم. خیلی ساده است.«
دولت فدرال و مســئوالن آمریکایی 
قبــول کرده اند مرزهــای زمینی را 
برای سفرهای غیرضروری حداقل تا 
بیست و یکم سپتامبر بسته نگه دارند. 
مســافران هوایی می توانند از آمریکا 
وارد شوند اما باید بعد از ورود خود را 

به مدت ۱4 روز قرنطینه کنند.
موارد ابتــالی بریتیش کلمبیا کمی 
بیــش از یک ســوم انتاریو اســت و 
تعداد موارد آزمایشگاهی تایید شده 
کووید-۱۹ آن به ازای هر ۱00 هزار 

نفر ۱05 نفر است. 

فورد گفت می خواهــد از نظر اندازه، 
انتاریو را با ایالت های آمریکا مقایسه 
کند و افزود: پس از کالیفرنیا، تگزاس، 
نیویورک و فلوریــدا، اگر انتاریو یک 
ایالت آمریکایی بود ما پنجمین ایالت 

بزرگ محسوب می شدیم.
وی با مقایســه آمار ابتال در انتاریو و 
ایالت های بــزرگ آمریکا تاکید کرد: 
فقط می خواستم به مردم نشان بدهم 
که دارند کار خوبی انجام می دهند. به 
هیچ وجه هنوز ایمن نیستیم اما فقط 

می خواهم مردم را تشویق کنم.
او تاکید کرد که آمریکا، که بیشترین 
تعداد موارد ابتــال و مرگ و میر کرونا 
ویــروس را در دنیا به خود اختصاص 
داده، با کانادا وتجربــه اش در دوران 

پاندمی کامال متفاوت است. 
فورد گفت: »ما با آمریکا تفاوت داریم. 
کانادایی ها خیلی بیشتر از آمریکایی ها 
گوش می کنند و من از این مســئله 

سپاسگزارم.«
در پاسخ به اینکه آیا او از کاندیدایی 
آمریکا  ریاســت جمهوری  رقابت  در 
حمایت می کند، فورد ابتدا گفت کامال 
روی مسائل استانی متمرکز است اما 

بعد نتوانست از جدیدترین تعرفه های 
ترامپ برای صادرات کانادایی حرفی 

نزند.
فورد گفت: »ترامپ می گوید من روی 
همه چیز تعرفه می گذارم اما او باید 
کمی مطالعه کند. باید بفهمد که ما 
مشتری شماره یک آن ها هستیم. ما 
بیشتر از مجموع چین، بریتانیا و ژاپن 
روی هم، از آمریکایی ها کاال می خریم. 
ما مشتری شــماره یک هستیم و او 
می خواهد به خاطر سیاست دنبال مان 

iroonia.ca »بیفتد؟
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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

حدود 1۵00 کانادایی برای دریافت 
واکسن کووید-19 اعالم آمادگی 

کرده اند

درک این مســاله خیلی دشوار است 
کــه کســی خــودش را در معرض 
ویروس کرونا قرار دهد و آزمایشــات 
تولید واکسن کووید۱۹ روی او انجام 
شود. الکساندر راجرز، جوان 2۷ ساله 
شــربورکی این کار دشــوار را انجام 

خواهد داد.
به گــزارش رســانه هدهــد کانادا، 
 one day« بنابر گــزارش ســازمان
sooner«  در حدود ۱500 کانادایی 
برای دریافت این واکسن اعالم آمادگی 
کرده اند. این سازمان با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد این بخشی از آزمایش های 
انسانی تولید واکسن کووید۱۹ است 
و روی گروهــی از داوطلبان که برای 
دریافت این واکســن اعالم آمادگی 

کرده اند، انجام می شود.
واکسن های جدید روی افراد داوطلب 
آزمایش می شوند و سپس اجازه دارند 
در طــول درمان به زندگــی روزمره 

خودشان بپردازند.
کســانی که داوطلب دریافت واکسن 
کرونا می شــوند عمدا خودشان را در 
معرض ویروس قرار می دهند تا ببینند 

این بیماری را می گیرند یا خیر.
در همین رابطه چنــد ده نماینده و 
متخصــص بیماری های عفونی برای 
تایید تزریق واکسن به داوطلبان چراغ 

سبز نشان داده اند.

الکســاندر راجرز، جوان 2۷ ساله از 
اهالی شــربروک - کبک نیز حدود 
هزارمین داوطلبی است که آمادگی 
خودشــان را برای آزمایشــات تولید 
واکســن کوویــد۱۹ مقدماتی اعالم 

کرده اند.
او با تاکید بر اینکه داوطلب شدن برای 
دریافت واکسن کووید۱۹ کاری است 
که نه تنها شــهامت می خواهد بلکه 
امیدوار است هرچه زودتر انجام شود 
گفت: »من در اطرافم شاهد کسانی 
هســتم که به بیماری مبتال شده و 
حتی خانواده و زندگیشان را از دست 
داده اند. بنابراین من احساس می کردم 

باید فورا در این رابطه اقدام کنم«.
راجــرز که دانــش آموختــه علوم 
سالمتی در cégep است و لیسانس 
روانشناسی دارد در پاسخ به این سوال 
که آیا از دریافــت ویروس بالقوه ) از 
راه واکســن ( نمی ترســد گفت نه و 
اظهار داشت: »تحقیقاتی که من انجام 
داده ام نشــان داد که ایــن کار برای 
جوانترها و افراد سالم خطرات جانبی 
زیادی ندارد و احتمال مرگشــان نیز 
پایین است البته باید مراقب خودشان 
باشــند«. وی اظهار داشــت: »من 
امیدوارم با قرار گرفتن من در معرض 
این خطر ابتال، برای دیگران سالمتی 

را به ارمغان بیاورم«.

»چمدون«، بازیگری جدید در زمینه حمل بار توسط مسافر
مدت هاست ایرانیان در سراسر کانادا 
از کمک دوســتان و آشــنایان برای 
فرستادن یک بســته کوچک دارو یا 
ســوغاتی به ایران و یــا دریافت یک 
مدرک تحصیلی کمــک می گیرند. 
مدت  هاست که رسم شده اگر کسی 
مسافر ایران باشــد به دوستان اعالم 
کند تا اگر کسی باری کوچک داشته 
باشد، به نشانه دوستی البالی دیگر 
لوازم حمل شود و در مقصد به گیرنده 
تحویــل گردد. اما با تاســیس گروه 
تلگرامی »کولبر« این رســم دیرینه 
کمی جدی تر شــد و آرام آرام مردم 
برای انجام این کار از دایره دوســتان 
فراتر می رفتنــد و محموله ها هم در 
برخی موارد شکل و شمایل تجاری به 
خود می گرفت. رد پای پول و هزینه 
حمل هم که به این سیســتم اضافه 

شد، دیگر داستان کامال عوض شد.
امــا حاال و با آمدن یک بازیگر جدید 
به نام »چمدون«، ماجرای حمل کاال 
توسط مسافر در کامیونیتی ایرانیان 
کانادا می رود تا مسیری کامال جدید 

را در پیش گیرد:
نیــاز به حمل کاال توســط مســافر 
احتمــاال در ابتــدا فقط بــه منظور 
کمک به اطرافیــان و به عنوان یک 
لطف دوســتانه مطرح شــده بود اما 
آرام آرام این نحــوه نامتعارف تبادل 
کاال بین دو کشور کانادا و ایران رنگ 
و بویی جدی تر به خود گرفت. پس از 
شکل گرفتن چنین نیازی در جامعه 
و تالش های  ایرانی تبار  کانادایی های 
موفق گــروه تلگرامــی »کولبر«، به 
تازگی یک اســتارت آپ مونترالی به 
نام »چمدون« نیز به این ماجرا اضافه 

شده است.
»چمدون« یک وب ســایت برای به 
هم رســاندن مســافران و صاحبان 
بار اســت. نریمان زنده روح، موسس 
»چمــدون« در گفتگو با مداد تاکید 
دارد که این پروژه انتفاعی نیســت و 

صرفا برای نظم دادن به این تقاضای 
رو به افزایش در کامیونیتی شــکل 
گرفته و مبــادالت مالی بین طرفین 
بر اســاس توافق خودشان و خارج از 
کنترل »چمدون« رخ می دهد و این 
وب ســایت بابت خدمات خود هیچ 
هزینه ای از کاربران، چه فرستندگان 
کاال و چه مسافران، دریافت نخواهد 

کرد.
زنــده روح در خصــوص قابلیت های 
متفاوت این وب ســایت در مقایسه با 
گروه های تلگرامی یا فیســبوکی به 
خبرنگار »مــداد« گفت: »آگهی های 
هر دو طرف مسافران و دارندگان بار 
قبل از انتشــار در وب سایت نظارت 
می شــوند و جلوی درج متعدد یک 
آگهی و سواســتفاده برخی که این 
نیاز را به کاسبی خود تبدیل کرده اند، 
گرفته شود. همچنین کاربران امکان 
دارنــد تا روی هر آگهی شــکایت یا 
انتقادی بنویسند که در امتیازدهی به 
هر کاربری موثر خواهد بود. در انتها و 
به عنوان مهم ترین قابلیت »چمدون« 
باید امکان فیلتر کردن آگهی ها اشاره 

کرد که با کمک آن کاربران خواهند 
توانست بر اساس مقصد، مبدا و وزن 
بار، آگهی های مرتبــط و نزدیک به 
خود را پیدا و با صاحب آگهی تماس 

برقرار کنند.«
زنــده روح همچنین افــزود: »ما در 
چمدون پشــتیبانی 24 ســاعته در 
اختیار کاربران قــرار می دهیم تا هر 
زمانی و به هر دلیلی دچار مشــکل 

شوند، بتوانند با ما تماس بگیرند.«
»چمدون«بــه  از  اســتفاده  بــرای 
وب سایتchamedoon.ca  مراجعه 
کنید و از بین دو گزینه »ارسال بار« یا 
»حمل بار« یکی را انتخاب کنید. حاال 
و در صفحه جدید با فشــردن لینک 
از بین آگهی  های  »اعمال فیلتــر«، 
ثبت شــده آن را که به نیازهای شما 
نزدیک تر است، انتخاب و با فرستنده 
آگهی تماس بگیرید. اگر هم خودتان 
مایلید یک آگهی ثبت کنید، در همه 
صفحات دکمه »ثبت آگهی رایگان« 
در گوشه سمت چپ در باالی صفحه 
را فشــار دهید تا بــا ورود چند قلم 
اطالعات ساده، آگهی شما ثبت گردد.

»چمدون« هنــوز در مراحل ابتدایی 
توسعه نرم افزاری خود است و بنابراین 
پیشــنهادات و انتقــادات مخاطبان 
می تواند باعث توســعه روزافزون این 
محصول مونترالی شــود. انتقادات و 
پیشنهادات خود را در بخش کامنت 

اضافه کنید.
« اخطار اول: دارنده کاال بر اســاس 
اصل اعتماد متقابل بار خود را به یک 
مسافر می سپرد و این اعتماد باید طی 
مکاتبه و مالقات حضوری به دســت 
آید. از سپردن امانات گران قیمت به 
مســافرانی که شناخت خوبی از آنها 

ندارید، بپرهیزید.
« اخطــار دوم: مســافران در همــه 
فرودگاه هــای جهان تنها شــخص 
مســئول در قبال محتویات چمدان 
خود هســتند. ماموران گمرک اگر با 
موردی مشکوک یا غیرقانونی در بار 
مسافر روبرو شوند، این بهانه که »این 
بسته به عنوان امانت برای یک دوست 
حمل می شود« را نمی پذیرند و مسافر 
باید جریمــه مرتبــط را پرداخت و 

مجازات احتمالی را تحمل کند.
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حذف اسناد »سازمان خیریه« توسط دولت
مداد- به گزارش سی.بی.سی، منشی 
اعــالم کرد  حقوقی مجلــس عوام 
کــه دولت در حــذف بخش هایی از 
اسناد خیریه WE که هفته گذشته 
ارائه شــده،  مجلس  نماینــدگان  به 
بســیار زیاده روی کــرده و به همین 
دلیل هشــدار داد که ایــن موضوع 
ممکن است حکم کمیته مالی برای 
تحویل کلیه مکاتبات داخلی مربوط 
بــه کمک هزینه های کار تابســتانی 

دانش آموزان را  نقض کرده باشد.
گفتنی اســت در ماه گذشــته و به 
درخواست این کمیته، دولت هزاران 
صفحــه اســناد مربوط بــه موضوع 
جنجالی خیریه WE را منتشــر کرد 
امــا در این مدارک هیــچ مطلبی از 
مکاتبات خصوصی دولــت و ادارات 
مرتبط با این موضوع وجود نداشت. 
به همیــن دلیل کمیتــه امور مالی 
درخواست دریافت کلیه یادداشت های 
مربوط به توافقنامه دولت با سازمان 
خیریه WE را صادر کرده و به وضوح 
تصریح کرد که هرگونه حذف و تغییر 
در مدارک باید توســط دفتر حقوقی 
و مشاور پارلمانی مجلس عوام انجام 
شــود و دولت اجازه سانسور و حذف 

این مدارک را ندارد.
حــذف بخش هایی از اســناد دولتی 
روالی عادی است که معموال در هنگام 
انتشار عمومی سند و به منظور حفظ 
اسرار دولتی یا حریم خصوصی افراد 

انجام می شود.
الزم به ذکر اســت که هفته گذشته، 
سخنگوی دفتر نخست وزیر اعالم کرد 
که این اصالحات توســط کارگزاران 
پارلمانی انجام شــده اســت که وی 
باهدف کمک به حذف اسناد محرمانه 
کابینــه و درز اطالعــات شــخصی 
شــهروندان کانادایی، اقــدام به این 

کارکرده است.

 Philippe( دوفــرن  فیلیــپ  امــا 
Dufresne(، در نامــه محرمانه ۱۸ 
اوت به منشــی کمیته امــور مالی 
مجلس گفت که بخــش عمده ای از 
این جرح و حذف ها توسط کارمندان 
دولت انجام شده و ممکن است شامل 
برخی از اطالعات مربوط به معامالت 
۹۱2 میلیون دالری با WE باشد. اگر 
صحت این ادعا اثبات شود، این عمل 
نقض قوانین پارلمان توســط دولت 

محسوب می شود.
احزاب مخالف دولت مدعی هستند که 
اسنادی که تاکنون منتشرشده است، 
ادعای نخست وزیر جاستین ترودو را 
مبنی بر اینکه وی قرارداد کمک های 
مالی ارائه شــده به خیریــه WE را 
بــدون هیچ نیت و منافع شــخصی 
منعقد کرده اســت را رد می کند زیرا 
ایمیل های منتشرشده نشان می دهد 
که اعضای ارشــد دفتر وی ازجمله 
ریک تیس، مدیر سیاســت گذاری و 
امور کابینه، قبل از آن تاریخ، جلساتی 

با مدیران خیریه WE داشته اند.
از ســوی دیگــر فاش شــدن پیام 
ارســالی کریگ کیلبرگر، بنیان گذار 
سازمان خیریه WE، خطاب به یکی 

از مشــاوران ارشــد ترودو و تشکر از 
وی بابت مســاعدت های انجام شده، 
بــر پیچیدگی موضــوع افــزوده و 
حساسیت های موجود در این رابطه 

را افزایش داده است.
چندی پیش، احزاب مخالف پیشنهاد 
باهدف  زودهنگام  انتخابات  برگزاری 
تغییر دولــت تــرودو را ارائه کردند 
و از ســوی دیگر دولت نیز در تاریخ 
۱۷ اوت پس از استعفای ناگهانی بیل 
مورنو وزیر اقتصاد، فعالیت پارلمان را 
تا پایان ماه سپتامبر به تعویق انداخت 
و کمیته هــای عمومی کــه در حال 
مطالعه موضوع خیریه WE بودند را 

تعطیل کرد.

طرح دولت انتاریو برای تثبیت اجاره خانه
پرژن میرور- دولت استان انتاریو در 
نظر دارد تا در پاییز سال جاری قانونی 
را وضع کند که از افزایش اجاره خانه 

در سال 202۱ جلوگیری کند.
دفتر وزیر مســکن انتاریو، اســتیو 
کالرک روز جمعه در بیانیه ای اعالم 
کرد که معموالً این اســتان هر سال 
حداکثر میزان افزایش اجاره خانه را 
اعالم می کند که بر اساس نرخ تورم 
محاســبه می شــود اما امسال سالی 

متفاوت است.
روزنامه تورنتو استار از سخنگوی آقای 
کالرک پرسیده است که آیا خانواده ها 
برای استفاده از این قانون باید شرایط 
تعداد خانوارهایی که تحت پوشــش خاصی داشته باشــند، و آیا آماری از 

این قانون قرار خواهند گرفت وجود 
دارد که سخنگوی وزیر مسکن انتاریو 
در پاسخ گفته است که جزییات این 
طرح در هفته های آتی توســط آقای 
کالرک توضیح داده خواهد شد ولی 
اکثریت مســتاجران انتاریو را تحت 

پوشش قرار خواهد داد.
تونــی اروایــن، رییس فدراســیون 
ارایه دهنــدگان خانه هــای اجاره ای 
انتاریو در همین زمینه اظهار داشته 
است: »تثبیت مبلغ اجاره خانه یک 
پاسخ همه شمول بود و به جای این 
کار، دولت باید بر کمک به افرادی که 
نمی توانند اجاره خود را پرداخت کنند 
بدون توجه به تثبیت یا عدم تثبیت 
مبلغ اجاره خانه تمرکز کند. صادقانه 
بگویم این می تواند برای بســیاری از 
مستاجران که در شــرایط وخیمی 
نیستند موجب آرامش خاطر بشود.«

در عین حال، بسیاری از فعاالن حقوق 
مســتاجران اظهار می کنند که این 
حرکت به اندازه کافی از مســتاجران 

حمایت نمی کند.
بهار شــادپور، از مرکز دفاع از حقوق 
مستاجران انتاریو روز جمعه گفت که 

این طرح جدید به »دالیل ریشه  ای« 
عدم توانایــی در پرداخت اجاره خانه 
نپرداخته اســت و از وزارت مســکن 
انتاریــو خواســت تا به مشــکالتی 
همچون خال قانونی در زمینه افزایش 

مبلغ اجاره خانه بپردازد.
کول وِبِر، دیگر فعال حقوق مستاجران 
نیز اظهار داشته است که تثبیت مبلغ 
اجاره خانه در واقع می تواند مشــکل 
را بغرنج کرده و باعث تشــویق برای 
دریافت حکم تخلیه توســط مالکین 

بشود.
وی اضافه کرد: »مشــوق های مالی 
مالکین خانه ها بــرای دریافت حکم 
تخلیه مســتاجران فعلی و دریافت 
مبلغ اجاره خانه بیش از میزان مقرر، 
با تثبیت مبلغ اجــاره خانه می تواند 
باعث افزایش مشــکالت برای هر دو 

طرف بشود.«
در اوایــل همــه گیــری بیمــاری 
انتاریو برای صدور  کووید-۱۹ دولت 
حکم تخلیه اماکن مســکونی مدت 
زمان مجاز دیر کرد قانونی تعیین کرد 
که این مهلت در پایان ماه گذشــته 

میالدی به پایان رسید.

وزارت بهداشت احتماال تست خانگی 
کووید- 19  را مجاز اعالم خواهد کرد

هفته- به گزارش هفته، به نقل از الپرس، ژوئن گذشــته وزارت بهداشت 
کانادا اعالم کرده بود این درخواســت ها را بررســی نخواهد کرد اما کول 
دیویدسون ســخنگوی وزارت بهداشت روز سه شنبه اول اوت اعالم کرد 
بــا توجه به تغییر و تحوالتی که در پاندمی کرونا به وجود آمده اســت، 
وزارت بهداشــت حاضر است درخواست های تست غربالگری در خانه را 

بررسی کند.
دیویدسون تصریح کرد وزارت بهداشت که تنظیم مقررات مربوط به همه 
تدابیر و خدمات بهداشتی در کشور را بر عهده دارد، درباره همه راهکارهای 

مربوط به تست غربالگری کووید۱۹ رویکردی باز دارد.
پتی هاجو وزیر بهداشــت کانادا روز سه شنبه با انتشــار بیانیه ای اعالم 
کرد یکی از کارکنان وزارت بهداشــت چند روز پیش اعالم کرده بود که 
درخواست های صدور مجوز تست کرونا در خانه بررسی نخواهد شد، اما 
این فرد اطالعات درستی نداشته است. از نظر وزارت بهداشت تشخیص 
زودهنگام و سریع بیماری برای جلوگیری از شیوع ویروس و مهار آن در 

کشور اهمیتی اساسی دارد.
در بیانیه وزیر بهداشــت آمده است: »ما تغییراتی فوری ایجاد کردیم تا 
شهروندان بتوانند دسترسی سریع به تست های کووید۱۹ داشته باشند. ما 
به همه اطمینان می دهیم که وزارت بهداشت به همکاری با صدها شرکت 
و گروه که برای مقابله با بحران کووید۱۹ فناوری های جدید و نوآوری ارائه 

می کنند، ادامه خواهد داد.«
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نگرانی کارشناسان
 از »پرتگاه«تعویق وام مسکن

 برای مالکان کانادایی

ایرونیا- آمار فروش مسکن به ویژه در 
تورنتو در ماه گذشــته چشمگیر بود 
و تعداد معامالت با وجود شــرایط نه 
چندان با ثبات اقتصادی در بازارهای 
شــرق کانادا بیش از حد انتظار بود.  
اما کارشناســان معتقدند اثر پاندمی 
تا پایان امسال کامال واضح نمی شود 
و دلیل آن هم واژه ای به نام »پرتگاه 
تعویق« اســت که بانکی ها استفاده 

می کنند. 
ایــن واژه اشــاره به تاریــخ انقضای 
برنامه هایــی دارد کــه باعث شــده 
خریداران چند ماه اضافی وقت داشته 
باشند. تا وقتی این تاریخ از راه نرسد، 
شاهد گستره حقیقی مشکالت بازار 

مسکن نخواهیم بود.
به عقیده آنها محک زدن واقعی بازار 
وقتی امــکان پذیر خواهــد بود که 
برنامه های تعویــق پرداخت به اتمام 
برســند. از آوریل، افرادی که درآمد 
نداشتند توانستند پرداخت وام مسکن 
خود را تا شش ماه به تعویق بیندازند. 
این باعث رشد شدید بدهی هایی شد 
که معموال در دوران رکود می بینیم و 
همچنین باعث شد موجودی مسکن 

وارد بازار نشود. 
اما کارشناســان هشــدار می دهند 
به تعویق  افتادن ها می تواند حســی 
امنیتی کاذب به مــردم بدهد. حاال 
ممکن است مردم فکر کنند بازارهای 
مسکن ریسکی ندارند اما این موقتی 
اســت. با انقضای تعویق ها به پرتگاه 

نزدیک می شــویم و وقتــی به آنجا 
برسیم تازه معلوم می شود چه تعداد 
زیادی از مردم هنوز نتوانسته اند روی 

پای خود بایستند. 
در اکتبر تعویق حدود 500 هزار وام 
مسکن باید تمام بشــود و بعد از آن 
22۱ هزار وام در نوامبر و ۱5 هزار وام 
در دسامبر تمام می شود. این رقم در 
ژانویه به 24 هزار مورد می رسد و رقم 

فوریه هنوز مشخص نیست.
اگــر نمی توانید هزینــه خانه تان را 
پرداخت کنید چــه کار باید بکنید؟ 
اولین کار لیســت کــردن آن برای 
فروش است. اگر خریدار وجود داشته 
باشد مشکل چندانی برای بدهکاران 
به بانک ایجاد نخواهد شــد و  به این 
ترتیب می توان در ابتدا انتظار مشاهده 
افزایش موجودی را داشت که باعث 
می شــود خریداران انتخاب بیشــتر 
داشته باشــند و زمان فروش بیشتر 

شود.
ولی اگر نتوانیــد به موقع خانه تان را 
بفروشــید، میزان  بدهی عقب افتاده 
شــما افزایش پیدا می کند. به همین 
دلیل باید انتظار داشت شمار افرادی 
که قادر بــه  پرداخــت بدهی های 
عقب افتاده به بانک را نیستند امسال 
افزایش بیابد و در ســال آینده شاهد 
این باشیم که برخی از منازل بخاطر 
عدم فروش از ســوی بانک مصادره 

iroonia.ca .شوند

رونق دوباره  بازار تعمیرات مسکن 
در کانادا

ایرانیان کانادا- خطوط اعتباری، راهی محبوب برای تأمین بودجه ی نوسازی، 
من جمله برای دفاتر کار خانگی اســت.  پس از ثبــت یک رکورد جدید در 
افزایش هزینه های بازســازی منازل در آغاز ســال جاری، با آغاز همه گیری 
بیماری کرونا این بازار یک رکود بزرگ را به خود دید. اما ماه ها در خانه ماندن 
و بــرزخ به ظاهر بی پایان کار در منزل باعث شــده که کانادایی ها برای قابل 

تحمل تر کردن دفاتر کار موقت خود، هزینه کنند. 
در گزارش اخیر ســازمان مشــاوره ی امالک و مستغالت آلتاس آمده است: 
سال گذشته کانادایی ها فقط در تورنتو بیش از ۸0 میلیارد دالر برای بهسازی 
مســکن هزینه کرده اند، که این رقم از رشد کل اقتصاد ما جلوتر است. و با 
توجه به اینکه بخش بازســازی مسکن در ســال گذشته سقوط 5 درصدی 

داشت، این رونق در سال جاری بسیار چشم گیر است.
 پیتر نورمن، مدیرعامل ســازمان مشــاوره ی امالک و مستغالت آلتاس در 
مصاحبه ای گفت: بهار گذشــته، نرخ بهره در حال سقوط بود و ما در جایگاه 
بســیار باالیی قرار داشتیم. ۸0.۱ میلیارد دالر ی که سال گذشته کانادایی ها 
برای ترمیم خانه های موجود خرج کردند، بیشتر از پولی بود که صرف تغییرات 
در خانه های نو شد. و این باعث شد مشاغلی که در این حیطه فعالیت می کنند، 

امیدوارانه حس کنند، سال 2020، سال قدرتمند دیگری است.

پایان غم انگیز ۶0 درصد رستوران های کانادا تا ماه نوامبر؟
هفتــه- حدود پانزده شــرکت فعال 
در بخــش رســتوران داری کانادا که 
از حمایت اتاق بازرگانی کشــور نیز 
برخوردار هستند، از دولت های فدرال 
و استانی خواســتار     کمک های مالی 
بیشتر به منظور مقابله با مشکالت و 
محدودیت هایی هستند که در دوره 
پاندمی کرونا با آن ها مواجه شده اند. 
این شرکت ها هشدار داده اند که اگر 
صنعت رستوران داری از حمایت های 
دولتــی برخوردار نشــود، نزدیک به 
شصت درصد رســتوران های کشور 
نوامبر امسال برای همیشه بساط خود 

را برخواهند چید.
شــرکت کنندگان در یــک کمپین 
آگاه سازی که به تازگی تحت عنوان 
»رستوران های ما« به راه افتاده است، 
می گویند در حالی که اقتصاد کانادا 
به زحمت تالش می کند از زیر فشار 
بحران کووید۱۹ کمر راســت کند، 
دولت فدرال برای کمک به بخش ها و 
صنایعی از قبیل خدمات غذایی که در 
این بحران بیشترین آسیب را متحمل 

شده اند، اقدامی انجام نداده است.
این کمپین که توسط اتاق بازرگانی 
کانادا هدایت می شود، از حمایت برخی 
رســتوران های بزرگ زنجیره ای مثل 
Benny & Co و Boston Pizza و 
 Molson همچنین    شرکت هایی مثل
 Vins Arterra Canada و  Coors
و همچنین شبکه رستوران های کانادا 
Restaurants Canada که شامل 
۳0هزار عضو )رســتوران، بار و تهیه 

غذا( است، برخوردار است.
اعضــای این کمپین خطاب به مردم 
و مقامات کانادا می گویند این روزها 
حــال و روز صنعت رســتوران داری 
کانــادا اصال خوب نیســت. آن ها در 
فهرست بلندباالیی که از مشکالت و 
موانع پیش روی رستوران های کشور 
ارائه کرده اند، کاهش شــدید شمار 
مشتریان، به هزینه های جدید ناشی 
از پاندمــی کرونا و همچنین مخارج 
ناشــی از طرح ها و برنامه  هایی اشاره 
کرده   اند که باید در شرایط جدید به 
اجرا گذاشته شوند و مفید هم هستند 
اما به گفته آن ها در بسیاری موارد با 
واقعیات کنونی حرفه رستوران داری 

سازگاری ندارند.
اعضای این کمپین    آگاه سازی در تایید 
ادعای خــود و برای به صدا درآوردن 
زنگ هشدار در خصوص آینده صنعت 
رســتوران داری به آمــار و اطالعاتی 
اشاره کرده   اند که که اداره آمار کانادا 
در تحقیق خود درباره اوضاع کسب و 

کارها منتشر کرده است.
به عنوان مثال طبق نتایج این تحقیق، 
ماه مه امسال 2۹ درصد از    شرکت های 
فعال در بخش رستوران داری در انجام 
   فعالیت های عادی خود به علت تدابیر 
پیشــگیرانه ضدکرونا به ویژه فاصله 

گذاری اجتماعی دچار مشکل شدند.
 اعضای کمپین یادشــده هشــدار 
دادند اگر شــرایط بهبود پیدا نکند و 
اگر این تدابیــر محدودکننده تداوم 
داشته باشد،    شرکت هایی که تا نوامبر 
آینده با خطر ورشکستگی و نابودی 
روبرو خواهند شد، ۳۱ درصد افزایش 

خواهد یافت. 
وخامت این اوضاع اتاق بازرگانی کانادا 
و    شرکت های بخش رستوران داری را 
بر آن داشته اســت تا آشکارا هشدار 
دهنــد که در صــورت تــداوم این 
مشکالت، دستکم ۶0 درصد صنعت 
رستوران داری کانادا طی سه ماه آینده 

از بین خواهد رفت.
الیاس دیب مالک رستوران »عروس« 
که از هفده سال پیش این رستوران را 

در سنت-ترز در ۳0 کیلومتری شمال 
مونترال اداره می کند، می گوید   : »افق 
فراروی حرفه ما مه آلود، نامشخص و 

نامطمئن است.«
الیاس دیب که در رستوران داری بیش 
از ۳0 سال تجربه دارد، می افزاید   : »من 
تالش می کنم که حتی در این شرایط 
نیز خوشبین باشــم. می دانم که به 
خاطر شــهرت و اعتبــار خوبی که 
رســتوران ما دارد، مشتریان وفاداری 
داریم و می توانیم با عبور از این دوره 
بحرانی، بقای خود را تضمین کنیم   .«

در اوج بحــران کرونــا، ۸۳ درصد از 
رســتوران های کانادا به طور موقت 
فعالیت خود را متوقف کردند که یکی 
از آن ها همین رستوران »عروس« بود. 
برای الیاس دیب بیست و سوم مارس 
امســال روز نامبارکی بود چرا که بر 
خالف میل خود مجبور شد دوازده تن 
از کارگران خود را که یک تیم کامل 

رستوران داری بودند، اخراج کند.
ماه مه امســال نزدیک به ۸0 درصد 
از    شــرکت های فعــال در بخــش 
رستوران داری کانادا به علت مشکالت 
گسترده ناشی از بحران کرونا مجبور 
شــدند حداقل نیمی از نیروهای کار 

خود را اخراج کنند. 
اعالم شــبکه رســتوران های  طبق 
کانــادا، در مدت بحران کرونا نزدیک 
به ۸00 هزار شغل مرتبط با صنعت 
رستوران داری کشور از بین رفته است.

اتخــاذ تدابیــر پیشــگیرانه در     
رســتوران ها و افزایــش غذاهای 

بیرون بر

2۳ ژوئن امســال وقتی الیاس دیب 
لبنانی تبار آشپزخانه خانوادگی خود 
را بازگشایی کرد، چاره    ای نداشت جز 
این که با شرایط جدیدی که بحران 
کرونا به همه کسب و کارها تحمیل 
کرده بود، کنار بیاید. یکی از تدابیری 
که به اجرا گذاشت این بود که با سه 
هزار دالر هزینه، نیمکت های ســالن 
غذاخوری رســتورانش را با ورقه های 
پلکســی گالس از یکدیگر جدا کند. 
پیش از این ســالن غذاخوری الیاس 
دیب شصت نفر ظرفیت داشت اما با 
اجرای این تدبیر پیشگیرانه، گنجایش 
سالن غذاخوری او به چهل نفر کاهش 

یافت.
این رستوران دار لبنانی خیلی زود تیم 
آشــپزخانه خود را بازسازی کرد. دو 
ســوم آن ها کارگرانی بودند که پیش 
از قرنطینه نیز با او همکاری می کردند.

اما شرایط کار او دچار تغییرات زیادی 
شــده اســت و در حال حاضر اکثر 
غذاهایی که رستوران او آماده می کند 
مثل حمص )نخود-ارده که یک غذای 
مدیترانه ای-عربی است(، فالفل و کبه 
از کشورهای  )غذای ملی بســیاری 
عرب خاورمیانه( در ۷5 درصد موارد 
به عنــوان غذای بیــرون بر فروخته 
می شــوند. پیش از پاندمــی کرونا، 

وضعیت کامال بر عکس بود و الیاس 
دیب نزدیک بــه ۸0 درصد غذاهایی 
را که در رســتورانش آماده می شد، 
در سالن غذاخوری به مشتریان ارائه 

می کرد.
در این مدت شمار مشتریان رستوران 
عروس کم شــده و بالتبع درآمدهای 
آن هم کاهش یافته اســت. به گفته 
الیــاس دیب، گــردش مالــی این 
رستوران از 2۳ژوئن تا کنون نسبت به 
همین دوره در سال گذشته دست کم 

۳5درصد کاهش یافته است.
طبق اعــالم آژانس آمار کانادا، آوریل 
امســال میزان درآمــد ۶2.۳ درصد    
رســتوران داری  صنعت  شرکت های 
کانادا نسبت به همین دوره در سال 
گذشــته 50درصد یا بیشتر کاهش 
یافت. در نزدیک به ۱0 درصد موارد، 
کاهش درآمد     رستوران ها بین ۳0 تا 

40 درصد بود.

درخواست کمک مالی درازمدت

دیوید لوفبر، نایب رئیس امور فدرال 
و کبک در شبکه رستوران های کانادا 
می گوید   : »به همان اندازه که در ابتدای 
بحران بــرای اجرای تدابیر اضطراری 
مقابله بــا کرونا با دولــت همکاری 
می کردیم، امروز در کنار دولت تالش 
می کنیــم به منظــور احیای بخش 
رســتوران داری تدابیری میان مدت و 

درازمدت به اجرا گذاریم    .«

کارشناسان شمار مشاغل مرتبط با صنعت رستوران داری کانادا را که به علت بحران کووید19 و قرنطینه از بین رفتند، 
نزدیک به ۸00 هزار برآورد می کنند
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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)
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مشاوره اولیه رایگان

دیوید لوفبر از تصمیم دولت جاستین 
ترودو مبنــی بر تمدیــد یارانه های 
اضطراری حقوق تا ماه دسامبر برای 
آن دسته از کارفرمایانی که به شدت 
از بحران کرونا متضرر شــده اند، ابراز 
خرسندی کرد و افزود اصالح مالک 
و معیارهــای برخورداری از این طرح 
حمایتی موجب شــد رستوران های 
بیشــتری بتوانند از این     کمک های 

دولت فدرال بهره مند شوند.
بــا این حــال ویــروس کووید۱۹ و 
بحران پاندمی هنوز رخت برنبســته 
و مشکالت و دردسرهای     رستوران ها 
نیز تمام نشده است. با توجه به همین 
واقعیت، اتحادیه رستوران های کانادا 
معتقد اســت که اجرای برنامه یارانه 
اضطراری دستمزد باید برای ماه های 
ابتدایی سال 202۱ نیز ادامه داشته 

باشد.

مالکان واحدهای تجاری با مستاجران 
همکاری         نمی  کنند

شبکه رستوران های کانادا در نامه    ای 
که بیســتم ژوئیه برای جاســتین 
ترودو، شورای فدراسیون و فدراسیون 
شــهرداریهای کانادا ارســال شــد، 
اجرای تدابیــر فوری را برای حمایت 
از     رســتوران ها و کمک به بقای آن ها 

خواستار شد.
به گفته دیوید لوفبر، این شــبکه در 
نامه خود به ویژه خواستار آن شد که 
در برنامه کمک اضطــراری به اجاره 
بهای واحدهای تجاری AUCLC که 
برای رستوران داران کانادایی مشکل 
بزرگی ایجاد کرده اســت، اصالحاتی 
ایجاد شــود. اما ســه نهاد یادشــده 
که بــه طور مشــترک برنامه کمک 
اضطراری AUCLC را اجرا می کنند، 
به درخواست های مطرح شده در این 

نامه وقعی ننهادند.
۳0 ژوئیه گذشــته ۶۳ هزار شرکت 
کوچک که محل کارشــان اجاره    ای 
اســت از حمایت هــای ایــن طرح 
برخوردار شــدند. حمایت های دولت 
فدرال از اجاره بهای واحدهای تجاری 
بالغ بر ۶۱۳ میلیون دالر برآورد شده 

است.
با ایــن حال دیوید لوفبــر می گوید   : 
و  مــالک  و  شــرایط  »متاســفانه 
معیارهایی که برای پذیرفته شــدن 
در این طرح تعیین شده، برای خیلی 
از رستوران داران مشکل است ضمن 
این که برخورداری یک رســتوران از 
این بســته حمایتی دولت صددرصد 
مستلزم آن است که موجر حاضر به 

مشارکت در این طرح باشد    .«
بــا توجــه به ایــن که موجــر باید 
اکثر کارهای مربوط به اســتفاده از     
کمک های اضطراری دولت به اجاره 
بهای واحدهای تجاری را انجام دهد، 
در برخی از موارد آن ها از همکاری در 
این زمینه خودداری می کنند و در این 

میان کسی که ضرر می کند مستاجر 
یا صاحب رستوران است.

لوفبر معتقد اســت کــه دولت باید     
کمک های اضطراری خود را به طور 
مستقیم در اختیار مستاجر قرار دهد 
حتی اگر موجر حاضر به همکاری در 

این طرح نباشد.
الیاس دیب خود را فرد خوش شانسی 
می دانــد که توانســته اســت بدون 
مشــکل از     کمک هــای اضطــراری 
فــدرال برخوردار شــود. مالک مرکز 
تجاری کوچکی که رستوران وی در 
آن قرار دارد، همکاری های الزم را با 
مستاجران خود داشته است. رستوران 
الیاس دیــب یارانه هــای اضطراری 

حقوق را نیز دریافت می کند.
خودش می گوید   : »خیلی خوشحالم 
که امکان اســتفاده از این دو بســته 
حمایتــی دولــت را دارم. اگــر این 
کمک ها نبودند، دخــل و خرج من 

یکی می شد    .«

فاجعه    ای که شاید پائیز امسال کمین 
کرده باشد

روز 2۳ آوریل گذشــته مدیر عامل 
یک گروه از رســتوران های کانادا به 
نمایندگان کمیتــه دایمی امور مالی 
مجلس عــوام کانادا اعالم کرد که ده 
درصد از رستوران های کشور به علت 
انبوه مشکالت مالی ناشی از پاندمی 
اواخــر مــارس مجبور شــدند برای 
همیشه    فعالیت های خود را تعطیل 

کنند.
بسیاری از رستوران هایی که با چنین 
سرنوشتی مواجه شدند، در وضعیتی 
شــکننده قرار داشــتند اما ماجرا به 
همین جا ختم         نمی  شود چرا که اگر 
پائیز امســال فاجعه    ای که همه بیم 
آن را دارنــد، اتفاق بیفتد و موج دوم 
کرونا از راه برســد، شــرایط صنعت 
رستوران داری از آن چه امروز شاهد 
آن هستیم، به مراتب وخیم تر خواهد 

شد.
دیوید الفبر تاکید کرد   : »باید به مردم 
اطمینان دهیم که رفتن به     رستوران ها 
خطرناک نیست. درست است که در 
بارها هنوز هم مشکالتی وجود دارد 
که می تواند موجب شــیوع ویروس 
کرونا شــود اما درباره     رســتوران ها 

شرایط متفاوت است    .«
الیاس دیب نیز گفت   : »چیزی که من 
بیشتر نگران آن هستم، موج احتمالی 
دوم کرونا اســت که این روزها همه 
درباره آن صحبــت می کنند. درباره 
نگرانی های  نیز  مدارس  بازگشــایی 
زیادی وجود دارد و     نمی  دانیم که چه 
اتفاقی خواهد افتاد. آیا مجبور خواهیم 
شــد بعد از یک ماه یا یک ماه و نیم 
دوباره همه چیــز را تعطیل کنیم؟ 
اگر چنیــن اتفاقی بیفتــد، برای ما 

رستوران دارها فاجعه بار خواهد بود    .«
منبع: رادیو کانادا

 به دنبال اعالم ورشکستگی شرکت مالک، هتل ترامپ در ونکوور تعطیل شد
ایرونیــا- شــرکتی کــه مالک هتل 
بین المللــی ترامپ ونکوور اســت با 
استناد به اسناد دفتر ناظر ورشکستگی 
کانادا، اعالم ورشکستگی کرده است. 
کارکنانی که جمعه تماس های تلفنی 
به هتل را پاســخ دادند گفتند هتل 

برای همیشه بسته شده است.
شرکت مشارکت مدیریت هتل تی ای 
که مالک این هتل اســت، پنج شنبه 
اعالم ورشکســتگی کرد. این شرکت 
یکی از زیرمجموعه های تی ای گلوبال 
برهاد اســت که طبق اطالعات ارایه 
شده در وبســایتش در کواال المپور 
مالزی واقع شده و فعالیتش توسعه و 
سرمایه گذاری امالک است و برج های 

لوکسی در نقاط کلیدی دنیا دارد.
تیاه جو کیم مدیر عامل این شرکت 
در سال 20۱۷ هتل ترامپ ونکوور را 
افتتاح کرد. با توجه به اعتراض هایی 

که نسبت به این هتل شکل گرفت، 
او به ســرعت نســبت به آینده آن 

ابراز نگرانی کرد. قرار است شانزدهم 
سپتامبر مالقاتی با طلبکاران برگزار 

شود.
جمعه دو نفر که بــه تلفن ها جواب 
می دادند گفتند هتل خالی اســت و 
کارکنان رفته اند. پورتال رزرو آنالین 
نشــان می دهد که هیچ اتاقی بعد از 
بیست و هفتم آگوســت در دسترس 
نیست. ورودی جلوی هتل هم پلمپ 
شــده و سیســتم آنالین بوکینگ با 

کارکنان وصل نمی شود.
اوایل این ماه سازمان سالمت ساحلی 
ونکوور هشــدار داد که احتمال قرار 
گرفتن در معــرض کروناویروس در 
هتل بین روزهای هفتم و نهم آگوست 

وجود دارد.
یکــی از نمایندگان اتحادیه کارکنان 
این هتل گفت همه شوکه شدند چون 
کارکنان هم خبر بسته شدن هتل را 

از رسانه ها شنیدند.
مالزیایی  ساخت و ســاز  شرکت  یک 
مســتقر در کانادا که به نــام »گروه 
هلبــورن« فعالیت می کنــد، طبق 

توافقی در ســال 20۱۳ امتیاز حق 
استفاده از نام ترامپ را در پروژه های 
خود خریداری کرده است و مالک این 

برج به شمار می رود.
برج شیشــه ای ترامپ در ونکوور که 
توسط آرتور اریکسون، معمار مشهور 
کانادایی طراحی شده، در حدفاصل 
ســال های 20۱2 تا 20۱۶ میالدی 
با هزینه ای بالغ بر ۳50 میلیون دالر 

ساخته شد.
این برج که با ۱۸۸ متر ارتفاع دومین 
آســمانخراش بلند ونکوور محسوب 
می شــود در زمان عرضــه با قیمت 
متوســط ۱۶۱5 دالر کانــادا بر متر 
مربع )۱2۳۳ دالر آمریکا( رکورد بازار 
مسکن در این شهر کانادا را شکست.

در آن زمان گرگور رابرتسون، شهردار 
این شــهر خطاب به شرکت سازنده 
این ساختمان نوشته بود: »نام و مارک 
تجاری ترامپ جایی در آسمان ونکوور 
ندارد، همانطور که ایده های جاهالنه  

او نیز در دنیای مدرن جایی ندارد.«

ایرونیــا- ملکــوم برودی شــهردار 
ریچموند در اســتان بریتیش کلمبیا 
می گویــد رعایت تدابیــری از جمله 
ماســک زدن و حفظ فاصله گذاری 
فیزیکی باعث شده تعداد موارد ابتال 
به کووید-۱۹ در شهرش نسبتا پایین 

باقی بماند.
داده های جدیدی که توســط استان 
منتشر شده نشان می دهد ریچموند 
پایین ترین تعداد موارد ابتال سرانه را 

در تمام مترو ونکوور دارد. 
برودی می گوید در همان اوایل ژانویه 
و در آستانه سال نو چینی متوجه شد 
که مردم ریچموند رفتار خود را تغییر 

داده اند.
با در نظر گرفتن این مســئله ، انجام 
تدابیر ایمنی در شهر  بسیار زودتر و 
شاید حدود دو ماه پیش از هشدارهای 
جدی و بسته شــدن کشور  صورت 
گرفت و  به گفتــه برودی جمعیت 
حاضر در برنامه ها و مراســم به طور 
چشــمگیری کاهش یافت. او گفت: 
»به نظرم بخش بزرگی از آن به خاطر 
این بود که ما در شهر ریچموند یک 
جمعیت چینی خیلی بزرگ داریم و 
آن ها نســبت به اتفاقی که داشت در 
مناطق مبتالی چیــن می افتاد آگاه 
بودند و می دانســتند با چه خطراتی 

مواجه هستند.«
اما دن کومبز اســتاد ریاضی دانشگاه 
یو بی اس خیلی نسبت به این مسئله 
باور ندارد. با وجود اینکه داده ها مسلما 
نشان می دهد که تعداد موارد ابتال به 
کوویــد-۱۹ در ریچموند به ازای هر 
۱00 هزار شــهروند پایین تر از دیگر 

تشکر شهردار ریچموند از کامیونیتی چینی 
برای پایین نگه داشتن آمار کووید-19

شهرهاست، به باور او سخت می توان 
گفت اتخاذ ســریع تدابیــر مقابله با 

کووید-۱۹ دلیل آن بوده است.
کومبز گفت: »مفید بود. نمی گویم این 
مسئله مشکلی دارد، اما از نظر علمی، 
سخت می توان گفت که اثرات حقیقی 

آن چقدر بود.«
او اضافــه می کنــد کــه می تــوان 
نتیجه های دیگری نیــز از داده های 
جدید گرفت. هم ساوث ونکوور و هم 
نورث شور تعداد موارد ابتالی زیادی 
داشتند، اما کومبز می گوید آن مناطق 
همچنیــن دارای مراکز مراقبت بلند 

iroonia.ca .مدت متعددی هستند
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دستگیری زن تورنتویی به اتهام سفر به ترکیه 
با هدف پیوستن به داعش

ایرونیا- ســازمان خدمات دادستانی 
عمومــی کانادا  تاییــد کرد حلیمه 
مصطفی زنــی اهل منطقه تورنتو به 
این اتهام دســتگیر شده که کانادا را 
ترک کرده تا به یک گروه تروریستی 

ملحق شود.
مصطفی متهم به دو جرم در ارتباط 
با تروریسم شــده و جمعه در دادگاه 

حاضر می شود. 
مصطفی به این متهم شده که کانادا را 
ترک کرده تا در فعالیت های یک گروه 
تروریستی شرکت کند. این اتهام ها در 
راستای بخشی از قوانین جنایی کشور 
مطرح شــده اند که شرکت کردن در 
فعالیت های یک گروه تروریســتی را 

ممنوع اعالم می کند.
یکی از ســخنگویان پلیس سلطنتی 
کانــادا گفت نمی تواند فعــال درباره 

دستگیر شدن او نظر بدهد.
در دســامبر 20۱۹، ایکار مائو شوهر 
مصطفی هم دو اتهــام در ارتباط با 
تروریســم دریافت کــرده بود و بعد 
از اینکــه امکان ثبــت وثیقه برایش 
رد شــد، هنوز در زنــدان باقی مانده 
است. بسیاری از جزییات پرونده مائو 
تحت پوشش دستور ممنوعیت اعالم 
عمومی صادر شــده توســط دادگاه 

هستند.
ایــن دو نفر در ســانلیورفا  توســط 
ماموران مرزی ترکیه دستگیر شدند.

ســانلیورفا یکی از شــهرهای مرزی 
ترکیه اســت که از مدتها قبل پاتوق 

خارجیانی بود که می خواستند برای 
ملحق شــدن به داعش وارد سوریه 

شوند. 
داعــش در ســال های اخیــر چند 
شکست نظامی خورده چون ائتالفی 
از کشــورهای غربی و مبارزان مسلح 
در عراق و ســوریه به برچیدن بخش 
بزرگی از »خلیفــه« خودخوانده این 

گروه کمک کرده اند.
در وبسایتی برای مسافرانی که دنبال 
اقامت رایگان هستند، مائو نوشته بود 
که او و همسرش می خواهند به این 
منطقه ســفر کنند تا زبــان ترکی و 

عربی یاد بگیرند. 
دولت محافظه کار قبلی کانادا قوانین 
جنایی کشور را در سال 20۱۳ طوری 
تغییر داد تا ســفر کردن یا تالش به 
سفر به خارج از کشور برای مشارکت 
در فعالیت های تروریســتی به عنوان 
iroonia.ca .احتمال  قرنطینه  تورنتو با موج دوم کرونایک جرم محسوب شود

آیا مسئول ارشد بهداشت انتاریو باید استعفا بدهد؟ 
انجمن  رئیس  گرینســپان  دوریس 
پرســتاران انتاریو  روز چهارشــنبه 
2 اگوســت با تاکید بر ضرورت یک 
رهبــری قوی در بخش بهداشــت و 
درمان اســتان، استعفای فوری دکتر 
دیوید ویلیامز مسئول ارشد بهداشت 

انتاریو را خواستار شد.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، خانم گرینسپان تاکید کرد با 
توجه بازگشایی قریب الوقوع مدارس 
انتاریو در مقیاس گسترده و احتمال 
شکل گیری موج دوم کووید۱۹، نیاز 
بــه تغییرات در رهبری بهداشــت و 
درمان استان انتاریو بیشتر از هر زمان 

احساس می شود.
وی تصریح کرد: »ما دوره ســختی 
را سپری می کنیم و در شرایطی که 
نگرانی از آینده در جامعه کامال موج 
می زند، حرف ما این است که به یک 
رهبری قوی تر در راس امور بهداشت 

و درمان نیاز داریم.«
دوریس گریســپان عملکــرد دکتر 
ویلیامز را در راس بهداشت و درمان 
انتاریو ضعیــف توصیف و تاکید کرد 
وی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب 
در برابر شــیوع ویروس کرونا سرعت 

الزم را نداشته است.
خانم گرینســپان ادامه داد متاسفانه 
کارگران  و  پرستاران  درخواست های 
انتاریــو غالبــا  بخــش بهداشــت 
بی پاســخ مانده اســت و بی اعتنایی 
به خواســته های آن ها در اوج بحران 
کوویــد۱۹ در خانه های ســالمندان 
استان بیشتر از همیشه احساس شد.

ایرانیــان کانــادا- عالی ترین مقام   
بهداشت عمومی تورنتو می گوید: هیچ 
تردیدی وجود ندارد در پاییز مجدداً 
بیماری کرونا شیوع یابد. اگر بخواهیم 
شیوع بیماری را محدود کنیم، همه ی 
گزینه ها، من جملــه یک قرنطینه ی 

دیگر روی میز خواهند بود. 
دکتــر آیلیــن دو ویــال، در توضیح 
گرفته  صــورت  تالش های  جزئیات 
توسط مراکز بهداشت عمومی تورنتو 
برای آماده ســازی برای موج دوم، در 
تاالر شــهر نظرات خود را بیان کرد. 
وی گفت: هیچ راهی برای دانســتن 

رویال بانک از کاهش چمشگیر شمار مهاجرین و تاثیر منفی آن
 بر بازار مسکن کانادا خبر داد

ایرونیــا- بزرگ تریــن بانــک کانادا 
می گوید مهاجرت یکی از بزرگ ترین 
افول های خود را در ســال های اخیر 

تجربه می کند. 
اقتصاددان های آربی ســی با تحلیل 
د اده ها می گویند کاهش افراد ورودی  
جدید به کشــور کاهــش پیدا کرده 
و تعداد درخواســت های جدید کم 
شــده اســت. از آنجا که رسیدگی و 
نهایی شدن درخواست ها ماه ها طول 
می کشــد، این بانک می گوید شمار 
افزایش نمی یابد و  ســاکنان دائمی 
این به معنی تقاضای ضعیف تر برای 

مسکن است.
تعداد ورودی هــا برای اقامت دائم در 
فصل دوم امســال بــه ۳4 هزار نفر 
کاهش پیدا کرد که نســبت به فصل 
مشابه سال قبل ۶۷ درصد کمتر بود. 
اقتصاددان هــای این بانک همچنین 
خاطرنشــان کردند که مــاه ژوئن با 
کاهشــی 44 درصدی مواجه بود که 

نشان از کمی بهبود دارد.
این افت باعث شده بانک پیش بینی 
کند که کانــادا فقــط ۷0 درصد از 
۳4۱ هــزار نفــری را که بــه عنوان 
ورودی بــرای ســکونت دائمی خود 
هدف گذاری کرده بود، دریافت خواهد 
کرد. این باعث می شود کانادا نسبت به 

پیش بینی های قبلی تقاضای مسکن 
بسیار کمتری داشته باشد.

آن هایی که می آیند هم ممکن است 
اثر محدودی بر تقاضای مسکن داشته 
باشــند. بانک گفت 24 هزار مهاجر 
جدید در فصل دوم وارد کشور شدند 
اما  شمار آنها در ژوئن به 4 هزار نفر 

کاهش یافت.
اقتصاددان های بانــک باور دارند این 
نشان می دهد که بیشــتر ورودی ها 
از قبل داخل کشــور بودند. اگر این 
حقیقت داشته باشد، فقط بخش کمی 
از آن هایی که برای سکونت دائم تایید 
می شــوند بر تقاضای مسکن جدید 

اثرگذار خواهند بود.

احتماال بهبود این روند مدت بســیار 
بیشتری از آنچه انتظار می ر فت طول 
درخواست ها  تعداد  خواهد کشــید. 
برای ســکونت دائمی در فصل دوم 
۸0 درصد کمتر شد. بانک می گوید 
این تا حدودی به خاطر این است که 
مراکز ثبت درخواست بسته شده اند، 
از طرفی مهاجران انگیزه کمتری برای 
حرکت طی پاندمــی دارند. عالوه بر 
این، روندهای اقتصادی رکودی باعث 

افت مهاجرت می شود.
از آنجا که تعداد درخواست های جدید 
کمتر است، اثر واقعی آن ها هنوز واقعا 
آغاز نشده است. بانک تخمین می زند 
که حداقل یک ســال طول می کشد 

که درخواست ها مورد رسیدگی قرار 
گیرند و ممکن است این روند حتی تا 

دو سال به طول بینجامد. 
تاثیر کاهش تعداد درخواست هایی که 
تا به امروز ثبت شــده ، تا سال آینده  
در بازار حس نخواهد شد و تازه این در 
حالی است که با خوش بینی در نظر 
بگیریم  مشکالت مهاجرتی ناشی از 
پاندمی کووید ۱۹ همین امروز ناپدید 

شود و دیگر مشکلی نباشد.

اما در شــرایط  فعلــی احتماال  این 
وضعیت تا آخر ســال جــاری ادامه 
خواهد داشــت و به این ترتیب شمار 
زیادی از درخواســت ها مورد بررسی 

قرار نخواهند گرفت. 
اقتصاددان های آربی ســی می گویند 
روند مهاجرت بــه احتمال زیاد روی 
مســکن اثرگذار خواهد بود. با وجود 
اینکه تعداد موانع فعلی ممکن است 
به زودی کاهش پیدا کند، مشــکل 
به زودی  درخواســت های مهاجرت 
حل نخواهد شــد. احتماال این اتفاق 
زمانی خواهد افتاد که موج دوم افول 
ورودی ها دیده می شــود و همچنین 
زمانی خواهــد بود که بــازه تعویق 
وام های مســکن به اتمام می رســد. 
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بر خالف آمریکایی ها،  بیشتر کانادایی ها از تدابیر دولت فدرال 
در مبارزه با کووید19 راضی هستند

ایرونیا- بر خالف بیشتر آمریکایی ها، 
بیشتر کانادایی ها باور دارند دولت شان 
در پاسخ به پاندمی کووید ۱۹ خوب 
عمل کرده و حــاال متحدتر از زمان 

پیش از شیوع ویروس هستند.
این را نتایج جدیدترین نظرســنجی 
مرکز تحقیقات پیو نشــان می دهد 
که از ۱42۷۶ بزرگسال در ۱4 کشور 
خواســت به عملکرد کشورشــان به 
وضعیت اورژانسی ســالمت و اتحاد 

شهروندان شان، رای بدهند.
از  درصــد   ۷۳ رفتــه،  هــم  روی 
پاســخ دهندگان قبول داشــتند که 
دولت شــان در مدیریت بحران موفق 
بوده و فقط 2۷ درصد مخالف بودند. 
آمریکا و بریتانیا تنها کشورهایی بودند 

که بیشــتر شهروندان شــان گفتند 
دولت شان در پاســخ به بیماری کار 
درســت را انجام نداده است. میزان 
نارضایتــی در آمریکا 52 درصد و در 

بریتانیا 54 درصد بود.
دانمارک بهترین امتیاز را در رده بندی 
داشت و ۹5 درصد از شهروندانش از 
عملکرد دولت راضی بودند. بعد از آن 
اســترالیا با ۹4 درصد و کانادا با ۸۸ 

درصد قرار داشتند. 
در ارتبــاط با مســئله اتحــاد ملی، 
دانمــارک دوباره باالتریــن امتیاز را 
داشت و ۷2 درصد گفتند کشورشان 
متحدتر از پیش از پاندمی است. بعد 
از آن کانادا قرار داشــت و ۶۶ درصد 
گفتند اتحاد ملی شان بهبود پیدا کرده 

است. در کانادا 2۹ درصد نظرشان این 
بود که کشــور گسیخته تر از گذشته 

شده است.
ایــن نظرســنجی همچنیــن نظر 
این  دربــاره  را  مشــارکت کنندگان 
پرسید که آیا گسترش کروناویروس 
با همکاری بین المللی  می توانســت 

بیشتر سرکوب بشود؟
این مرکز در گــزارش خود گفت: » 
5۹ درصد از پاســخ دهندگان گفتند 
اگر کشورشان بیشتر با دیگر کشورها 
همکاری کــرده بود، تعــداد موارد 
کروناویروس در کشــور می توانست 
پایین تر باشد. در مقایسه، ۳۶ درصد 
گفتند همکاری در کاهش تعداد موارد 

iroonia.ca ».بیهوده می بود

اینکــه در ماه های آینــده دقیقاً چه 
اتفاقی خواهد افتاد وجــود ندارد، با 
این حال تجــارب دیگران بیانگر این 
است که گسترش دوباره ی بیماری در 
تورنتو اجتناب ناپذیر است. در حقیقت 
موارد ابتال به آرامی در حال باال رفتن 

هستند. 
در اوایــل این مــاه، میانگین هفت 
روزه ی ابتــال در تورنتــو به کمترین 
میزان یعنی ۱5.۹ رسیده بود. ولی از 
آن زمان به طور مرتب افزایش یافته و 
در حال حاضر این نرخ روی ۳5 ثابت 

شده است.
 دکتــر دو ویال گفت: پرســش این 
نیست که آیا ویروس بیشتری خواهیم 
دید یا نه؟ ما باید راهی برای زندگی 
با کووید۱۹ در شهر خود پیدا کنیم. 

دو ویــال گفت: به عنوان بخشــی از 
برنامه های محدود کــردن موج دوم 
بیماری، ســازمان بهداشت عمومی 
تورنتو »تیم های پاســخ ســریع به 
جامعــه« را در مناطقی از شــهر که 
ســطح باالتری از عفونت ها مشاهده 
شده است، مســتقر خواهد کرد. وی 
افزود: کارمنــدان هم چنین در حال 
همکاری با مقامات دولت استانی برای 
پشتیبانی بیشتر از سایت های آزمایش 

در آن محله ها هستند.

تقلب در رابطــه با کمک هزینه های 
اضطراری فدرال PCU طی یک ماه 

دو برابر شد
برنامه حمایتی کمک های اضطراری 
فــدرال از همان زمان کــه به ابتکار 
دولت تــرودو به منظــور کمک به 
کارگــران برای مقابله بــا پیامدهای 
اقتصادی بحران کرونا به اجرا گذاشته 
شد، فرصت های جدیدی برای تقلب 
و کالهبــرداری فراهم کــرد. طبق 
اطالعاتی که رادیو کانادا به دســت 
آورده گزارش های تقلب مرتبط با این 
کمک ها از پایان ماه ژوئیه تا کنون دو 

برابر شده است.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانــادا، طبق اعــالم مرکز ضدتقلب 
کانادا CAC، تقلب های مرتبط با این 
کمک ها از ۱۳00فقره در اواخر ژوئیه 
به 2۶00فقره در اوایل ماه اوت رسید.

 CAC گی پل الروک افســر مسئول
اعالم کرد شــهروندان به این موضوع 
آگاهی بیشــتری پیدا کرده اند. مردم 
نسبت به گذشته حساس تر شده اند 
و موارد مشــکوکی را که مشــاهده 

می کنند، بالفاصله گزارش می دهند.

دیوید دکاری- هتو استاد مدرسه جرم 
شناسی دانشــگاه مونترال نیز گفت 
امروز حتی این امکان وجود دارد که 
افراد تا ۱2هزار دالر PCU درخواست 
کنند. در حالی که به تدریج به پایان 
دوره اعطــای ایــن کمک ها نزدیک 
می شویم، کالهبرداران تالش می کنند 

بیشترین بهره را از این فرصت ببرند.
الروک افسر مسئول CAC اعالم کرد 
نزدیک به ۳۷درصــد از موارد تقلب 
مرتبــط با PCU به ســاکنان کبک 
مربوط می شود. موارد مختلف افشای 
اطالعات فردی شهروندان در استان 
کبک فرصت مناسبی برای تقلب به 

کالهبرداران داد.
الروک تصریــح کــرد بــا ایــن که 
گزارش هــای مربوط به تقلب در این 
کمک ها طی یک ماه دو برابر شــده 
اما این آمار بخش ناچیزی از واقعیت 
را منعکــس می کند چــرا که برخی 
اطالعات نشان می دهد که تنها 0.5 
تا ۱درصد تقلب هــای مرتبط با این 
کمک ها بــه اداره ضدتقلب گزارش 

می شود.

افزایش 100درصدی تقلب ها برای 
گرفتن کمک های دولتی در یک ماه
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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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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

آیا از ۲0 سپتامبر
 همه تحریم ها علیه ایران 

دوباره باز می گردند؟
علیرغم خروج آمریکا از برجام، این کشور مکانیسم ماشه را فعال و اعالم کرده 
تمام تحریم های سازمان ملل علیه ایران از 20 سپتامبر دوباره برقرار خواهند 
شد. دو کارشناس نظرات موافق و مخالفشــان را در این مورد به دویچه وله 

گفته اند.

مایــک پمپئــو، وزیر امــور خارجه 
ایاالت متحده امریکا روز پنج شــنبه 
ششــم شــهریور )2۷ اوت( در یک 
پیام توئیتــری ابراز اطمینان کرد که 
تحریم های بین المللی علیه جمهوری 
اســالمی ایــران که مطابــق توافق 
هسته ای لغو یا تعلیق شده اند از نیمه 
شب 20 سپتامبر )۳0 شهریور( دوباره 

اعمال خواهند شد.
پمپئو در پیام دوم خود نوشت اگر یکی 
از اعضای شورای امنیت قطعنامه ای 
برای تمدیــد معافیت های ایران ارائه 
کند آمریکا آن را وتو خواهد کرد و اگر 
قطعنامه ای ارائه نشود در پایان مهلت 

۳0 روزه تحریم ها بازمی گردند.
اســتناد آمریــکا به بندهــای ۱۱ و 
۱2 قطعنامه 22۳۱ شــورای امنیت 
سازمان ملل است. بر اساس این بندها 
شــرکت کننده  از طرف های  هریک 
در برجام حــق دارند در صورت عدم 
اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل 
به شورای امنیت گزارشی ارائه کند و 
این شورا ظرف ۳0 روز باید درباره این 
گزارش و اخطاریه قطعنامه صادر کند.

اگــر در عــرض ده روز از صدور این 
اخطاریه و گزارشــی کــه در باال به 
آن اشــاره شــد، هیچ کدام از اعضای 
شــورای امنیــت پیش نویس چنین 
قطعنامه ای را بــرای رای گیری ارائه 
نکرد، در آن صورت رئیس شــورای 
امنیت پیش نویس قطعنامه ای را ارائه 
می کند و آن را در مدت ۳0 روز پس 

از اخطاریه به رای می گذارد.
اگر شورای امنیت چنین قطعنامه ای 
را تصویب نکرد، از نیمه شــب سی 
امیــن روز پس از ارائــه اخطاریه به 
شورای امنیت به وقت گرینویچ، همه 
قطعنامه های قبلی که منقضی شده 

بودند دوباره اجرایی می شوند.
بــه  بندهــا  ایــن  ابتــدای  در 
»شرکت کنندگان در طرح جامع اقدام 
مشــترک )برجام(« اشاره شده و این 
حق برای آنها محفوظ دانســته شده 
است در حالی که آمریکا از این طرح 
بیرون رفته و مخالفــان نظر ایاالت 
متحــده معتقدند این کشــور دیگر 

نمی تواند به این سند استناد کند.
پس از درخواســت آمریکا به شورای 
امنیت برای فعال کردن مکانیســم 
ماشــه، سه کشــور آلمان، بریتانیا و 
فرانســه بیانیه ای را صادر کردند که 
بســیار روشن بود. در متن این بیانیه 
که در ســایت فارسی سفارت آلمان 
در تهران منتشر شــده، آمده است: 
»فرانســه، آلمان و بریتانیا )که ســه 
کشــور اروپایــی یا E3 نیــز نامیده 
می شوند(  متذکر می شوند که آمریکا 
به دنبال خروج این کشور از برجام در 
تاریخ ۸ مه 20۱۸ )۱۹ اردیبهشــت 
۱۳۹۸( دیگر عضوی از برجام نیست. 
موضع ما در مــورد موثر بودن اعالن 
آمریکا در رابطه بــا قطعنامه 22۳۱ 
به اطالع ریاست شورای امنیت و نیز 
اعضای شورا رسیده است. بنابراین، ما 
نمی توانیــم از این اقدام )آمریکا( که 
در تضاد با تالش های کنونی مان برای 

حفظ برجام است حمایت نماییم. «
رییس دوره ای شــورای امنیت  نیز 

همین نظر را دارد. او در یک کنفرانس 
ویدیویــی دو روز پس از بیانیه ســه 
کشــور اروپایی اعالم کــرد با توجه 
به عدم وجــود توافق در بین اعضای 
شــورای امنیت، نمی تواند با خواست 
آمریکا در زمینه تجدید تحریم های 

بین المللی علیه ایران موافقت کند.
۱۳ کشــور عضــو شــورای امنیت 
ســازمان ملل پیش از آن با ارســال 
نامه ای خطــاب به رئیس ادواری این 
شــورا اعالم کرده بودند که با توجه 
به خروج آمریکا از توافق هسته ای با 
ایران، این کشور در موقعیتی نیست 
که به راهکارهای پیش بینی شده در 

این توافق رجوع کند.

»استفاده آمریکا از ابزار ایذایی مانند 
دو سال گذشته«

ســعید محمــودی اســتاد حقوق 
بین الملل در اســتکهلم سوئد بیانیه 
سه کشــور اروپایی را از نظر حقوقی 
»بی نظیر« دانســته و بــه دویچه وله 
می گوید: »تاحاال امکان نداشــته که 
این سه کشور اینجور در برابر امریکا 

جبهه واحد بگیرند.«

او همچنین به »جواب محکم نه« از 
سوی شورای امنیت اشاره می کند و 
همه اینهــا را به این معنا می داند که 
»هیچ نوع قطعنامه ای در این زمینه 
از سوی شورای امنیت صادر نخواهد 

شد«.
از نظر ســعید محمودی: »آنچه که 
پمپئو می گوید این است که با وجود 
این که می دانیم هیــچ قطعنامه ای 
صادر نمی شــود و مکانیســم ماشه 
مطابــق قطعنامــه 22۳۱ به جریان 
نخواهد افتاد از دیــدگاه امریکا ما از 
20 سپتامبر عمال مکانیسم ماشه را 

اجرایی می کنیم.«
ســعید محمودی می گوید آمریکا از 
دید خودش می تواند با اســتفاده از 
همان مکانیسم و ابزاری که در دوسال 
گذشته از آن استفاده کرده، تحریم ها 

را دوباره جاری کند.
او می گوید: »عمال مفهومش این است 

که مثال اگر ایران بخواهد به کشوری 
اسلحه بفروشد یا از آن اسلحه بخرد 
آمریکا خــودش را محق می داند که 
جلــوی فروش اســلحه به ایــران را 
بگیرد و کشوری را که به ایران اسلحه 
می فروشد یا می خرد مورد تحریم و 
تنبیه قرار دهد و در حقیقت عملیات 
ایذایی که در دو سال گذشته به طور 
جدی علیه ایران صورت گرفته ادامه 
داشته باشد. صرف نظر از اینکه از نظر 
حقوقی این عملیات هیچ پایه ای ندارد، 
همینطور که خیلی از عملیات امریکا 
در دو سال گذشــته پایه ای نداشته، 
خــالف حقوق بین الملل بــوده و از 
سوی حقوقدانان و بسیاری از کشورها 
محکوم شده اما امریکا به هر حال کار 
خودش را کرده و تعبیر و تفســیری 
که از امکانات وقدرت خودش داشته 
باعث شــده اراده سیاسی را که برای 
تحریم و در انزوا گذاشتن ایران داشته 

اجرایی کند.«
تحریم های شورای امنیت علیه ایران 
اما محدود به تحریم تسلیحاتی نبوده 
و بسیاری از زمینه ها را در بر می گیرند. 
مثال آمریکا می تواند با فشار بر سایر 
کشورها جلوی بیمه شدن کشتی های 
ایران را بگیرد یا از کشــورهای دیگر 
بخواهد هواپیماها و کشتی های ایران 

را متوقف و بازرسی کنند.
با این حال سعید محمودی می گوید: 
»حدس مــن این اســت کــه اگر 
ترامپ مجددا انتخاب شــود امریکا 
ســعی خودش را خواهد کرد، ایجاد 
مزاحمت های متعدد خواهد کرد اما 
به راحتی دوسال گذشته نخواهد بود 
چون چیــزی که من می بینم میزان 
مقاومت و همبســتگی کشورها در 
مقابل امریکا و عملکرد غیرقانونیش 
نسبت به دو سال پیش خیلی بیشتر 

شده است.«

»تا نوامبر تکلیف همه روشن خواهد 
شد«

رضا تقی زاده تحلیلگر سیاسی مقیم 
گالســکو اما نظر دیگــری دارد. او 
بــه دویچه وله می گوید کســانی که 
معتقدند آمریکا نمی تواند از مکانیسم 
ماشه اســتفاده کند، کسانی هستند 
که طرفدار برجامند، خواه طرفداران 
جمهوری اسالمی باشند خواه جوزپ 
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا و یا خود اتحادیه.
از نظر این فعال سیاسی، بسیار روشن 
اســت که آمریکا علیرغــم خروج از 
برجام و به عنوان عضو ثابت شــورای 
امنیت و بر اساس بندهای ۱0، ۱۱ و 
۱2 قطعنامه 22۳۱ این حق را دارد 

که مکانیسم ماشه را فعال کند.
این در حالی اســت که بســیاری از 
کارشناسان می گویند با خروج امریکا 
از برجــام، او دیگر عضــو این توافق 
نیســت و چنین حقی هــم ندارد. 

به عنوان مثال ســعید محمودی به 
دویچه وله گفت که قطعنامه 22۳۱ 
یک قطعنامه مجزا نیســت بلکه در 
ارتبــاط با برجام اســت و بــا برجام 
معنا پیدا می کند بنابراین طرفی که 
از برجــام بیرون رفتــه نمی تواند به 

قطعنامه 22۳۱ استناد کند.
پاسخ تقی زاده اما چنین است: »این 
اســتدالل وارونه اســت، ۹0 بیشتر 
از ۱00 نیســت. در حقیقــت برجام 
یک توافق بین دولتهاســت که حتی 
امضا هم ندارد و به صورت مســتقل 
فاقد کمترین ارزش حقوقی در نظام 
بین المللی است در حالی که شورای 
امنیت یک ساختار شناخته شده بین 
المللی است و برجام تنها زمانی ارزش 
حقوقی پیدا کرد که قطعنامه 22۳۱ 
در شورای امنیت تصویب و امضا شد 
و بــا تصویب این قطعنامــه بود که 
قطعنامه های دیگر شورای امنیت لغو 
شدند. آیا برجام به تنهایی می توانست 
قطعنامه های پیشین  شورای امنیت 
علیه ایران را لغو کند؟ آیا کشورهای 
پنج به عالوه یــک از چنین قدرتی 
برخــوردار بودند و آیا بدون قطعنامه 
22۳۱ اصال برجام ارزش حقوقی پیدا 

می کرد؟«
به نظر تقی زاده هر کشوری می تواند 
از توافق »بدون امضای« برجام خارج 
شــود ولی اگر این کشور عضو ثابت 
شــورای امنیت باشــد حق کنترل 

تسلیحاتی ایران را دارد.
رضا تقی زاده می گوید آن چیزی که 
جمهوری اسالمی نمی خواهد به آن 
اشاره کند این است که: »برای دادن 
اســلحه به جمهوری اسالمی حتما 
موافقت هر پنج عضو شورای امنیت 
الزم اســت ولی برای ممانعت از آن 
یعنی ادامه تحریم ها حتی یک عضو 
شورای امنیت هم  قادر به انجام این 

کار هست.«
اما موضــوع تنهــا بر ســر تحریم 
تســلیحاتی نیســت و با فعال شدن 
مکانیسم ماشــه تمامی تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران مجددا فعال 
خواهند شد و این قطعا چیزی نیست 

که اروپا خواهان آن باشد.
تقی زاده اما در این باره می گوید: »اوال 
هنــوز نمی دانیم تــا آن روز واکنش 
اروپایی ها به ایــن قضیه چه خواهد 
بود. آنها به دنبال راه حلی هستند که 
بتوانند جمهوری اسالمی را از کارهای 
خطرناک از جمله خروج از برجام  و یا 
قطع همکاری با آژانس یا معلق کردن 
پروتکل الحاقی وابدارند ولی اگر موفق 
نشوند، اروپا همکار نظامی و امنیتی 
امریکا در پیمان ناتوست و ناگزیر است 

راه خودش را در پیش بگیرد.«
به نظر تقی زاده ماه نوامبر تکلیف همه 
روشــن خواهد شد چرا که »با دولت 
بعدی امریکا، یا ترامپ یا بایدن باید 
وارد مذاکرات در مورد توافقی بشوند 

که دیگر وجود خارجی ندارد«.

معاون رئیس جمهوری ایران:
 امکان فروش یک قطره نفت هم وجود ندارد

رادیو فردا- معاون رئیس جمهوری و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه ایران 
می گوید: »شدیدترین مرحله تحریم، 
نفــت در برابر غذا بود، امــا االن در 
شرایطی هستیم که این بی انصاف ها و 
دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه 

فروش یک قطره نفت را نمی دهند«.
محمدباقر نوبخت روز پنجشنبه ۱۳ 
شــهریور افزود که حتی اگر نفت به 
فروش برســد، »امکان تبادل مالی« 

وجود ندارد.
خبرگزاری ایرنــا که اظهارات معاون 
رئیس جمهوری ایران را در نشســت 
اعضای شورای توسعه و برنامه ریزی 
همدان بازتاب داده است ساعاتی بعد 
آن را از روی خروجی خود حذف کرد 
ولی متن ســخنان آقای نوبخت در 

سایت های دیگر بازنشر شده است.
آمریکا اردیبهشت سال ۹۷ از برجام 
خارج شــد و از اردیبهشــت پارسال 
برای  ایــران  نفتــی  معافیت هــای 
مشــتریانش را متوقف کــرد. البته 
آمارهای شرکت های ردیابی نفتکش ها 
نشان می دهد ایران به صورت محدود 
و از راه هــای پنهانی فروش نفت خام 
دارد، اما تاکنون گزارشی از چگونگی 

دریافت پول آن منتشر نشده است.
آقای نوبخت در بخشی از اظهاراتش با 
اشاره به نامگذاری امسال از سوی علی 
خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، به 
عنوان ســال »جهش تولید«، مدعی 
شد که »بخش تولید ملی را بی توجه 

به تحریم ها جهش می دهیم«.
ناخالص داخلی  ادعای جهش تولید 
)اقتصــاد( از طرف آقــای نوبخت در 
حالی اســت که رشد اقتصادی ایران 
بعد از خروج آمریــکا از برجام برای 

سومین سال متوالی منفی بوده و بر 
اساس برآورد صندوق بین المللی پول، 
سطح تولید ناخالص داخلی کشور در 
ســال جاری نســبت به سال 20۱۷ 
حدود ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.
همچنین بر اساس برآورد مرکز آمار 
ایران، تولید ناخالص داخلی ایران در 
بهار سال جاری نسبت به بهار پارسال 

۳.5 درصد کاهش یافته است.
مهم ترین عامــل افت تولید ناخالص 
داخلی، کاهش تولید نفت عنوان شده 

است.
ارزش افــزوده تولید نفت و گاز ایران 
در بهار سال گذشته ۳5 درصد و در 
بهار ســال جاری دوباره نزدیک ۱5 
درصد کاهش یافته است. البته دیگر 
بخش های اقتصــادی ایران، از جمله 
بخش خدمات که تقریباً سهمی 50 
درصدی در کل اقتصاد ایران دارد، نیز 
در بهار سال جاری با رشد منفی ۳.5 

درصدی مواجه شده است.
آمارهای اوپک نشان می دهد که تولید 
نفت ایران بعد از تحریم ها نصف شده 

و به ۱.۹ میلیون بشکه رسیده است.
شــرکت اطالعات کاال، کپلــر، نیز 
روز ۱2 شــهریور به رادیو فردا گفت 
متوسط صادرات نفت ایران در هشت 
ماه ابتدایی سال جاری میالدی روزانه 

2۸۷ هزار بشکه بوده است. صادرات 
نفت ایران در دوران قبل از تحریم های 
آمریکا علیه جمهوری اســالمی دو 
میلیون و 500 هزار بشــکه بود که 
تقریبــاً ۹ برابر حجم کنونی صادرات 

نفت ایران است.
چین و ســوریه تنها مشتریان علنی 
نفت ایران هســتند، اما شرکت های 
ردیابی نفتکش ها می گویند ایران نفت 
خود را به صورت پنهانی و تحت نام 
نفت دیگر کشورها از جمله مالزی و 

اندونزی نیز می فروشد.
اوپک میــزان درآمدهــای صادرات 
نفــت و محصوالت نفتی ایــران در 
سال گذشــته میالدی را حدود ۱۸ 
میلیارد دالر برآورد کرده، در حالی که 
این رقم در ســال 20۱۸ بیش از ۶0 

میلیارد دالر بود.
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Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

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

کوتاه کردن )خانم ها( .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

«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

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

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

گزارش عفو بین الملل از
 رواج شکنجه 

در بازداشتگاه های ایران
ایندیپندنت فارسی- گزارشی که روز 
بین الملل  عفو  چهارشنبه ســازمان 
منتشــر کرده به فهرستی از اقدامات 
تکان دهنده ناقض حقوق بشر اشاره 
دارد کــه پلیــس ایــران، نیروهای 
اطالعاتی و امنیتی و مقام های زندان 
ایران، با مشارکت قضات و دادستان ها، 
علیه بازداشت شــدگان در ارتباط با 
اعتراضــات سراســری نوامبر 20۱۹ 

مرتکب شده اند.
در این گزارش بــه موارد متعدد زیر 
پا گذاشــتن حقوق انسانی، از جمله 
دستگیری های گسترده، ناپدید شدن 
و شــکنجه، از زمان اعتراضات نوامبر 
ســال 20۱۹ ایران اشاره شده است. 
این گزارش،  اقدامات دل خراش علیه 
ده ها معتــرض و اطرافیــان آن ها را 
مستند کرده است. این افراد خشونت 
دستگیرشده اند، به زور ناپدید شده اند، 
در انفرادی نگه داری شــده اند، به طور 
سامانمند از دسترســی به وکیل در 
جریان بازجویی محروم شده اند و بارها 
و بارها برای »اعتراف« شکنجه شده اند.
به نوشــته عفو بین الملل، این افراد، 
بخشــی از هفــت هزار مــرد، زن و 
کودکی بودند در جریان »ســرکوب 
وحشیانه« اعتراضات تنها در چند روز 
از سوی مقامات ایرانی دستگیر شدند.

در میان این قربانیان، دستگیرشدگان 
۱0 ســاله و معترضــان مجــروح و 
رهگذران هم دیده می شــوند. برخی 
معترضان وقتی برای درمان جراحات 
ناشــی از اصابت گلوله به بیمارستان 

مراجعه کرد ند دستگیر شدند.
مدافعان حقوق بشــر، فعاالن حقوق 
اقلیت ها، روزنامه نگاران و اشــخاصی 
که در مراســم ختم کشته شــدگان 
اعتراض ها شرکت کردند هم در میان 

دستگیرشدگان هستند.
از آن زمــان، صدهــا نفر بــه زندان 
افتاده اند و به شالق محکوم شده اند و 
چندین نفر، در پی محاکمه ناعادالنه 
و غیرعلنــی، از ســوی قضاتــی که 
بی طرف نیســتند، به مجازات مرگ 
محکوم شدند. این محاکمه ها کمتر 
از یک ســاعت طول کشیده و به طور 
ســامانمندی بر پایه اقرارهای تحت 

شکنجه بوده است.
در این گزارش به اعترافات تلویزیونی و 
اظهارات بی تناسب مقام های ارشد در 
ستایش نیروهای اطالعاتی و امنیتی، 
به عنــوان قهرمانــان این ســرکوب 

اشاره شده است.
سازمان عفو بین الملل نام و جزییات 
بیش از 500 معترض و قربانیان دیگر 

ازجمله روزنامه نگاران و مدافعان حقوق 
بشر را که در ارتباط با این اعتراضات 
در روند غیرعادالنه ای محاکمه شده اند 

در اختیار دارد.
این افراد با اتهامــات مبهم و جعلی 
همچــون »اجتمــاع و تبانــی برای 
ارتــکاب جرائم علیــه امنیت ملی«، 
»برهم زدن نظم عمومی« و »توهین 
به رهبر« به یک ماه تا ۱0 سال زندان 

محکوم شده اند.
از میان این افراد، دســت کم سه نفر 
به نام های امیرحسین مرادی، محمد 
رجبــی و ســعید تمجیــدی، برای 
»محاربه« از طریق اقداماتی همچون 
تخریب اموال به اعدام محکوم شدند 
و حسین ریحانی به انتظار محاکمه 
به دلیل اتهام هایی است که مجازات 

مرگ به دنبال دارد.
سازمان عفو بین الملل بیش از 20 نفر 
را شناسایی کرده که عالوه بر مجازات 
زندان، به شــالق محکوم شــده اند و 
حکم شالق دست کم دو نفر از آن ها 

اجراشده است.
با توجه به شمار باالی دستگیرشدگان، 
الگوی روند محاکمــه و مجازات در 
ایران، دســتگیری های خودسرانه و 
بازداشــت هایی که از سوی نهادهای 
اطالعاتی و امنیتی صورت می گیرد، 
این ســازمان معتقد است که تعداد 
واقعی افراد محاکمه و مجازات شده 
در ارتباط با اعتراض های نوامبر 20۱۹ 

بسیار بیشتر است.
ســازمان عفو بین الملــل از اعضای 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
و دفتر کمیسیاریای عالی سازمان ملل 
در امور حقوق بشر خواسته که به این 
نقض آشکار و سامانمند حقوق بشر در 

ایران رسیدگی کنند.
این ســازمان از همه اعضای سازمان 
ملل متحد خواسته که مقام های ایران 
را مجبــور کنند همه افــرادی را که 
تنها برای استفاده از حق آزادی بیان 
خود در اعتراض مسالمت آمیز نوامبر 
20۱۹ شرکت کرده اند را به طور سریع 

و بدون قید و شرط آزاد کنند.

همه گیرشدن شکنجه

گزارش سازمان عفو بین الملل با اشاره 
به شکنجه و بدرفتاری های گسترده 
از ســوی پلیس و عوامل اطالعاتی و 
امنیتی، آورده است که مقامات قضایی 
ایران نتوانسته اند بازرسی های مستقل 
و بی طرفانه از بازداشــتگاه ها داشته 
باشند و تضمین کنند که مفاد قانونی 

مربوط به عدم بازداشــت و شکنجه 
مخفیانه و دیگــر بدرفتاری ها علیه 

دستگیرشدگان اجرا شود.
این گزارش آورده است که شکنجه ها 
تنها به منظور اعتراف به شــرکت در 
بلکه  نمی گیرد،  صــورت  اعتراضات 
افــراد را مجبور می کند که به ارتباط 
با گروه های مخالف، مدافعان حقوق 
بشــر، رســانه های خارج از ایران و 

دولت های خارجی اعتراف کنند.
تحقیقات این ســازمان نشــان داده 
که اغلب دستگیرشدگان با چشمان 
بســته و با مشت، لگد، شالق، چوب، 
شلنگ الستیکی، چاقو، باتوم و کابل 
شکنجه شــده اند. این افراد به مدت 
شده  نگه داشــته  بالتکلیف  طوالنی 
و یــا در موقعیت های اســترس زای 
شــدید قرارگرفته اند؛ از غذای کافی 
و آب آشــامیدنی محروم شــده اند؛ 
گاهی اوقات هفته هــا یا حتی ماه ها 
در ســلول انفرادی نگهداری شده و 
از مراقبت های پزشکی برای جراحات 
وارده در اعتراضات یا درنتیجه شکنجه 

محروم بوده اند.
سایر روش های شکنجه که از سوی 
این سازمان مستند شده، شامل لخت 
کردن زندانیان و پاشــیدن آب سرد 
روی آن ها، قرار دادن بازداشت شدگان 
در معرض دمای شــدید و یا بمباران 
نور یا صدا، کشــیدن ناخن انگشتان 
دســت و پا، استفاده از اسپری فلفل، 
اجبار به اســتفاده از مواد شیمیایی، 
اســتفاده از شــوک الکتریکی، غرق 
و   )waterboarding( مصنوعــی 
تظاهــر به اجرای حکــم اعدام برای 

دستگیرشدگان است.
اطالعــات دریافــت شــده از منابع 
دســت اول ســازمان عفو بین الملل 
همچنین نشان می دهد که بازجوها 
و مقام های زندان به خشونت جنسی 
علیه زندانیان مرد متوسل می شوند. 

ایــن اقدامات شــامل لخــت کردن 
و اجبــار بــه لخت شــدن، آزارهای 
جنسی کالمی، پاشیدن اسپری فلفل 
به دســتگاه تناســلی و زدن شوک 

الکتریکی به بیضه هاست.
یکی از قربانیان از اســتان خراســان 
رضوی که به شــیوه غرق مصنوعی 
شکنجه شــده، به این سازمان گفته 
اســت: »آن ها ]بازجویان من[ حوله 
خیســی را روی صورتم می گذاشتند 
و ســپس به آرامــی روی این حوله 
آب می ریختنــد که باعث می شــد 
احســاس خفگی کنم ... آن ها کار را 
متوقف می کردند ... تا من بهتر شوم 
و دوباره همان کار را تکرار می کردند. 
آن ها همچنین به من مشــت و لگد 
می زدند و با کابل کف پاهایم را شالق 

می زدند.«
مرد دیگری که با شــوک الکتریکی 
قرارگرفته می گوید:  مورد شــکنجه 
»شــوک الکتریکی بدترین شــکل 
شــکنجه بود... احساس می کردم که 
تمام بدنم با میلیون ها سوزن سوراخ 
می شــود. اگر من از پاســخ دادن به 
سؤاالتشان خودداری می کردم، سطح 

ولتــاژ را باال می بردند و شــوک های 
الکتریکــی قوی تــری به مــن وارد 
می کردند. من به شــدت می لرزیدم و 
احساس سوزش شدیدی در سراسر 
بدنم می کردم ... این شکنجه ها اثرات 
ماندگاری بر سالمت روحی و جسمی 
من گذاشته و هنوز شب ها نمی توانم 

بخوابم.«
یکــی از قربانیــان در تهــران که از 
دســت ها و پاهایش از تیرکی آویزان 
شده و بازجویش اســم این روش را 
»جوجه کباب« گذاشته بوده، به عفو 
بین الملل گفته است: »آن قدر فشار و 
درد در بدنم بود که روی خودم ادرار 
می کردم... خانواده ام می دانند که من را 
شکنجه کرده اند، اما نمی دانند چگونه 
شکنجه شــده ام. احساس می کنم در 
اشک هایم غرق می شوم چون کسی 

نیست که بتوانم با او صحبت کنم.«
در همه مــواردی که این ســازمان 
روحی  مستند کرده، شــکنجه های 
ازجملــه آزارهای کالمــی و تهدید 
به دســتگیری، شــکنجه یا کشتن 
اعضای خانواده، ازجمله والدین پیر یا 
همســران، یا تهدید به تجاوز به زنان 

خانواده صورت گفته است.

ناپدیدشده های قهری

تحقیقات سازمان عفو   بین الملل نشان 
بازداشت شدگان  از  بسیاری  می دهد 
هفته ها یا حتی ماه ها در مکان هایی 
نامعلــوم تحت بازداشــت نهادهای 
امنیتی و اطالعاتــی ازجمله وزارت 
اطالعات یا سپاه پاسداران بودند. سایر 
دستگیرشدگان در زندان های شلوغ 
پادگان های نظامی،  یا مراکز پلیس، 
اماکن ورزشــی و مدارس نگهداری 

می شدند.
خانواده های این افراد به بیمارستان ها، 
سردخانه ها، ادارات پلیس، دادگاه ها و 
زندان ها ســرزده اند تا نشانی از آن ها 
پیدا کنند اما مقامــات اطالعاتی در 

اختیارشان قرار نمی دادند.
در برخــی مــوارد، ایــن اعضــای 
ســرگردان خانواده به دلیل تحقیق 
درباره سرنوشت فرزندانشان دستگیر 
می شدند. این ســازمان دست کم از 
ســه مورد اطالع دارد کــه مقامات 
هنوز اطالعی از سرنوشــت آن ها به 
خانواده هایشان نمی دهند. دو برادر به 
نام های مهدی و مصطفی رودبهاریان 
از ماهشهر خوزســتان در میان این 

گم شدگان هستند.

روش تحقیق

این تحقیق ســازمان عفو بین الملل 
بر اســاس مصاحبه هــای عمیق با 
۶0 قربانی صورت گرفته اســت. در 
میان این مصاحبه شوندگان، قربانیان 
دستگیری خودســرانه، ناپدیدشدن 
اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری ها 
با نزدیکان یا آشــنایان نزدیک آنها و 
هم چنین دو معترض که مخفی شده 
بودند و ۱4 فرد مطلع حضور داشتند. 
اطالعات موجود از پیام های کتبی از 
چند صد نفر دیگر در داخل کشــور 
بیانیه های  ویدئوها،  تجزیه وتحلیل  و 
رســمی و اســناد دادگاه کسب شده 

است.

تحقیقات این سازمان نشــان داده که اغلب دستگیرشدگان با چشمان بســته و با مشت، لگد، شالق، چوب، 
شلنگ الستیکی، چاقو، باتوم و کابل شکنجه شده اند. این افراد به مدت طوالنی بالتکلیف نگه داشته شده و یا در 
موقعیت های استرس زای شدید قرارگرفته اند؛ از غذای کافی و آب آشامیدنی محروم شده اند؛ گاهی اوقات هفته ها یا 
حتی ماه ها در سلول انفرادی نگهداری شده و از مراقبت های پزشکی برای جراحات وارده در اعتراضات یا درنتیجه 

شکنجه محروم بوده اند.
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توافق هسته ای آینده
 باید همه راه های ایران به سمت سالح را ببندد

پیشنهادهای بنیاد دفاع از دموکراسی  ها برای مقابله با ایران قبل از انتخابات نوامبر ایندیپندنت فارســی- دو ماهی که 
انتخابات نوامبر ریاست جمهوری  تا 
آمریکا مانده، برای مبارزه با جمهوری 
بلندپروازی های  و  ایــران  اســالمی 
هســته ای و منطقــه ای آن حیاتی 
است. دولت ترامپ باید کارزار »فشار 
حداکثری« را ادامه دهد و درعین حال 
از بازگشت به توافق هسته ای معیوب 

گذشته جلوگیری کند.
نیوزویک در یادداشتی با عنوان »مقابله 
با ایران قبل از انتخابات نوامبر« به قلم 
جیکوب ناجل و مارک دبوویتز از بنیاد 
دفاع از دموکراسی  ها پیشنهاد داده که 
در ابتدا، دولت آمریکا باید به سرعت 
کل بخش مالی جمهوری اسالمی را 
در فهرست سیاه قرار دهد، درنتیجه 
این اقــدام، ۱۳ بانک ایرانی باقیمانده 
از سیستم پیام رسانی مالی سوئیفت 
خارج می شــوند. تنها یک بانک باید 
در این سیستم باقی بماند تا تجارت 
بشردوســتانه را انجام دهد. این کار 
اکسیژن مالی تهران را قطع می کند 
و موجب می شــود اعتراضات مربوط 
به سوخت و اعتصابات کارگری علیه 
رژیم ادامه یابد و در مذاکرات آینده، 

ابتکار عمل را به آمریکا می دهد.
دولت همچنیــن باید بــا پر کردن 
تحریم هــای  رژیــم  در  شــکاف ها 
ایاالت متحــده، »دیــوار تحریم های 
بازدارنده سیاســی و تجــاری« خود 
را کامل کند. این اقدام باید شــامل 
اقدامات  بــر  بیشــتر  تحریم هــای 
حمایت آمیز رژیم از تروریسم، برنامه 
موشــک بالســتیک، اقدامات ناقض 

حقوق بشر و فساد باشد.
جمهوری خواهــان هم چنین باید با 
تصویب قطعنامه ای در کنگره تصریح 
کنند که لغو تحریم ها توســط دولت 
بایــدن موقتی خواهد بــود و چنین 
اقدامی باعث تغییر دیدگاه های بازار 
نسبت به رفتارهای غیرقانونی تهران 
نمی شود. شرکت های بین المللی باید 
انتظار داشته باشــند که در صورت 
به قدرت رســیدن جمهوری خواهان 
در چهار ســال آینده، همه تحریم ها 
بازگردانده شود و سرمایه گذاری های 

خود در ایران را از دست بدهند.
دیــوار تحریم هــا بــه یــک مؤلفه 
بین المللــی هم نیــاز دارد. در تاریخ 
20 اوت، دولــت به درســتی از حق 
بازگرداندن یک جانبه  بــرای  آمریکا 
تحریم های شــورای امنیت استفاده 
کرد. این اقدام می تواند مانع انقضای 
تحریم های تسلیحاتی معمول سازمان 
ملل متحد علیه ایــران در ماه اکتبر 
و هم چنین تحریم موشکی در سال 
ممنوعیت  همچنین  شــود.   202۳
تولید مواد قابل شــکافت هسته ای 
در خاک ایران را بازمی گرداند. ســایر 
اعضای شــورا مخالف واشنگتن کار 
می کنند، اما با فرض پیشبرد بازگشت 
ســریع تحریم ها، دولت بایدن باید از 

اهرم حاصل استفاده کند.
چــه رئیس جمهــور بایــدن و چه 
رئیس جمهور ترامــپ، می توانند در 
مورد یک قطعنامه اصالح شده شورای 
امنیت مذاکره کنند؛ توافقنامه ای که 
تحریم های تســلیحاتی و موشکی را 
تمدید کند و قابلیت های غنی سازی 
اورانیوم و پــردازش مجدد پلوتونیوم 
ایران را از بین ببرد. این بخشی از یک 

توافق هسته ای بهتر است.
مشاوران بایدن اکنون در حال بررسی 
چگونگی بازگشت به توافق هسته ای 
20۱5 هستند؛ توافقی که به برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( معروف 
شــده، یا حتی به توافق موقت سال 
20۱۳، یعنی برنامه اقدام مشــترک.

)JPOA( آن هــا هم چنین در حال 
بررســی یک امکان توافــق جدید و 
جامع تر هســتند. در این پیشنهادها 
به اشــتباه تصور شــده که برداشتن 

تحریم های پیــش رو، ایران را به میز 
مذاکره بازمی گردانــد. ایده ای که در 
ســال های 20۱۳ و 20۱5 اجرا شد، 
ایده بــدی بود. اجرای آن در ســال 

202۱ به همان اندازه اشتباه است.
بــرای جلوگیــری از تکــرار چنین 
اشــتباهاتی، درک چگونگی ارتکاب 

آن ها در وهله اول مهم است.
در سال 20۱2، مقامات آمریکایی برای 
یک دیدار مخفیانه وارد اسرائیل شدند. 
این مقامات گفتند که ایاالت متحده 
بایــد جمهوری اســالمی را از رکود 
هســته ای کــه در آن زمان دچارش 
بود خارج کند. آن ها می خواستند در 
ازای دریافت امتیازات جزئی هسته ای ، 
تحریم ها را بردارند. آمریکایی ها این 
طرح را »اقدامات اعتمادساز« نامیدند؛ 
مفهومی که محور رویکرد کلی دولت 
اوباما در مذاکرات ایران شد و به نظر 
می رسد که بار دیگر بخشی از برنامه 

آینده بایدن باشد.
آمریکایی ها گفتند که اگر تهران آن ها 
را رد کند، ایاالت متحده و شرکایش 
تحریم ها را اعمال می کنند. اسرائیل 
نسبت به این سرازیری لغزنده هشدار 
داد و پیش بینــی کرد کــه کنترل 
مذاکرات بسیار مشکل می شود و کار 
به جایی می رسد که مذاکره کنندگان 
ترجیح می دهنــد که به یک معامله 
برسند؛ چون هرگونه معامله ای از هیچ 

بهتر است.
مقامات اســرائیلی خواســتار تعهد 
کامــل ایران به همــه قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل، ازجمله 
تعلیق کامل غنی ســازی و پردازش 

مجدد هســته ای بودنــد. هم چنین، 
آن ها خواســتار افشــای کامل کلیه 
و  هســته ای  گذشــته  فعالیت های 
ساخت سالح بودند. اسرائیلی ها گفتند 
که تنها در این صورت باید با برداشتن 
تحریم ها به جمهوری اسالمی پاداش 

داد.
مقامات آمریکایی اصرار داشــتند که 
یک توافق نهایی بــه تعهد کامل به 
کلیــه قطعنامه های ســازمان ملل، 
از جمله توقف غنی ســازی اورانیوم، 
ذخایــر  و  پلوتونیــوم  بازفــرآوری 

آب ســنگینو همچنین از بین رفتن 
همه ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران 
و توقف کامل جاه طلبی های هسته ای 

ایران منجر خواهد شد.
مــا می دانیم کــه چه  پیــش آمد. 
مذاکره کنندگان ایرانــی با همتایان 
آمریکایــی خــود گفتگــو کردند و 
آمریکایی ها می خواستند قبل از پایان 
دوره دوم بــاراک اوباما به یک توافق 
برســند. توافق موقت ســال 20۱۳ 
صرفاً برای نشستن پای میز مذاکره، 
میلیاردها دالر به ایران داد؛ همراه با 

به رسمیت شناختن بی سابقه حقوق 
غنی ســازی ایــران کــه در چندین 
قطعنامه شــورای امنیت ســازمان 
ملل رد شــده بود و شروط مربوط به 
محدودیت های هســته ای مهم را به 

پایان رساند.
برجام ســال 20۱5 از این فراتر رفت 
و تخفیف گســترده ای در تحریم ها 
به رژیم ایران اعطــا کرد. این توافق، 
مسیرهایی را باز گذاشت که براساس 
آن در مدت هشت تا پانزده سال ایران 
به قابلیت های غنی ســازی در ابعاد 
صنعتی دست می یافت و زمان ساخت 

سالح به نزدیک به صفر می رسید.
ایــن معامله به ایران حــق اولیه کار 
تحقیق و توسعه برای سانتریفیوژهای 
پیشــرفته ای که پنهان کردن آن ها 
آســان تر اســت را داد. همچنین به 
جمهوری اســالمی فضای بیشتری 
برای توســعه موشک های بالستیک 
و همچنین دسترســی به سالح های 
ســنگین داد؛ چنان کــه تحریم های 
معمول تسلیحاتی و موشکی سازمان 
ملل متحد طی پنج تا هشــت سال 
منقضی شــد. همچنین این معامله 
تهــران را بــه عادی ســازی کامل 
دیپلماتیــک، اقتصادی و هســته ای 
 رساند؛ بدون این که هیچ یک از اهدافی 
که مقامات آمریکایی به اسرائیل قول 

داده بودند، محقق شود.

چطور از رخ دادن این اشــتباهات 
جلوگیری کنیم؟

نخست، ایاالت متحده باید تالش های 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی 
)IAEA( را، به خصوص پس از ســفر 
هفته گذشته رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس انرژی اتمی به تهران، تقویت 
کند. آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
باید به تقاضای خود برای تعهد کامل 
ایران بــه توافقنامه های موجود ادامه 

دهد.
این توافقنامه ها شامل توافقی است که 
هفته گذشته به آژانس حق بازدید از 
دو ســایت اتمی را داد؛ دو سایتی که 
گفته می شــود ایرانی ها فعالیت های 
هســته ای غیرقانونی و ناقض پیمان 
منع گسترش سالح های اتمی را در 

آن پنهان می کنند.
گروســی باید تأکید داشته باشد که 
تهران به تعهداتش پایبند بماند، بدون 

 به نظر می رســد که تهران این دور را از واشنگتن برده است. برای هماهنگی بازدیدهای بازرسی های 
هســته ای، جمع آوری نمونه های خاک در سایت ها، تجزیه وتحلیل آن ها و آماده کردن گزارش، زمانی 
نسبتاً طوالنی الزم است و دستیابی به آن ها پیش از انتخابات آمریکا امکان پذیر نیست. آژانس انرژی 
اتمی، هم چنین باید جمهوری اسالمی را برای اعالم آشکار نقض برجام محکوم کند. اگر این رژیم توافق 

برجام نقض کند، این توافق نمی تواند معتبر باقی بماند.

این که حق بازدیدهای آینده محدود 
شود. این بازدیدها شامل بازرسی هایی 
اســت که بر اســاس منابع بایگانی 
هسته ای ایران، از سوی آژانس صورت 
می گیرد. این بایگانی که توسط موساد 
اســرائیل از ایران خارج شده، شامل 
جزییات جدیدی درباره فعالیت های 
تسلیحاتی گذشته تهران و فراتر از آن 
چیزی است که آژانس انرژی اتمی و 
سرویس های اطالعاتی غربی در زمان 

توافق هسته ای 20۱5 می دانستند.
متأســفانه به نظر می رسد که تهران 
این دور را از واشنگتن برده است. برای 
بازرســی های  بازدیدهای  هماهنگی 
هسته ای، جمع آوری نمونه های خاک 
در ســایت ها، تجزیه وتحلیل آن ها و 
آمــاده کردن گزارش، زمانی نســبتاً 
طوالنی الزم است و دستیابی به آن ها 
پیش از انتخابــات آمریکا امکان پذیر 
نیست. آژانس انرژی اتمی، هم چنین 
باید جمهوری اسالمی را برای اعالم 
آشکار نقض برجام محکوم کند. اگر 
این رژیم توافق برجام نقض کند، این 

توافق نمی تواند معتبر باقی بماند.
درحالی که آژانس انرژی اتمی وظایف 
خود را دنبال می کند، ســرویس های 
اطالعاتــی ایاالت متحده، اســرائیل 
و دیگــر قدرت های غربــی باید به 
تالش هــای مخفیانــه خــود برای 
توقف برنامه هســته ای غیرقانونی و 
فعالیت های تروریســتی ایران ادامه 

دهند.
بر اساس گزارش ها، عملیات خرابکاری 
در ماه ژوئیه که علیه برنامه سانتریفیوژ 
پیشــرفته ایران در نطنز اتفاق افتاد، 
موجــب تعویق یکی دوســاله برنامه 
هسته ای این کشور شد. ایاالت متحده، 
اسرائیل و دیگر کشورهایی که احتماالً 
درگیر این موضوع هستند، باید ضربه 
ایران،  زدن به تأسیسات هســته ای 
زیرساخت های موشکی و نظامی ایران 
و همچنین نیروهای ایرانی و نیابتی 
در منطقه را ادامه دهند. دولت اوباما 
این اشتباه را مرتکب شد که دستان 
ایاالت متحده و سرویس های اطالعاتی 
خارجی را بست. حاال واشنگتن باید 

از این اهرم علیه تهران استفاده کند.
بازگشت ســریع تحریم های سازمان 
ملل، در صورت تکمیل، باید مبنای 
اصلــی مذاکرات آینده بــا ایران قرار 
گیرد تا از اشــتباهات مشابه برجام 
طوالنی تر  دوره های  شود.  جلوگیری 
برداشتن تحریم ها و بازرسی هایی که 

اندکی بهتر باشد، کافی نیست.
توافقنامه جدید باید تمام مسیرهای 
ایران به ســمت سالح هســته ای را 
برای همیشه ببندد. با این فرض که 
رژیم ممکن است مواد شکاف پذیر را 
در خــاک خود تولید نکند - و مانند 
بیش از ۳0 کشــور دیگر، ســوخت 
هســته ای تولید انرژی برای مصارف 
غیرنظامی را از بــازار آزاد خریداری 
کند. همچنین، ایران باید درباره همه 
فعالیت های هســته ای و تسلیحاتی، 
مواد و تجهیزات و محدودکردن برنامه 
توسعه موشکی که آمریکا و متحدان 
منطقه ای آمریــکا را تهدید می کند، 
شفاف عمل کند. این مبنای کار قبل 
از ســال 20۱۳ بود و باید به همین 

ملزومات برگردیم.
این درخواســت بیــش از حدی از 
دولت ترامپ و تیم بایدن است که با 
سیاست ایران همکاری کنند. سیاست 
امروز آمریکا همین اســت؛ اما آن ها 
اشــتباهات  از  درحالی که  می توانند 
گذشته درس می گیرند، متحد عمل 
کنند تا سیاســت مؤثرتری را درباره 
ایران به اجــرا درآورند. این هم برای 
آمریکایی ها خوب اســت و هم برای 
متحدان خاورمیانه ای آن ها که در برد 
موشــک های ایران هستند و از بمب 

اتمی احتمالی ایران می ترسند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران، 
روحانی را متهم به اظهارات »ضد و نقیض« درباره کرونا کرد

دکتر مصطفی معین، رئیس شورای 
عالی نظام پزشــکی ایران، حســن 
روحانی رئیس جمهور این کشــور را 
بــه »اظهارت ضد و نقیــض« درباره 
مساله مربوط به همه گیری ویروس 
کرونا متهم کرده و گفته با این رویکرد 
»جامعه به ویروس مخرب بی اعتمادی 
و جدی نگرفتن خطر ویروس مخوف 

کرونا دچار شد«.
دکتــر معین در ســال ۱۳۸4 نامزد 
اصالح طلبان در انتخابات ریاســت 
جمهــوری بــود و در دو دوره اخیر 
انتخابات هم از نامزدی آقای روحانی 

حمایت کرده بود.
دکتــر معین در گفت و گو با روزنامه 
شــرق چاپ تهران از سیاست های 
دولــت آقای روحانی انتقــاد کرده و 
گفته »مطرح کردن دوگانه های کاذبی 
همچون ســالمت و اقتصاد از سوی 
رئیس محترم دولت، منطقی صحیح 
و توجیهی ندارد؛ همه چیز از اقتصاد 
گرفته تا دین، علم، سیاست و قدرت 
باید در خدمت تأمین حقوق انسان ها 
و حفظ سالمت جســمانی، روانی و 

اجتماعی آنان باشد و نه بالعکس.«
روحانــی در زمان اعــالم تصمیم به 
بازگشــایی و از ســرگیری فعالیت 
هــای اقتصادی که مــدت کوتاهی 
برای جلوگیری از ادامه شــیوع کرونا 
همزمان با تعطیالت نوروزی تعطیل 
شــده بود، گفته بود که دولت توان 
مالی ادامــه تعطیلی هــا را ندارد و 
همزمان با توجه به سالمت عمومی، 
باید به موضوع اقتصاد هم توجه کرد.

تصمیمات رئیس جمهــور ایران در 
ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم می 
شــد که یک نهاد اضطراری است که 
به جز برخی اعضای دولت، با حضور 
مقام های ارشــد نظامــی و قضایی 
تشکیل می شــود و مصوبات آن در 
حکم مصوبات شــورای عالی امنیت 

ملی و الزم االجراست.
در حالی کــه مخالفت های جدی از 
سوی کارشناسان با برگزاری مراسم 
عــزاداری ماه محرم وجود داشــت و 
چنین برنامه هایــی از عوامل اصلی 
شیوع ویروس کرونا توصیف شده بود، 
ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت 
خاصی بــرای برگزاری عــزاداری ها 

اعمال نکرد.
آقای معین گفته اســت »در همین 
روزهــای پایانی دهــه اول محرم، به 
دلیل تاکید بر انجام عزاداری ها بدون 
آنکه امکان رعایــت فاصله گذاری و 
بهداشتی  توصیه های  رعایت درست 
باشــد و بدون اعمال قاطعیت قانونی 
و ممنوعیت ســفر به شمال کشور از 
سوی دولت و نیز به دلیل بی اعتمادی 
مردم، سیل مسافران با وجود وضعیت 
قرمز در تهران و در استان های شمالی، 
به سمت گیالن و مازندران و گلستان 
سرازیر شد و باید منتظر امواج جدید 
و پرمخاطره کرونا به فاصله چند هفته 
آینده در اواخر شهریور و مهر و پاییز 

باشیم«.
از زمان اعالم رســمی شیوع ویروس 
کرونا در ایران در اول اسفند ۱۳۹۸، 
بیــش از 2۱ هــزار و 500 ایرانی به 

دلیل ابتال بــه این ویروس و بیماری 
کووید-۱۹ جــان باخته اند. در حال 
حاضر نرخ مرگ و میر ناشــی از این 

ویروس در ایران سه رقمی است.
آقای معیــن گفته در جدی نگرفتن 
خطر کرونــا در ایران »هــم عادی 
نشــان دادن اوضاع از سوی مسئوالن 
سیاســی و دولتــی که بــا توجیه 
پیشگیری از تشویش اذهان عمومی 
اســت، هم اظهارات گوناگــون افراد 
غیر کارشناس و غیر مسئول و تغییر 
سریع و پی در پی سیاست های اجرائی 
و بهداشتی و محدودیت های اجتماعی 
که باعث ســردرگمی، بی اعتمادی یا 
عادی انگاری جامعه می شــود و نیز 
پایین بودن سطح سواد سالمت مردم 

همگی تاثیرگذار بوده اند«.
دکتر معین گفته »به نظر می رسد که 
بحران فراگیر کرونا تاکنون سرپوشی 
بر مطالبات  جامعه بوده اســت ولی 
این وضعیت در میان مدت و تا مدت 

طوالنی ادامه نخواهد داشت«
دکتــر معیــن گفتــه »بــه علت 
کنترل نکــردن کامــل مــوج اولیه 
همه گیری، فصل تابستان که باید دوره 
تنفس جامعه، آرامش بیمارستان ها و 
مراکز درمانی و اســتراحت کادرهای 
پزشکی باشــد، آمار ابتال و بستری و 
فوت رو به افزایش گذاشــته و اکنون 
ظرفیت بسیاری از مراکز و تخت های 
بستری و واحدهای مراقبت ویژه آنها 
پر شــده و پزشکان و پرستاران ما به 
حال خســتگی مزمن و فرســایش 

تدریجی  هستند«..
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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(
 در 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

میتاپ ایرانیان ونکوور

گروه اینترنتی میتاپ ایرانیان ونکوور با هدف ایجاد 
محیطی برای دوستی و آشنایی با یکدیگر برنامه های زیر را برگزار می کند.

باشگاه کتابخوانی )بوک کالب( هر یکشنبه بعد از ظهر 
تجربه استارت آپ من – آشنایی با تجربیات یکی از کارآفرینهای ایرانی 

ونکوور - چهارشنبه بعد از ظهر هر دو هفته یکبار
شبی با موالنا – دوشنبه بعد از ظهر بصورت ماهیانه

برنامه های طبیعت گردی و پیاده روی هر هفته و چندین برنامه متنوع دیگر
برای اطالع از جدول کامل و دقیق برنامه ها به سایت گروه به آدرس 

 www.meetup.com/vancouver-iranians
و یا صفحه اینستاگرام گروه با نام Vancouver.iranians مراجعه فرمایید

مشتاق حضور گرمتان هستیم.

پیشنهاد مسکو برای مذاکره مستقیم 
ایران و آمریکا

 صحنه آماده می شود
ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روســیه بر آمادگی کشــورش برای 
آوردن »شــرایط گفت و گوی  فراهم 
مســتقیم بین ایران و آمریکا« تاکید 

کرد.
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه که تحت 
کنترل دولت قرار دارد و نسخه ای از 
آن نیز به زبان فارسی منتشر می شود، 
به نقل از الوروف نوشت: »ما همچنان 
آماده حمایت از گفت و گوی مستقیم 
بین ایران و آمریکا هستیم، اگر هر دو 
طرف عالقمند باشند، آماده هستیم 
شــرایط برقراری دیالــوگ را فراهم 
کنیم. همواره بهتر است که شکایت ها 
به طور مســتقیم مطرح و مستقیما 

شنیده شده و پاسخ داده شوند.«
با توجــه به نوع مناســبات تهران و 
مسکو، نمی توان انتظار داشت چنین 
پیشنهادی بدون هماهنگی با مقامات 
در تهران مطرح شــده باشد. پوشش 
رسانه ای گســترده اظهارات الوروف 
در خبرگزاری هــای نزدیک به دولت 
و ســپاه پاســداران که برخی تیتر 
»میانجی گری روســیه« را برای آن 
انتخاب کرده اند، حاکی از آماده سازی 
افکار عمومی برای مذاکراتی است که 
در نهایت تنها گزینه عملی برون رفت 
از بن بســت اقتصادی جاری به شمار 

می رود.
این نخســتین بار نیست که پس از 
شدت گرفتن تالش های ایاالت متحده 
بــرای جلوگیری از لغــو تحریم های 
تســلیحاتی علیه ایران در 2۷مهرماه 
ســال جاری با چشــم انداز بازگشت 
همه تحریم های بین المللی، کرملین 
پیشنهاد تماس مستقیم بین ایران و 

آمریکا را روی میز می گذارد.
اکنــون الوروف پیشــنهاد برقراری 
دیالوگ مستقیم بین ایران و آمریکا 
را در شــرایطی مطرح می کند که به 

ادعای پومپئو، »تحریم ها علیه ایران 
از نیمه شب سی ام شهریورماه دوباره 

برقرار خواهند شد.«
وزیر امور خارجه آمریکا ســه هفته 
پیــش در دیدار بــا آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل، روند فعال شدن 
مکانیسم ماشه با دورنمای بازگشت 
همه تحریم ها در بازه زمانی ۶5 روزه 

را آغاز کرد.
هرچند روسیه، چین، ایران و برخی 
کشورهای اروپایی با اشاره به خروج 
آمریــکا از برجام، فعال شــدن این 
مکانیسم از سوی واشینگتن را عقالنی 
نمی دانند، عملکرد آنها در هفته های 
اخیر حاکی از آن است که احتماال به 
آنچه که می گویند، عمیقا باور ندارند.

در روزهــای اخیر مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در سفر به ایران 
توانست پس از یک سال اصرار، اجازه 
ورود بازرسان به دو سایت در نزدیکی 
تهــران و اصفهــان را دریافت کند. 
مقامات سازمان انرژی اتمی ایران نیز 
به احتمال خروج ذخایر آب سنگین 
اشاره کرده اند که از موضوعات مورد 
مناقشــه در نقض برجام به شــمار 
می رود. همچنین مذاکرات کمیسیون 
مشــترک برجــام پــس از وقفه ای 
شــش ماهه در همین هفته دوباره به 
جریان افتاد و روز گذشته )سه شنبه( 
نخستین دور مذاکرات جدید در وین 

به پایان رسید.
بیانیــه پایانــی این نشســت ضمن 
حمایت از برجام حمایت، اســتفاده 
آمریکا از مکانیسم ماشه را رد می کند 
و در عیــن حال بر ادامه مذاکرات در 
زمینه موضوعات مورد نگرانی اشاره 
دارد. این موضوعات طیف وســیعی 
از کاهش تعهدات ایران در چارچوب 
برجــام از افزایــش ذخایــر اورانیوم 
غنی شده تا ذخایر آب سنگین و نصب 

پیشرفته  سانتریفیوژهای  آزمایش  و 
را شامل می شود. مواردی که آمریکا 
از آنها به عنوان مــدرک اثبات عدم 
پایبندی تهران به توافق هســته ای 

استفاده می کند.
همزمان با این تحوالت پرشتاب، در 
پیشنهاد روسیه برای برقراری تماس 
مســتقیم بین ایران و آمریکا سخنی 
از برجام و مذاکره در چارچوب آن به 

میان نیامده است.
مقامات در تهران همواره »بازگشت به 
برجام را شــرط ازسرگیری مذاکره با 
آمریکا« اعالم کرده اند. اما در پیشنهاد 
پوتین تنها به نشست سران کشورهای 
عضو دائم شــورای امنیــت،  آلمان و 
ایران اشاره شده و پیش شرطی برای 
بازگشت آمریکا به چارچوب مذاکرات 
۱+5 یا برجام تعیین نشده است. علی 
ربیعی،  سخنگوی دولت در واکنش به 
این پیشنهاد گفت: »تهران در صورت 
برگزاری  رســمی  پیشنهاد  دریافت 
چنین اجالســی، آن را بررسی و نظر 

خود را اعالم می کند«.
در اظهارات اخیــر الوروف در مورد 
مذاکره مستقیم ایران و آمریکا هم به 
برجام اشاره ای نشده است. در صورت 
آغاز چنین گفت و گو هایی، سرفصل ها 
به طور حتم فراتــر از موضوع برجام 
خواهد بود و وزیر امور خارجه روسیه 
با آگاهی از محتوای قابل پیش بینی 
این مذاکرات، آن را مطرح کرده است. 
هرچند احتمال ورود تهران به مذاکره 
مستقیم و علنی با واشینگتن در دو ماه 
باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا اندک اســت، طرح موضوع از 
سوی روسیه که جمهوری اسالمی آن 
را »شریک راهبردی« می خواند، اقدام 

قابل توجهی به شمار می رود.
مذاکراتــی که چهار ســال »ســم 
مضاعف« توصیف شــد، اکنون زیر 
تهدید مکانیسم ماشه اجتناب ناپذیر 
خواهد بود و پیــروزی ترامپ یا جو 
بایدن دمکرات در انتخابات پیش رو، 
تغییری شگرفی در گزینه  پیش روی 
تهران ایجاد نمی کنــد. از همین رو 
زمزمه  مذاکره مستقیم ایران و آمریکا 

از کرملین به گوش  می رسد.
برخی ناظران بر این باورند که پیروزی 
بایدن با شــعار بازگشــت آمریکا به 
برجام، به نفع جمهوری اسالمی ایران 
خواهد بود. این گروه به این نکته اشاره 
نمی کنند که بایدن شرط ورود دوباره 
آمریکا به توافق هسته ای را پایبندی 
تهران به تعهدات در برجام اعالم کرده ، 
ســناتورهای هم حزبی او نامه تمدید 
ایران  علیه  تســلیحاتی  تحریم های 
را در کنگره امضــاء کرده اند و کاماال 
هریس،  معاون منتخب او، حمایت از 
اسرائیل را یک تعهد اساسی می داند. 
این دسته از تحلیلگران همچنین این 
پرســش را بی پاســخ می گذارند که 
در صورت بازگشــت بایدن به برجام، 
استراتژی تهران چه خواهد بود و چرا 
این برنامه در ماه های نخست آغاز به 
کار دولت ترامپ-که آمریکا همچنان 

عضو برجام بود-اجرا نشد؟

آزاده افتخاری )ایندپندنت فارسی(

بنیاد کانادا و ایران برگزار می کند

 راهها و دشواریهای دستیابی به موفقیت در کانادا.در این برنامه بسیار جالب 
گروهی از افراد موفق جامعه از مشکالت  خود در راه رسیدن به موفقیت با 

شما سخن خواهند گفت این برنامه بزبان انگلیسی و فارسی خواهد بود . ورود 
درآن رایگان و از طریق اپمیکیشن زوم میباشد. 

۱۸ سپتامبر از ساعت ۷ تا ۸:۳0
برای دریافت لینک زوم این برنامه لطفا با شماره ۶04-۸00-۱۹۷۷

 و یا ایمیل admin@cif-bc.com تماس حاصل فرمایید تا لینک برنامه 
برایتان ارسال گردد. لینک برنامه را از طریقّ فیس بوک و اینستا گرام

 و توییتر نیز میتوانید دریافت نمایید.
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چرا اين روزها
 مردم بيش از حد نياز خريد مى كنند؟ 

بعد از آغاز نوسانات در بازار هاى ارز و سكه، نگرانى ها 
در سطح جامعه روز به روز افزايش پيدا كرد و همين مسئله 
زمينه ساز بحران هاى ديگرى شد. يكى از اين بحران ها كمياب 
شـــدن برخى كاال ها بود كه نگرانى هاى بسيارى را به همراه 
داشـــت و بعد از آن هجوم مردم به فروشگاه ها نيز آغاز شد، 
اما سوال مهم اين است كه چرا جامعه در اين شرايط واكنش 
اين چنينى از خود بروز داده است كه برخى اين روز ها بيش 
از ميزان نياز خريدارى مى كنند و برخى ديگر ترجيح مى دهند 

كاال ها را در انبار ها خود احتكار كنند؟ 
حسين باهر، رفتار شناس در گفتگو با فرارو گفت: «براى 
بررسى رويكردى كه اين روز ها در جامعه وجود دارد بايد به 
دو مقوله توجه كنيم. يكى اينكه وقتى مردم مى بينند كه روز 
به روز بر قيمت كاال هاى مورد نيازشان افزوده مى شود، سعى 
مى كنند با پيش دســـتى كردن خود را از اين وضعيت نجات 
دهند و كمى از نگرانى هاى خود براى آينده بكاهند. اين دسته 
متشكل از افرادى است كه نگران هستند و چاره اى ديگر براى 
خود نمى بينند. اما در اين ميان دسته دوم هم حضور دارند كه 
اين ها افراد سواستفاده گر هستند و براى سود و منفعت بيشتر 
وارد اين ماجرا مى شوند و سعى دارند امكانات پولى خود را 

تبديل به امكانات مالى كنند.» 
وى ادامه داد: «در چنين شرايطى جو روانى كشور به دو 
قسمت تقسيم مى شوند. يك دسته افرادى هستند كه شرايط 
موجود موجب افزايش دارايى ها و سرمايه هايشان مى شود و 
اين ها راضى هستند و دسته دوم كه دقيقا برعكس گروه اول، 
متضرر مى شوند و اين موجب عصبانيت در ميان آن ها مى شود. 
حاال در اين حالت چندين اتفاق ممكن است رخ دهد. مثال 
رشـــد ميزان قاچاق، مفاسد اقتصادى، دزدى، افزايش ارتشاء 
و اختالس و مفاســـد ادارى ديگر، به هم ريختگى نظام هاى 
اجتماعى از جمله اركان خانواده و از همه شوربختانه تر رنگ 
پريدگى دينى و آيينى و از دســـت رفتن امنيت روانى جامعه 
كه به بازتوليد چرخه معيوب طمع يا نگرانى و احتكار منجر 

مى شود.» 
باهر گفت: «به طور كلى يكى از مســـائلى كه حاكميت 
بايد به شـــدت مورد توجه قرار دهد نقش امنيت روانى است 
كه تاثير مهمى در حوزه هاى مختلف اقتصادى از جمله سرمايه 
گذارى، توليد و توزيع سالم و حتى مصرف صحيح، دارد. زيرا 
اگر جامعه از نظر روانى در تشويش و اضطراب باشد، به خود 
اجازه نمى دهد ثروتش را در توليد سرمايه گذارى كند، بلكه آن 
را يا در گوشـــه اى به شكل سكه و طال مى اندوزد و از چرخه 
اقتصادى بيرون مى برد، يا آن كه در احتكار به كار مى گيرد و با اين 
رفتار نادرست، عرضه و تقاضا را از مسير سالم خارج مى سازد.» 
همچنين حسن حسينى جامعه شناس هم در پاسخ به 
اين سوال كه آيا اين قبيل رفتار ها مختص جامعه ايرانى است 
يا در نقاط ديگر جهان هم مردم نسبت به چنين شرايطى همين 
گونه واكنش نشان مى دهند، گفت: « به عنوان نمونه شما يك 
كشورى را در نظر بگيريد كه درگير يك جنگ شده است. بدون 
شك در اين كشور طى روز ها و هفته هاى اول جنگ مردم به 
فروشگاه ها هجوم خواهند برد تا بتوانند مايحتاج خود را تامين 
كنند. به عبارت ساده تر هر زمان كه يك جامعه با يك بحران 
مواجه شود همين واكنش را از خود نشان مى دهد. اجازه دهيد 
يك مثال ساده و عينى برايتان بياورم. چند سال پيش در فرانسه، 
كاميون داران اعتصاب و تظاهرات كردند و با توجه به نقشى كه 
اين كاميون داران در حمل و نقل كاال هاى اساسى داشتند، مردم 
از ترس اينكه اعتصاب موجب كمبود يك سرى كاال هاى مورد 
نيازشان شود به فروشگاه ها حمله كردند و بيش از نياز روزمره 
خريد انجام دادند. زيرا اعتصاب كاميون داران اين نگرانى را در 
ذهن بازيگران اجتماعى كه مردم هستند، ايجاد كرد كه ممكن 
است طى چند هفته آينده با كمبود كاال مواجه شوند. به همين 
دليل چنين واكنشى نشان دادند.» اين جامعه شناس تصريح كرد: 
«اما يك تفاوت عمده ميان ايران و فرانسه وجود دارد و اين مانع 
از ضرر و زيان مردم مى شود و اين است كه در چنين كشور هاى 
كنترل بر روى قيمت ها بسيار زياد است؛ بنابراين ديگر در چنين 
جوامعى مانند ايران مردم زياده روى كنند هم با مشكل افزايش 

قيمت مواجه نمى شوند.
 البته بخش ديگر ماجرا واكنش هاى اليه هاى مختلف است 
كه وظيفه تهيه و توزيع كاال ها را برعهده دارند. آن ها در چنين 
شرايطى قاعدتا مانند مصرف كنندگان دچار نگرانى هايى از اين 
فضاى عدم امنيت مى شوند و به همين دليل براى اينكه مانع از 
ضرر خودشان شوند، قيمت ها را باال مى برند. زيرا به عقيده آن ها 
وضعيت بازار ارز مشخص نيست و آن ها نمى توانند كاال ها را به 
عنوان مثال با قيمت ارز 4200 تومان ارائه كنند. چراكه اگر قرار 
باشد در مرحله تهيه كاال آن ها هزينه بيشترى نسبت به روز گذشته 
پرداخت كنند، دچار ضرر و زيان بسيارى مى شوند؛ بنابراين يا 

قيمت ها را افزايش مى دهد يا فروش كاال را متوقف مى كند.»

 پنجشنبه 6مهرماه 1357 برابر با 25شوال 1398سالروز شهادت 
حضرت امام جعفر صادق (ع) تعطيل بود و روزنامه اطالعات منتشر نشد.
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
جنگ دريايي ساالميس

29 سپتامبر، سالروز جنگ دريايي ساالميس است كه در 
سال 480 پيش از ميالد ميان ايران و اتحاديه يونانيان روي داد 
و ايران در آن موفق نشد. نيروي زميني يونانيان در برابر ارتش 
ايران توان مقاومت نداشت و همه اميد ژنرال هاي يوناني به 
جنگ دريايي بود.بامداد 29 سپتامبر به خشايارشا اطالع رسيد 
كه يونانيان كه از آتن به جزيره ساالميس فرار كرده بودند قصد 
رفتن به منطقه «كرنت» و مقاومت از آنجا را دارند كه يك فريب 
جنگي بود. خشايارشا به كشتي هاي مصري نيروي خود دستور 
داد كه در باريكه ميان دو قسمت جزيره، راه را بر آنان ببندند 
 كه اين كشتي ها با حمله متقابل غير منتظره يونانيان رو به رو
 شدند و چون اين باريكه عرض كمي داشت و جاي مانور نبود 

براي نجات خود با بي نظمي دست به عقب نشيني زدند.
پيام تاريخي فرهاد دوم به امپراتوري روم

در پي برافتادن جانشينان اسكندر در شرق مديترانه به 
دست ايران و در غرب آن توسط امپراتوري نوپاي روم، فرهاد 
دوم شـــاه وقت ايران از دودمان اشكاني پس از عقد معاهده 
دوستي با چين، 29 سپتامبرسال 115 پيش از ميالد به دولت 
روم پيام فرستاد كه قلمرو ايران همان قلمرو هخامنشيان (پيش 
از حمله اســـكندر) و پايتخت آن شهر تيسفون (كنار دجله) 
خواهد بود كه اخيرا ســـاخته شده است و اين قلمرو بايد از 
تعّرض مصون باشد تا ميان دو كشور كه اينك همسايه شده 
اند صلح پايدار بماند.فرهاد دوم به روميان پيشنهاد كرد كه بهتر 
است اختالف نظرهايي كه پيش خواهد آمد از راه مذاكره و 

داوري حل شود تا جنگ و خونريزي.
زادروز خواجوي كرماني

طبق روايات متعدد، خواجوي كرماني 29 سپتامبر سال 
1290 ميالدي، هفت سال پس از وفات مولوي، صوفي وشاعر 
بزرگ پارسي گو، به دنيا آمده اســـت . آن زمان اوج ادبيات 

فارسي بود.
ايجاد حزب توده

ســـليمان ميرزا اسكندري، ايرج اســـكندري، رضا 
روســـتا، دكتر مرتضي يزدي، محمد يزدي، بزرگ علوي، 
 عبدالحسين نوشين، دكتر محمد بهرامي و علي امير خيزيـ  
9 سوسياليست هاي قديمي ايران هفتم مِهرماه 1320  تاسيس 
حزب توده را اعالم داشتند كه ظرف مدتي كوتاه، شماري ديگر 
اساسنامه حزب تازه را امضا كردند كه در رديف مؤسسان آن 

قرار داده شده اند .

قاب امروز

ـ  فيلمســـازان بايد به اين نكته نيز بينديشـــند كه 
فيلم هايشان را در روز رستاخيز با حضور خودشان نمايش 

چارلى چاپلينخواهند داد. 
ـ  به نظر من عشـــق و عالقه زياد به تداوم در امر 
يادگيري عامل بســـيار مهمي است. من در دوران كودكي 

 بيل گيتسآموختم كه زياد كتاب بخوانم.

نـــــــــى قصه آن شمع چگل بتوان گفت
نى حـــــــــال دل سوخته دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آن اســـت كه نيست
يك دوســـت كــه با او غم دل بتوان گفت
حافظ

پندبزرگان سرايه   
سفال اللجينـ     هنرى ماندگارو درخشان / عكس از:  مهدى نصيرى
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - فیلمی به کارگردانی سامان استرکی- ساعت سوئیسی

2-  حصار- شکر- نشانه ها
3-  صنعتی در شعر- واهمه- پنیر لوبیا

4-  آن سوی سقف- مرحله خواب عمیق- جنس الماس- یکی از زیباترین روستاهای 
بخش هزار جریب شهرستان نکا

5-  مایع رفع عطش- احساس نیاز به آب- عظیم ترین پستاندار دریایی
6-  منفعت طلب- واحد سطح- گندم

7-  جمع رأس- پرده نازک چشم- خوب می برد
8-  اتحاد و صمیمیت- ثروتمند- مرکز تبت

9-  سده- کشوری بر کرانه دریای سرخ در شمال شرقی آفریقا- دم بریده
10-  ترک خفیف استخوان- سو- شقایق

11-  جوانی- شهری در سیستان و بلوچستان- ساز شاکی
12-  منزل بزرگ- تصویرگر- محلی خوش آب و هوا در اطراف تهران- شیر آغوز

13-  پناهگاه- شهر مقبره پیر حیدر- بسیار سخت و درهم پیچیده
14-  فرزندان- پسوند نواختن- نقش ها

15-  رگ هـــای تغذیه کننده قلب- 
اثری تاریخی در بندرعباس

 عمودي:
لیـــگ دســـته دوم  تیمهـــای  از    -1

فوتبال ایران- ماهی فروش
2-  نـــادر- مخلص و بی ریا- شـــهر 

استان کرمان
3-  پریشان- کوبیدن و نرم کردن- 

مبتکر شعر سپید
4-  بیرق- نزدیکی جســـتن- شبکه 

اینترنتی- برکت سفره
5-  اندرزگوی- رفقا و دوستان- لؤلؤ

6-  خار- ستاره شناس- ثبات
7-  رشـــته شمشـــیر بازی- یکـــی از 
تجهیـــزات پزشـــکی اســـت کـــه از 
آن بـــرای معاینـــه بصـــری مجرای 
صمـــاخ  پـــرده  و  گوش خارجـــی 
اســـتفاده می شـــود- ســـرویس هم 

سفری آنالین
8-  درختی اســـت عظیم- کشـــتی 
تفریحـــی- کتابـــی جنگ ماننـــد از 
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داستانآنهاییکهازشهردلکندهاند
آيا موج مهاجرت از تهران به شهرهای کوچک و روستاها آغاز شده است؟
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ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

ــتید فکرش را  ــ ــاکن تهران هس ــ شما که س
ــــکن و  ــــن روزها  قیمت مس ــد ای ــ می کردی
ــوازم خانگی و  ــ ــاک و ل ــ مواد غذایی و پوش
ــود؟ هیچ  ــ کاالهای دیگر این طور گران ش
ــده به فکر ترک این شهر بیفتید؟مثاًل  ــ ش
ــهر کوچک  ــ ــتا یا ش ــ با خود بگویید به روس
بروم جایی که قیمت ها آنقدر سرسام آور 
ــد! فقط بحث قیمت ها هم نیست  ــ نباش
شاید شما جزو عده  ای هستید که آلودگی 
ــــک و گرانی بیش از حد تهران  هوا و ترافی
کالفه تان کرده؛ شاید از آنهایی هستید که 
ازاالن به فکر وارونگی هوا و روزهای خفه 

پاییز و زمستان تهران هستید.
اصاًل شـــده به همه اینهـــا فکر کنید، 
این که سبک زندگی تان را با عوض کردن 
شهر محل زندگی تان کاماًل تغییر دهید. 
اگر به این مســـائل فکر کرده اید احتمااًل 
خواندن تجربیات کسانی که در سال های 
اخیر تهـــران را تـــرک کرده انـــد، برایتان 
جالب خواهد بود، آدم هایی که هر کدام 
به دالیلی از زندگی شهری زده شده اند و 
زندگی در یک شهر یا روستا را به زندگی 

در کالنشهر ترجیح داده اند.
   مهاجرت معکوس يا دلزدگی از شهر؟

قبل از این که پای حرف های کســـانی 
بنشینم که این روزها مهاجرت معکوس 
کرده انـــد بـــد نیســـت بدانیـــد کـــه طبق 
آمارهای رسمی و در سال های 90 تا 95، 
نزدیک به 3٥0  هزار و ٦32 نفر از استان 
تهران به سایر استان های کشور مهاجرت 
کرده  اند که 25  درصد از این مهاجرت ها 
به استان البرز بوده و استان های گیالن و 
مازنـــدران به ترتیـــب در رتبه های دوم و 
ســـوم جذب مهاجر از استان تهران قرار 

دارند.
آمارهـــا به تفکیک این طـــور توضیح 
می دهد که استان البرز با 89  هزار و 197 
نفر بیشـــترین مهاجر را از اســـتان تهران 
داشـــته. اســـتان  های گیالن، مازندران و 
خراســـان رضوی بـــه ترتیب بـــا28 هزار 
و  هـــزار   21 و   643 و  هـــزار   23  ،531 و 
241 نفـــر از این نظـــر در رتبه  های بعدی 
قـــرار گرفته اند؛  هر چنـــد در تعریف این 
مهاجـــرت هـــم حـــرف و حدیث هایـــی 

هست.
به گفته دکتریعقوب موسوی، جامعه 
معکوس  مهاجـــرت  شـــهری،  شـــناس 
بیشـــتر به مهاجرتـــی گفته می شـــود که 
فـــردی پس از یک بار مهاجرت از شـــهر 
یا روســـتایش و زندگی در شـــهری بزرگ 
دوباره تصمیم می گیرد به شهر خودش 
بازگـــردد در حالـــی کـــه این نـــوع جدید 
مهاجـــرت که ایـــن روزهـــا افزایش یافته 
عموماً بـــه دالیل دیگری اتفـــاق افتاده، 
اما شـــاید بتوان نام این نوع مهاجرت را 
نیز مهاجرت معکوس گذاشت چون در 
آن فرار از کالنشـــهرها، دلزدگی از شهر و 
تمایل به زندگی روستایی یا شهر کوچک 

وجود دارد.
دو  هـــر  کـــه  وهمســـرش  کاوه 
پژوهشـــگر اجتماعی انـــد یـــک ســـال و 
نیـــم قبـــل تصمیـــم گرفتنـــد تهـــران را 
تـــرک و به گیـــالن مهاجرت کننـــد. آنها 
روستای»سرخشـــکی« روستایی کوچک 
نزدیک بـــه بنـــدر انزلی را بـــرای زندگی 
انتخـــاب کرده اند، روســـتایی بـــا کمتر از 
هزار نفرجمعیت. کاوه مهاجرت شان را 
مهاجرت معکـــوس نمی داند و معتقد 
اســـت درمهاجـــرت معکـــوس آدم هـــا 
دوباره به شـــهر یا روســـتای خودشان باز 
می گردنـــد تا دوبـــاره آنجـــا را احیا کنند. 

»بیشتر ما به دنبال ساختن فرصت ها و 
سبک جدید زندگی مهاجرت کرده ایم.«

کاوه ادامه می دهد: »بخش مهمی از 
مهاجرت ما به خاطر اشتغال بود. ما در 
حوزه هایـــی کار می کردیم که دیگر کمتر 
کارفرمای دولتـــی و عمومی برایش نیرو 
می خواست و اگر هم می خواستند بیشتر 
بـــرای کارهای تبلیغاتی بـــود و این برای 
یک پژوهشـــگر اجتماعی دشـــوار است و 
حس خوشـــایندی ندارد. باید بگویم کار 
بـــود امـــا کار دلخواه مان نبـــود. مدتی در 
شهر رشت زندگی کردیم آنجا هم تقریباً 
همیـــن وضعیـــت را داشـــت. بنابرایـــن 

تصمیم گرفتیم به روستا بیاییم.«
روســـتای  در  همســـرش  و  کاوه   
سرخشـــکی در حـــوزه بومگـــردی فعال 
اقامـــت  بـــرای  را  خانـــه ای  و  شـــدند 
گردشـــگران به اســـتان گیالن راه اندازی 
کردند. »راستش را بخواهی یکی دو سال 
آخـــر از تهران به کرج رفتیـــم اما کارمان 
تهران بود و می دیدیم راحت روزی ســـه 
چهار ساعت از وقت مان توی راه و تردد 
تلف می شـــود. خیلـــی حس بـــدی بود 
این که زمان و زندگی ات در حال از دست 
رفتن اســـت. اصاًل معنای زمان برایمان 
از دســـت رفته بود، اما اینجا می توانی از 

زمانت راحت استفاده کنی، همین طور 
هزینه کرایه خانـــه، موادغذایی و رفت و 
آمدمان کاهش یافـــت و تصمیم داریم 
خانـــه بخریـــم که ایـــن در تهـــران و کرج 

تقریباً برایمان غیر ممکن بود.«
شـــاید  مهاجرت ها  این گونه  شـــرایط 
خیلی آرمانی و رؤیایی به نظر بیاید ولی 
کاوه بـــه معایب زندگی در یک روســـتای 
کوچـــک اشـــاره می کنـــد مثـــاًل امکانات 
آموزشی و بهداشتی محدود است و برای 
زوج هایی کـــه فرزند دارند شـــاید زندگی 
در این روستا یا دیگر شهرها و روستاهای 
کوچک سختی های بیشـــتری هم داشته 

باشد.
او می گویـــد: »وقتی بـــرای زندگی به 
شهر یا روســـتایی کوچک می آیی محیط 
زیســـت به زندگـــی ات پیونـــد می خورد 
و حتی تصویـــر ذهنیت از شـــمال پرآب 
عوض می شـــود. شـــاید باورتان نشود ما 
در تیرماه امســـال درســـت یـــک ماه آب 
نداشتیم. زیرســـاخت های اینجا قدیمی 
اســـت و منابـــع آبی هم کم شـــده. اینجا 
دائـــم زباله می بینی و همـــه اینها برایت 
دغدغه می شود یعنی می خواهم بگویم 

کســـانی که قصـــد مهاجرت دارنـــد باید 
بداننـــد تصویر شـــمال زیبـــا آن طور که 
فکر می کنند برایشـــان تعریف نمی شود 
و بخـــش بزرگـــی از زبالـــه  تهرانی هـــا و 
این کـــه کره زمین در حال نابودی اســـت 
را  اینجـــا از نزدیک می بیننـــد. اما این که 
اینجا اســـترس کمتری  داری و آرامشت 
بیشتر اســـت عین واقعیت است. بعد از 
مدتی دوری از شـــهرهای بزرگ و زندگی 
در فضای روستا کم کم از تهران که دچار 
یک مدرنیته بوروکراتیک اســـت فاصله 
می گیـــری و زمانبنـــدی زندگـــی ات بـــر 
اساس طبیعت می شود و سعی می کنی 

مدام خودت را با طبیعت وفق بدهی.«
   وقتی فرصت ها ساخته می شوند

»حمیـــد« یکی از کســـانی اســـت که 
یک ســـال پیش به چمخالـــه مهاجرت 
کـــرده اســـت. او از انگیـــزه و تجربیاتـــش 
برایم می گویـــد: »ما آدم هایی هســـتیم 
که ســـعی کرده ایـــم امیـــد را در دل مان 
زنـــده نگه داریـــم. به اینجا آمـــدم و تکه 
زمینی خریدم و مشغول کشاورزی شدم. 
نمی گویم ناامیدی تنها دلیل مهاجرتم 
بـــود امـــا انـــگار در ایـــن نـــوع مهاجرت 
می خواهی فرصتـــی دوباره برای خودت 
بســـازی. نوع و ســـبک جدیدی از زندگی 

را بـــرای خـــودت ایجـــاد کنـــی. چـــرا که 
ســـبک قبلی زندگـــی ات دیگر جوابگوی 
نیازهایت نیســـت. برای همین همیشه 
می گویـــم آنهایی کـــه به خارج از کشـــور 
مهاجـــرت می کنند انگیزه هایشـــان با ما 
متفاوت اســـت، آنها سراغ فرصت هایی 
می رونـــد که وجود دارد اما در شـــهرهای 
کوچک و روســـتاها فرصتی نیست و باید 

خودت فرصت هایت را بسازی.«
محمـــد فتحـــی یک ســـال اســـت به 
»میگون« بخـــش رودبار قصـــران رفته. 
او از مشـــکالتی کـــه در تهران داشـــته و از 
آسودگی حال حاضرش در روستا چنین 
می گوید:»آنقدرهزینه هـــا در تهـــران باال 
رفـــت که دیگـــر توانایـــی تمدیـــد کردن 
خانه ام را نداشـــتم. از سوی دیگر تهران 
هـــم برایـــم قابل ســـکونت نبـــود. فقط 
آلودگی هوا برایم غیر قابل تحمل نشده 
بـــود بلکـــه از پـــس امرارمعـــاش هم به 
ســـختی بر می آمدم. اآلن اجاره خانه ام 
در میگون کمتر از نصـــف اجاره خانه ای 

است که در تهران می پرداختم.«
محمد محـــل کارش دارآبـــاد تهران 
اســـت. از او دربـــاره رفت و آمـــد خانه تا 

محـــل کارش را جویا می شـــوم که چطور 
می توانـــد ایـــن ســـختی رفـــت و آمـــد را 
تحمـــل کنـــد.» این رفـــت و آمـــد برایم 
سخت نیست. انتخاب کردم این سختی 
را بپذیـــرم امـــا در عـــوض هزینه هایم را 
تنظیم کـــردم. ضمن این کـــه در همین 
رفـــت و آمد تغییر فصل هـــا را از نزدیک 
تهـــران  در  دوســـتانم  ولـــی  می بینـــم 
مجبورند فقط ترافیک و محیط محدود 

اطراف را تحمل کنند.«
اما چقدر دور شدن از امکانات تهران 
بـــه عنـــوان یک کالنشـــهر برایـــش قابل 
تحمل بـــوده، او در این بـــاره نظر جالبی 
دارد:» معتقدم تهـــران امکانات واقعی 
ندارد و امکاناتی که ما از آن نام می بریم 
امکاناتـــی قالبی اند که در شهرســـتان ها 
بیشـــتر می توان به آنها دسترسی داشت 
مثـــل هوای خوب، تفریـــح در طبیعت و 

دسترسی به غذاهای ارزان و با کیفیت.«
او بـــا نظـــر کاوه کـــه در یک روســـتای 
شمالی زندگی می کند و معتقد است در 
شهرهای کوچک نمی توان برای کودکان 
امکانات الزم را فراهم کرد مخالف است 
و در این بـــاره می گوید:»آموزش کودک 
صرفاً نیازی به سیســـتم آمـــوزش عالی 
ندارد. در شـــهرهای کوچک در کمتر از 5 
دقیقه می توان به طبیعت دسترسی پیدا 
کرد. بحث آرامـــش والدین و کودک هم 
هست، درباره خودم این اتفاق افتاد و ما 

اینجا به آرامش رسیدیم.«
زارا امجدیـــان هـــم کمتر از دو ســـال 
اســـت برای زندگـــی لواســـان را انتخاب 
کرده. زارا درباره این تصمیم گیری که به 
گفته خودش مهمتریـــن تصمیم گیری 
زندگی شـــان بوده، عنوان می کند:»برای 
من بیشـــتر تغییر ســـبک زندگی ام مهم 
بود. درســـت اســـت هزینه هـــا در تهران 
باال رفت و خانه گران شـــد امـــا این طور 
هم نیســـت که اگر از تهران بروی ناگهان 
هزینه هـــای زندگـــی برایـــت خیلـــی کم 
شود. پاییز و زمســـتان تهران آلودگی هوا 
واقعـــاً اذیتم می کـــرد و بـــرای تفریح یا 
یک قرار ســـاده کاری باید ســـاعت ها در 
ترافیک می مانـــدم و همه اینها را اضافه 
می کنـــم به کارم کـــه از نزدیک مدیریت 
شـــهر تهران را می دیدم، این که چقدر با 
این ســـبک مدیریت و مثـــاًل احداث یک 
اتوبان جدیـــد در تهـــران کیفیت زندگی 
ما تهرانی هـــا پایین می آیـــد. همه اینها 
برای مـــن ناامیدی و دلزدگـــی از زندگی 
در شـــهر تهران ایجاد کرد.« زارا می گوید 
نزدیک بـــه پنج ســـال به ایـــن تغییر در 
ســـبک زندگی اش فکر  و سرانجام آن را 
عملی کرد و از تصمیمی که گرفته بسیار 

خرسند است.
مریم و دخترش دو ســـالی می شـــود 
ورامیـــن  بـــه  تهـــران  از  زندگـــی  بـــرای 
مهاجرت کرده اند. او هم تجربه جدیدی 
از زندگی در شهر کوچکتر به دست آورده 
که شـــنیدن آن خالی از لطف نیســـت. » 
برای من نزدیکی بـــه خانواده ام اولویت 
انتخـــاب ایـــن شـــهر بـــود. چون دســـت 
تنهـــا بـــودم و دلم می خواســـت نزدیک 
خانـــواده ام زندگی کنـــم. آلودگی هوای 
تهران هم انگیزه مهمی بود، هر بار مهد 
کودک ها تعطیل می شـــد نمی دانســـتم 
باید دختـــرم را کجا بگذارم و مســـئوالن 
هم هیچوقت در این باره سیاست عملی 
ندارند. بحث بعدی هم هزینه ها بود، در 
شهرهای کوچک هزینه ها واقعاً کمترند، 
حتی هزینه های آموزشـــی برای بچه ها، 
مثـــاًل دخترم اینجا توانســـت یک رشـــته 
ورزشی و موسیقی را انتخاب کند و ادامه 

دهـــد در حالی که هزینه این کالس ها در 
تهران چنـــد برابر اســـت. هزینه حمل و 
نقل هم هســـت ما اینجا مجبور نیستیم 
دائم از ماشـــین اســـتفاده کنیم و خیلی 
از مســـیرها را پیاده می رویم. اما مشـــکل 
اصلـــی دسترســـی محدود بـــه فضاهای 
فرهنگی اســـت مثاًل اینجا یک کتابخانه 
مناسب ندارد یا کافه ای نیست که بتوان 

در آن ساعتی را گذراند.«
می گوید مدت ها به خـــروج از تهران 
فکر کـــرده و این روزها هـــم به مهاجرت 
بـــه کیـــش فکـــر می کند.به عقیـــده او در 
وهله نخســـت دل کندن از یک کالنشهر 
و زندگـــی در یک شـــهر کوچک ســـخت 
است اما کم کم به سبک زندگی جدیدت 

عادت می کنی.

  آهن پاره های اختناق آور شهر
جامعه شـــناس  موســـوی،  يعقـــوب 
شـــهری دربـــاره مهاجرت از شـــهرهای 
بـــزرگ به شـــهرهای کوچک و روســـتاها 
می گوید:»ایـــن روزهـــا شـــاهد مهاجرت 
معکوس بین چند گروه هستیم، افرادی 
که دیگر در شـــهرها امکان زندگی ندارند 
و فقر شهری دوباره آنها را به شهر و دیار 
خودشـــان باز می گردانـــد و حتی زندگی 
در حاشـــیه هم آنقدر گـــران و پر هزینه و 
پر خطر شـــده که آنها ترجیح داده اند به 
شـــهر و دیار خودشـــان برگردند. گروهی 
هم طبقه متمول هســـتند که در شهرها 
به اشباع رسیده اند و در میانسالی تهران 
را ترک می کنند و امکانات اولیه شـــهر را 
در روســـتا یا شهر کوچکی برای خودشان 

فراهم می کنند. اما گروهی که  درباره اش 
حـــرف خواهـــم زد هیچ کـــدام از این دو 
دسته نیستند. از کســـانی می گویم که به 
دلیـــل فقر رو بـــه افزایش انگیـــزه خروج 
از تهـــران را یافته اند و ایـــن روند در 6- 5 
مـــاه اخیـــر بـــا باالرفتن قیمت مســـکن، 
اجاره نشـــینی و ارزاق و کاالها جابه جایی 
داده.  افزایـــش  را  طبقـــات  ایـــن  بیـــن 
همچنیـــن می توانم بگویـــم عده ای هم 

دچار شهرزدگی شده اند.«
 به گفته این جامعه شـــناس شهری، 
یکی از مســـائل مهم در حوزه مطالعات 
شـــهری نگرش شـــهروندان نســـبت به 
محیط زندگی شان است و این موضوعی 
قدیمـــی از زمانی که مکتب شـــیکاگو در 
جامعه شناسی شهری کارش را آغاز کرد 

وجود داشـــته اســـت. این رویکرد دوگانه 
به رضایت و عدم رضایت بین ســـاکنان 
شـــهرها اشـــاره دارد و ایـــن روزهـــا ایـــن 
نارضایتی بشـــدت افزایش یافته اســـت. 
برخی افراد تعلق به محیط زندگی شان 
دارنـــد و بـــه ازای دریافـــت خدمـــات و 
امکانات، مشـــکالتش را هم پذیرفته اند 
ولی آنچه در حال رویش و افزایش است 
چه در کالنشـــهرهای جهان سوم و حتی 
کشورهای توسعه یافته رویکرد منفی به 
شهر و شهرزدگی و احساس سرد نسبت 
به محیط شـــهری است. این موضوع در 
شـــهر تهران با شدت بیشتری خودش را 

نشان می دهد.
دربـــاره  شعرهایشـــان  در  شـــاعران 
ایـــن دلزدگـــی حـــرف زده اند.آنجـــا کـــه 
فروغ دربـــاره آهن پاره هـــای اختناق آور 
شـــهر حرف می زند یا ســـهراب سپهری 
از وازدگـــی نســـبت بـــه محیطـــی که ما 
را دچـــار مصـــرف بی معنا کرده ســـخن 
می گویـــد. بین آحاد مردم درســـال های 
اخیـــر هـــم نوعـــی وادادگـــی و بی میلی 
در  شـــاهدیم.  را  تهـــران  کالنشـــهر  از 
بررسی های شـــهری این روزها مهاجرت 
معکوس را می بینیم. افرادی که زندگی 
درمحیط هـــای کوچـــک را بـــه زندگی در 
شـــهرها ترجیح می دهند. این مسأله در 
ایران هنوز موج نشـــده اما در شهرهایی 
مثل لندن و منچستر زندگی در شهرک ها 

و پیرامون شهرها به شکل موج درآمده.
موســـوی تأکیـــد می کنـــد اگرشـــرایط 
عمران و توســـعه در شهرهای کوچک و 
روستاها خوب باشد دولت هم می تواند 
مشـــوق مردم بـــه زندگی در شـــهرهای 
کوچک شـــود و این میل را در وجود افراد 
افزایـــش دهـــد، هر چنـــد در دولت نهم 
و دهم با مداخله هـــای ناقص این روند 

کند شد.
 نمی دانم شـــما جزو کدام دســـته اید، 
کســـانی که این روزها ترجیح می دهند به 
تهران با امکانات ریز و درشتش فکر کنند و 
همچنان احساس تعلق شان را به پایتخت 
حفـــظ کننـــد آن هم بـــا همه مشـــکالت 
وســـختی هایش یا مثل برخی از کســـانی 
که از تهـــران دل کنده انـــد دچاردلزدگی 

شده اید و به رفتن فکر می کنید؟
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این روزها شاهد مهاجرت معکوس بین 
چند گروه هستیم، افرادی که دیگر در 

شهرها امکان زندگی ندارند و فقر شهری 
دوباره آنها را به شهر و دیار خودشان باز 
می گرداند و حتی زندگی در حاشیه هم 

آنقدر گران و پر هزینه و پر خطر شده 
که آنها ترجیح داده اند به شهر و دیار 
خودشان برگردند. گروهی هم طبقه 

متمول هستند که در شهرها به اشباع 
رسیده اند و در میانسالی تهران را ترک 

می کنند و امکانات اولیه شهر را در روستا 
یا شهر کوچکی برای خودشان فراهم 

می کنند

فروردین : نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتالف 
انرژی به همراه دارد، اما شــاید شما قادر نباشید که به راحتی صداهایی که در 
مغزتان پیچیده را خاموش کنید. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان در حال 
حاضر با گذشته متفاوت است، درحالیکه برانگیخته شدن ترسهای شما کمک 

می کند که فراتر از این موضوع و رو به پیشرفت حرکت کنید.

اردیبهشت : ممکن اســت احساس کنید که این روزها بسیار سرزنده و شاد 
هستید، اما االن مردد هستید که  آیا ترس از پذیرفته نشدن را نشان بدهید یا 
خیر. به جای اینکه در میان عده زیادی از مردم وانمود کنید که دارای اعتماد به 
نفس زیادی و در میان آنها شاد و خرم هستید، سعی کنید زمان فراغت تان را با 

یکی دو تا از دوستان نزدیک تان بگذرانید. 

خرداد : با وجود اینکه شما تالش بسیاری می کنید تا باز هم روی وظایف تان 
تمرکز داشــته باشید،  گیجی و حواس پرتی، شــما را احاطه کرده و مانع شما 
شده است. در ظاهر، یک پیچ خوردگی کوچک غیر منتظره است،  با این وجود، 
االن زمان این است که روی کارهای ساده و آشکار تمرکز کنید. شما می توانید 

لحظات خوش را بوسیله توجه کردن به احساسات تان تجربه کنید.

تیر: حتی اگر شــما از زندگی روزمره تان راضی هم هســتید، با فکر کردن و 
تمرکزکردن توانایی بهتر شدن را هم دارید. به جای اینکه بی هدف رویاپردازی 
کنید، در حالیکه با احتیاط افکارتان را به مسیری می کشانید که تصاویر مثبتی 
را در ذهتان می پروراند، آنها را تحت کنترل خود درآورید. شما همانگونه هستید 

که خودتان فکر می کردید.

مرداد : تمایل شما برای امتحان یک ماجراجویی جدید بسیار شدید تر ازهمیشه 
اســت. این فکر در یک لحظه آنقدر شــدید خواهدشد که باعث می شود شما 
فکرکنید هر چیزی ناممکنی، ممکن خواهد شد . به جای اینکه در ناامیدی و 
دلسردی غوطه بخورید،  نظرات خود را تعدیل کنید تا عملی شوند، و سپس برای 

اینکه رویاهای خود را به واقعیت درآورید شروع به برنامه ریزی کنید.

شهریور : وقتــی که شما مجبورید با توجه به یک برنامه ریزی سخت و بسته 
فعالیت کنید، مســلماً خالقیت داشــتن کار خیلی سختی می شــود. اما این 
محدودیتها در نهایت به نفع شما تمام می شوند و رویاپردازی ها و عدم تمرکز 
شــما کمتر می شود. عجیب اینکه الزم اســت که این محدودیتها را جدی تر 

بگیرید؛ توانایی لذت بردن از زندگی بهتان کمک می کند که مفیدتر باشید.

مهر : ممکن است این روزها  احساس متضادی داشته باشید چرا که احساس 
می کنید حجم زیادی از شــلوغی و همهمــه در اطراف تان آغاز و ناگهان محو 
می شود. شما از اینکه در کارتان وقفه ایجاد شده همزمان احساس خشنودی و 
ناراحتی می کنید. از این فرصت استفاده کنید و خود را شارژ کرده و انرژی خود 

را افزایش دهید.

آبان : نگهداشتن افکارتان پیش خود از درمیان گذاشتن آنها با دیگران مطمئن تر 
است، اما این کناره گیری که شما می توانید خودتان را از آن خارج کنید، شاید 
الزم نباشد. اینکه شما چگونه فکر می کنید مشکل واقعیتان نیست، بلکه مشکل 
در چگونگی ارتباط برقرار کردنتان می باشد. دیگران نمی توانند مشکل شما را 

حل کنند، اما آنها می توانند پشتیبان شما باشند.

آذر : بــه دلیل اتفاقات شــگفت انگیزی که برایتان پیش خواهد آمد، شــما 
کنترل های ســریعی را بر روی رفتار یا گفتارتان ندارید و این موضوع می تواند 
برای شما خطرناک باشــد. زیرا در اثر پیش آمد این اتفاقات کارهایی را انجام 
می دهید که بعدا از انجام شان پشیمان می شوید اما خوشبختانه شما می توانید 

به راحتی بر این موضوع غلبه کنید.

دی : شــما دوست دارید همه چیز روبراه و درست باشد اما اتفاقا یک جای کار 
می لنگد. حتی اگر فکر می کنید که بهتر است نارضایتی تان را برای خودتان نگه 
دارید،  می دانید که اگر اکنون از آن صحبت نکنید ممکن است فرصت خوبی را 
از دست بدهید. عاقالنه تر این است که لبخند بزنید و نکوهش و انتقاد کردن را 

به زمان  دیگری موکول کنید.

بهمن : ممکن اســت شما در اوج احساساتی باشید که همزمان با هم به شما 
حمله آورده اند و این شما را می ترساند و از راه بدر می برد. بعضی چیزها یا بعضی 
افراد تمایل و اشتیاق شما را بیدار می کنند، اما االن خیلی زود است که بخواهید 
در برابر آنها واکنش نشان دهید. احتیاط و هوشیاری شما بسیار خردمندانه است، 

قبل از اینکه یکباره به درون موضوعی بپرید، خوب فکرکنید.

اسفند : شــما  می خواهید کاری را بــرای اولین بار انجام دهید و برای همین 
مشتاق ولی نگران هستید. شما ترجیح می دهید که درباره موقعیت کنونی بیشتر 
بدانید. اگر زمان کافی داشــته باشید دوســت دارید که برای این مسئولیت و 
ماموریت،  مهارت هایی را که الزم دارید یاد گرفته و تمرین کنید. اما زمان کافی 
برای این کار ندارید. تا جایی که امکان دارد از روی ترتیب و به قاعده جلو بروید.

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

رشد نرخ اقامت گردشگران در گیالن
رشــت، خبرنگار  »ایــران« / 44 میلیون و ۴۶۲ هزارنفر- شــب 
گردشگر در 6 ماه نخست سال جاری در گیالن اقامت کردند. 
»حمیــد رضا آذرپــور«، معــاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیالن اظهار داشت: اقامت این تعداد 
مسافر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. 
در این مدت ۲۹ هزار و ۷۵۰ نفر- شب گردشگر خارجی نیز در استان اقامت کردند 
که این میزان نیز بیش از ۳ درصد افزایش یافته است. این گردشگران از کشور های 
فرانســه، آلمان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق به گیالن سفر کردند.  آذرپور 
افزود: شهرک تاریخی ماسوله، بنای تاریخی قلعه رودخان و موزه میراث روستایی 

گیالن پذیرای بیشترین گردشگر در ۶ ماه نخست امسال بودند.

آغاز برداشت لیمو شیرین از باغ های رودان
  گروه ایران زمین /  برداشــت لیمو شــیرین لیســبون از 4 هزار و ۱۰۰ هکتار از باغ های 
شهرستان رودان هرمزگان آغاز شد. »ضیاءالدین صامتی«، مدیر جهاد کشاورزی 
شهرســتان رودان اظهــار داشــت: پیش بینــی می شــود تــا پایــان فصل برداشــت 
۵۴هزار تن لیموشیرین از باغ های استان برداشت شود. وی با بیان اینکه برداشت 
لیموشــیرین تا پایان آبان ماه ادامه دارد، اظهار داشــت: محصول امسال با توجه 
بــه رعایت اصول فنی و تغذیه بموقع باغ ها، ۲۰ درصد افزایش دارد. مدیر جهاد 
کشاورزی رودان گفت:  محصول برداشت شده از باغ های این شهرستان  به همه 

استان های کشور فرستاده می شود.

دره ها و غارهای خراسان رضوی پاک سازی شد
همزمــان بــا روز ملــی غارهــا و دره هــای پــاک، دره هــا و غارهای خراســان رضوی 
پاک ســازی شــد. به گــزارش ایســنا، »حمیــد نظام دوســت« مدیــر انجمــن غار و 
غارشناسی خراسان رضوی با اشاره به اینکه »هر ساله جمعه اول مهرماه در تقویم 
زیســت محیطی کشــور روز ملی غارها و دره های پاک نام گذاری شده است، اظهار 
داشت: امسال نهمین سال پاک سازی غارها و چهارمین سال پاکسازی دره هاست. 
در این برنامه پاک ســازی، 5 هیأت کوهنوردی از استان، انجمن  غار و غارشناسی، 
کارگــروه هــای حفاظت از محیط کوهســتان بخش غــار و دره و بالغ بر ۱5 باشــگاه 

کوهنوردی مشهد، تعدادی از غارها و دره های استان را پاک سازی کردند.

قدیمی ترین حسینیه بوشهر نیازمند حفاظت
حسینیه »خان« بندر ریگ قدیمی ترین حسینیه استان بوشهر نیاز به حفاظت دارد. 
به گزارش مهــر، »علی قربانی« رئیس مرکز پژوهش هنرهــای آیینی حوزه هنری 
اســتان بوشهر اظهار داشت: حسینیه خان و آیین های زیبای عاشورایی بندر ریگ 
قابلیت معرفی به سراســر کشــور و حتی ثبت ملی را دارند. »مهدی تنگستانی«، 
مســئول خانه جوان بخش ریگ نیز اظهار داشــت: آواهای ریاض خوانی، میراثی 
ناملمــوس و اصیــل از ســده های دور در ایــن بخش اســت. تعزیــه در این بخش 
منحصــر به فرد و خاص اســت که برخالف تعزیه هایی که در سراســر کشــور اجرا 
می شود، موافق خوانی و مخالف خوانی در آن معنا ندارد و بر پایه تک گویی است 
و تعزیه خوانان به صورت تک گویی حوادث را روایت می کنند. مسئول خانه جوان 
بخش ریگ گفت: با توجه به تک گویی تعزیه خوانان و شخصیت های جداگانه ای 
کــه اجــرا می کنند هماهنگی و پیوســتگی خاصی در تعزیه برقرار اســت کــه آن را 
منحصربه فرد می کند. قدیمی ترین کتاب ریاض خوانی مربوط به ۲۵۰سال پیش 

و چاپ بمبئی است که در حسینیه خان این شهر نگهداری می شود.
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اخبـــار

تغییرالگویکشت،نیازمندحمایتازکشاورزان

امــا  رســیده  راه  از  جدیــد  زراعــی  ســال 
میانگیــن  نیــرو  وزارت  بنابراعــالم 
بارش های کشــور از ابتدای سال گذشته تا 
پایان شــهریورماه امسال به ۱۷۱ میلیمتر 
رســید که در مقایسه با مدت زمان مشابه 
سال قبل ۲۷ درصد و در مقایسه با مدت 
کاهــش  درصــد  بلندمــدت۳۱  متوســط 
شــده  ســبب  موضــوع  همیــن  داشــت. 
مســئوالن و حتی خــود کشــاورزان به این 
باور برســند که باید کمبود آب را به عنوان 
یک واقعیت پذیرفته و برنامه های کشت، 
بر این اساس پایه ریزی شود. در این میان 
اســتان قزویــن که بــه  لحاظ شــرایط ویژه 
اقلیمی یکی از قطب های کشاورزی است 
در صــورت اســتفاده از الگوهای مناســب 
کشــت می توانــد جایــگاه ویژه خــود را در 

کشاورزی کشور تثبیت کند.
ë کشاورزان نیاز به قول عملی دارند

ایــن اســتان در بســیاری از بخش های 
کشــاورزی پیشــرو بوده و توانســته بــا ارائه 
کشــاورزی  در  را  تحولــی  جدیــد  الگــوی 
سنتی ایجاد کند اما بدون شک پیشرفت 
کشــاورزان  همــکاری  گــرو  در  کشــاورزی 
اســت. البته در مقابــل رعایت این الگوها 

کشاورزان نیز انتظار دارند خواسته هایشان 
مدنظر قــرار بگیرد و حمایت های عملی 
بــه طور واقعی اجرا شــود. آنها معتقدند 
ریســک بخش کشــاورزی آنقدر باالســت 
کــه دیگر آنها نمی تواننــد روی وعده های 
کاغذی حســاب کنند ونیاز به قول عملی 

دارند.
ë  راه اندازی تشکل کشاورزی 

برای تأمین ادوات
جــوان  کشــاورزان  از  یکــی  »حمیــد« 
قزوینی در این خصوص به »ایران« گفت: 
به عنوان یک جوان ســرمایه زیــادی برای 
خریــد زمیــن نــدارم و مجبــور هســتم که 
روی زمین موروثــی پدرم که تنها ۲ هکتار 
وسعت دارد کار کنم. به عنوان یک کشاورز 
جــوان کــه تحصیــالت ایــن حــوزه را دارم 
عالقه مندم که از روش های نوین استفاده 
کنــم امــا ایــن موضوع مســتلزم داشــتن 
ادوات کشــاورزی جدیــد اســت که قیمت 
بســیار باالیــی دارد. از این رو بــرای من که 
زمیــن کوچکــی دارم مقــرون بــه صرفــه 
نیســت کــه بخواهــم ایــن ادوات را تهیــه 
کنم. جهاد کشــاورزی ایــن ادوات را ندارد 
کــه دراختیار ما بگــذارد و به همین خاطر 
به نظرم بهترین راهکار این است که خود 
کشــاورزان تشــکلی را تشــکیل دهنــد تا با 
همکاری یکدیگر و کمک جهاد کشاورزی 

ششــمین مراســم ملی »خوشــه برتر« 
همزمــان بــا فصل برداشــت انگــور به 
منظــور شناســایی برترین خوشــه های 

مالیر همدان برگزار شد.
»جان علی بهزادنســب«، عضو کمیته 
راهبردی توسعه ظرفیت جیاس ایران 
در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: به هر 
آنچه در حوزه میراث های کشاورزی در 
دنیا مطرح اســت به عنــوان نظام های 

میــراث فرهنگی کشــاورزی بــا اهمیت 
جهان با نــام اختصاری»جیاس« گفته 

می شود.
وی با بیان اینکه داشتن ارتباط تاریخی 
اصلــی  معیــار   ۲ معاصــر،  ارتبــاط  و 
جیــاس هســتند، افــزود: انگــور مالیــر 
معیارهای اصلی جیــاس را برای ثبت 
جهانی داراســت. در مورد ثبت جهانی 
برندســازی  پیگیــر  تنهــا  مالیــر  انگــور 

نیســتیم بلکــه افق هــای بزرگ تــری را 
نشانه رفته ایم.

عضو کمیته راهبردی توســعه ظرفیت 
جیاس ایران با اشــاره به اینکه در ایران 
نیــز از ســال ۲۰۱4 میــالدی وارد عرصه 
جیاس شــدیم، گفــت: درحــال حاضر 
جیاس قنات به ثبت رســیده است و ما 
پیگیــر ثبت دو جیاس شــامل سیســتم 
تولیــد زعفــران گنابــاد بــا آب قنــات و 

محصــوالت  و  انگــور  تولیــد  سیســتم 
جانبی مالیر هستیم.

بهزادنســب با بیان اینکه نماینده ویژه 
سازمان جهانی فائو اواخر مهرماه عازم 
مالیــر اســت، گفت: ایــن بازدید بســیار 
حیاتــی و تعیین  کننده اســت. 4فرآیند 
کلــی در ثبــت و اقدامــات مربــوط بــه 
جیاس وجود دارد که شامل تهیه طرح 
پیشــنهادی و ارائــه درخواســت کشــور 

مربوطه، بررسی اولیه توسط دبیرخانه 
جیــاس، اعــزام گــروه مشــاوره علمــی 
SAG و در نهایت تعیین و اعالم است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ثبت 
انگــور مالیــر در مرحلــه ســوم جیــاس 
قــرار دارد، ادامــه داد: بایــد در بازدیــد 
و  توانمنــدی  تمــام  فائــو  نماینــدگان 
پیشــینه غنــی تولیــد انگــور در مالیر به 

نمایش گذاشته شود.

خوشه های انگور مالیر در آستانه ثبت جهانی
غی
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افزایش روزهای گرد و غباری خوزستان
گــروه ایــران زمیــن /  بــر اســاس آمارهای 
درازمدت، استان خوزستان به طور طبیعی 
در فصــول گــرم در حــدود ۲۵ روز دچــار 
طوفان هــای گرد و غبار می شــود اما در دو 
دهه اخیر تعداد روزهــای گرد و غباری در 
یک ســال بین ۸۰ تــا ۱۳۳ روز متغیر بوده 

است.
دانشــیار  شــعاعی«  »ضیاءالدیــن 
پژوهشــکده حفاظت خــاک و آبخیزداری 
ضمــن اشــاره بــه دالیــل تشــدید گــرد و 
غبارهای خوزســتان طی ۲۰ سال گذشته، 
گفت: هنــوز برنامه جامعی بــرای اجرای 
طرح های کنترل گرد و غبار خوزستان مثل 
ایجاد پوشــش گیاهی و مدیریت آب برای 

کنترل گرد و غبار وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه دالیل تشدید گرد و 
غبار در استان خوزستان توسط پژوهشکده 
حفاظــت خــاک و آبخیــزداری مطالعــه 
شــده، افــزود: ۸۰ درصــد طوفان های گرد 
و غبار این اســتان منشــأ خارجی دارد. این 
منشــأها در کشــورهای عربســتان، عراق، 
ســوریه و بخــش شــرقی اردن واقــع شــده 
اســت. به این ترتیب کــه تاالب های غرب 
کشــور عــراق و زمین هــای کشــاورزی رهــا 
شــده اند. بویــژه در اســتان »االنبــار« کــه 
کانون  اصلی گرد و غبار اســت، کانون های 

اعمال سیاست های مرتبط با الگوی کشت باید الزامات قانونی داشته باشد، در غیر این صورت نتایج الزم محقق نمی شود
تا هم درمصرف آب صرفه جویی شــود و 
هم میزان و نوع تولید به گونه ای باشد که 

درآمد کشاورز افزایش یابد.
ë لزوم تغییر باورهای کشاورزان 

خمســه با اشــاره به اهمیت همکاری 
کشــاورزان در این زمینه، افزود: کشاورزی 
در کشــور بیشتر ســنتی بوده و کشــاورزان 
بنا به دانســته های خود عمل می کنند. از 
ایــن رو تغییــر باورهای آنهــا در خصوص 
کشــت محصوالت نیاز بــه کاری طوالنی 
دارد. البته با برگزاری کالس های توجیهی 
و آموزشــی طی چند ســال گذشته سعی 
مزیت هــای  بــا  را  کشــاورزان  کرده ایــم 

استفاده از الگوهای جدید آشنا کنیم.
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
قزوین خاطرنشان کرد: امسال سطح زیر 
کشت محصوالت کشاورزی کم نمی شود 
امــا اســتفاده از الگــوی جدیــد در کشــت 
پاییزه ضروری است. با تالش های انجام 
شــده و بــا اجرای الگوی کشــت مناســب 
و اســتفاده از روش هــای نوین کشــاورزی، 
مکانیزاســیون ادوات کشــاورزی و تعیین 
زمان دقیق کشــت توانسته ایم سطح زیر 
کشــت گندم آبــی در اســتان را از ۷۵ هزار 
هکتــار تا پایان ســال گذشــته بــه ۴۵ هزار 
هکتار کاهش دهیم ولی با به کارگیری این 
روش ها عملکرد در هکتار افزایش یافته و 
به این ترتیب کاهشی در تولید نداشته ایم 
و معیشت کشاورزان آسیبی ندیده است.

 این مقام مســئول یادآور شد: با توجه 
به تشــدید خشکســالی و همچنین تبخیر 
باالی آب نیاز است حتماً شیوه های کشت 
تغییر یافته و از کاشت محصوالت پرآب بر 
پرهیز کنیم اما اعمال سیاست های مرتبط 
با الگوی کشت در کشور باید حتماً الزامات 
قانونی خاص خود را داشــته باشد چرا که 
در غیــر این صــورت به نتایج الزم دســت 

پیدا نمی کنیم.

بتوانیم با جمع آوری پول های کوچک این 
ادوات را خریــداری کنیم و در زمان نیاز، از 
آنها به صورت اجاره ای استفاده کنیم. وی 
ادامه داد: ما کشــاورزان نیــز تمایل داریم 
الگوهــای ارائه شــده را اجرا کنیــم اما باید 
ملزومات نیز داشــته باشیم. ما می دانیم 
که استفاده از روش های نوین به صرفه تر 
است اما زمین های کوچک شامل دریافت 
تسهیالت دولتی نمی شود و مسئوالن اگر 
خواهــان اجــرای الگوهای جدید هســتند 

باید فکری در این زمینه کنند.
ë  وعده هــای دولتــی در زمــان برداشــت

فراموش می شود
»علی« دیگر کشاورز قزوینی که سال ها 
کشــاورزی  زمین هــای  در  را  خــود  عمــر 
گذرانده نیز اظهار داشت: تجربه سال های 
گذشته ثابت کرده وعده های دولتی که به 
کشاورزان داده می شود محقق نمی شود.

آنهــا معمــوالً به مــا وعــده می دهند 
که اگر محصول مشــخصی را کشت کنید 

از شــما حمایــت می کنیــم امــا در زمــان 
برداشــت همه ایــن وعده هــا را فراموش 
می کنند و تنها کسانی که متضرر می شوند 
مــا کشــاورزان هســتیم. بارهــا بــه امیــد 
حرف های مســئوالن محصولی را کشــت 
کــرده ام امــا در زمــان برداشــت به علت 
تعلــل در خرید تضمینی و نبود تقاضای 
بــازار بیشــتر آن از بیــن رفتــه و به همین 
خاطــر اعتمــاد بــه ایــن موضــوع برایــم 
سخت اســت. وی ادامه داد: ما کشاورزان 
توقع زیــادی نداریم تنهــا انتظارمان این 
اســت که مسئوالن قانونی بگذارند که اگر 
در زمــان کشــت الگویی ارائه می شــود در 
زمان برداشت نیز کشاورز را تنها نگذارند.

ë ارائه الگوی جدید کشت پاییزه
»فاطمــه خمســه« رئیــس ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان قزویــن در ایــن 
خصــوص در گفت و گــو با »ایــران« اظهار 
داشــت: کشــت پاییزه از اوایل پاییز شروع 
می شــود  و تــا بهــار ســال آینــده کــه دوره 

بارش هــای فصلی اســت، ادامــه خواهد 
داشــت و زیانــی بــه ذخیــره آب کشــت 
تابســتانه وارد نمی کنــد. البته بــا توجه به 
شرایط خشکســالی و خســارت های سال 
گذشــته امســال با تالش های انجام شده 
الگوی جدید برای کشت پاییزه در استان 
ترســیم شده و زمین های کشاورزی با این 

الگوی جدید زیر کشت پاییزه می رود.
ë بررسی روند تغییر الگوی کشت

وی ادامــه داد: کمبــود آب طــی چنــد 
ســال گذشــته به مســأله اصلــی در حوزه 
کشــاورزی تبدیــل شــده اســت. از ایــن رو 
دفتــر الگــوی کشــت در اســتان ۳ ســال 
اســت که تمرکــز خــود را بر بررســی روند 
تغییر الگوی کشــت و ارائه الگوی جدید و 
مناسب با وضع منابع آبی استان گذاشته 
و خوشبختانه امسال این الگو تدوین شده 
و در اختیــار کشــاورزان قرار گرفته اســت. 
ایــن طرح مشــخص می کند کــه در کدام 
منطقه باید چه نوع کشتی داشته باشیم 
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 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

نیــز  اردن و عربســتان  غبارخیــز ســوریه، 
خوزستان را تحت تأثیر قرار می دهد. البته 
ممکــن اســت در گــرد و غبارهــای داخلی 
به دلیــل نزدیک بــودن منشــأ تأثیر منفی 
بیشتری متوجه ســالمت و آسایش مردم 

باشد.
ë  نقش تاالب های خشک شده 

در تشدید گرد و غبار
شــعاعی بــا تأکید بر نقــش تاالب های 
خشــک شــده خوزســتان در تشــدید گــرد 
کــرد:  تصریــح  اســتان  ایــن  غبارهــای  و 
زمانــی کــه بــاد بــا ســرعت بــاال به مناطق 
هندیجــان، امیدیــه و شــادگان می رســد، 
ذرات درشــت دانه و نمکی را بلند می کند 
غبــار،  کانــون  بــودن  نزدیــک   به دلیــل  و 

شــهروندان نزدیک به این نقاط را بشدت 
آزار می دهد.

این ها همان ذراتی هســتند که در سال 
۹۵ روی تجهیــزات خطــوط انتقــال بــرق 
نشســتند و با توجه به رطوبــت باال )حدود 
۹۵ درصد( در این منطقه و جذب رطوبت 
توســط غبار نمکی، باعث قطع سراســری 
بــرق در اســتان خوزســتان و اختــالل در 
برق رسانی شــدند. به همین دلیل ضمن 
توجــه بــه مقابلــه با گــرد و غبــار با منشــأ 
خارجــی، باید هدف گــذاری بــرای مقابله 
با گــرد و غبارهای داخلی هر چه ســریع تر 

برنامه ریزی شود.
ë شناسایی منشأ گرد و غبار

این دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و 

آبخیزداری در ادامه با بیان اینکه منشأهای 
گرد و غبار در اســتان خوزســتان شناســایی 
شده است، گفت: در مطالعات منشأیابی، 
درجه بنــدی  کانون هــا بــه بحرانــی و فــوق 
بحرانی صورت گرفته و راهکارهای مقابله با 

آن در ۲ سرفصل تدوین شده است.
ســر فصل اصلی این اســت کــه وزارت 
نیــرو تخصیــص آب را افزایــش دهــد تــا 
بخشــی از کمبــود آب در پایین دســت ها 
جبــران شــود و ســرفصل دوم بــه تکالیف 
ســازمان جنگل هــا اشــاره دارد کــه بایــد با 
استفاده از آب های تخصیصی وزارت نیرو، 

پوشش گیاهی را افزایش دهد.
رئیس ســابق ســتاد ملی مقابله با گرد 
و غبار با تأکید بر مســتعد بودن زمین های 
خوزســتان در مــورد اثربخشــی نهالــکاری 
در ایــن اســتان تصریح کــرد: در طرح های 
نهالکاری، »میزان استقرار« موضوع بسیار 
مهمی اســت. بــه این معنــا کــه بدانیم از 
کل نهال هــای کاشته شــده، چنــد درصــد 
ســبز و چنــد درصد خشــک شــده اســت؟ 
خوشبختانه در خوزستان به دلیل مستعد 
بودن زمین، پوشش گیاهی بیشتر از تعداد 
نهال های کاشته شده است حتی در برخی 
نقاط بذرهایی در خاک ذخیره شده که در 

صورت دریافت آب، سبز می شوند.

پیش بینی بارش باران در ۱۲ استان تا روز یکشنبه
گروه ایران زمین /   بر اساس اعالم سازمان هواشناسی تا فردا )یکشنبه( آسمان ۱۲ استان 
بارانی خواهد شد. »امین حسین نقشینه«، کارشناس سازمان هواشناسی اظهار داشت: 
امروز)شــنبه( گســتره فعالیت سامانه بارشی در اســتان های اردبیل، گیالن، مازندران، 
غــرب گلســتان، دامنه هــای البــرز در ســمنان و شــرق تهــران، مناطقی از اســتان های 
آذربایجان شرقی و غربی و زنجان خواهد بود. در این مناطق این سامانه باعث بارش 
باران، رعد و برق و گاهی وزش باد خواهد شد. امشب این سامانه از نوار شمالی خارج 
می شــود و از ایــن رو فــردا افزایــش دمای 4 تــا 6 درجه ای دما برای نوار شــمالی کشــور 
پیش بینی شــده اســت.  نقشــینه ادامه داد: طی امروز و فردا در برخی مناطق سواحل 
دریای خزر، البرز و شمال غرب کشور بارش پراکنده خواهیم داشت. کارشناس سازمان 
هواشناسی با بیان اینکه تا ظهر امروز بارش ها بیشتر مربوط به گیالن و مازندران خواهد 
بود، افزود: از امشــب در جنوب و غرب اســتان فارس، شــرق اســتان هرمزگان و شــرق 

استان لرستان افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده است.

 سرمایه گذاری ۱0 میلیارد دالری در هرمزگان
۱۰میلیارد دالر تســهیالت از محل صندوق توســعه ملی برای سرمایه گذاری طرح های 
بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی در پارســیان هرمزگان هدف گذاری شــده 
است. به گزارش ایرنا، »فریدون همتی« استاندار هرمزگان اظهار داشت: این تسهیالت 
ویژه سرمایه گذاران در حوزه های مختلف از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، برق و صنایع 
بزرگ است. وی ادامه داد: سرمایه گذاران از بابت تأمین تسهیالت بانکی نگران نباشند. 
براســاس مذاکره هایی که شده برای توســعه غرب استان دولت نهایت تالش را دارد تا 

رونق اقتصادی تحقق پیدا کند.
اســتاندار هرمزگان تصریح کرد: در ســال جاری شاهد کلنگ زنی ۲ طرح پتروشیمی به 
همراه ساخت نیروگاه برقی جهت تأمین برق مورد نیاز صنایع مستقر در منطقه ویژه 
اقتصادی خواهیم بود.همتی یاد آور شد: تحریم ها نمی تواند مانعی برای فعالیت های 
اقتصادی و صنعتی کشــور باشــد و با توجه به شــرایط اقتصادی باید از ظرفیت بخش 

خصوصی در امر سرمایه گذاری و انجام طرح های مهم استفاده شود.

رشد نرخ اقامت گردشگران در گیالن
رشــت، خبرنگار  »ایــران« / 44 میلیون و ۴۶۲ هزارنفر- شــب 
گردشگر در 6 ماه نخست سال جاری در گیالن اقامت کردند. 
»حمیــد رضا آذرپــور«، معــاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیالن اظهار داشت: اقامت این تعداد 
مسافر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. 
در این مدت ۲۹ هزار و ۷۵۰ نفر- شب گردشگر خارجی نیز در استان اقامت کردند 
که این میزان نیز بیش از ۳ درصد افزایش یافته است. این گردشگران از کشور های 
فرانســه، آلمان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق به گیالن سفر کردند.  آذرپور 
افزود: شهرک تاریخی ماسوله، بنای تاریخی قلعه رودخان و موزه میراث روستایی 

گیالن پذیرای بیشترین گردشگر در ۶ ماه نخست امسال بودند.

آغاز برداشت لیمو شیرین از باغ های رودان
  گروه ایران زمین /  برداشــت لیمو شــیرین لیســبون از 4 هزار و ۱۰۰ هکتار از باغ های 
شهرستان رودان هرمزگان آغاز شد. »ضیاءالدین صامتی«، مدیر جهاد کشاورزی 
شهرســتان رودان اظهــار داشــت: پیش بینــی می شــود تــا پایــان فصل برداشــت 
۵۴هزار تن لیموشیرین از باغ های استان برداشت شود. وی با بیان اینکه برداشت 
لیموشــیرین تا پایان آبان ماه ادامه دارد، اظهار داشــت: محصول امسال با توجه 
بــه رعایت اصول فنی و تغذیه بموقع باغ ها، ۲۰ درصد افزایش دارد. مدیر جهاد 
کشاورزی رودان گفت:  محصول برداشت شده از باغ های این شهرستان  به همه 

استان های کشور فرستاده می شود.

دره ها و غارهای خراسان رضوی پاک سازی شد
همزمــان بــا روز ملــی غارهــا و دره هــای پــاک، دره هــا و غارهای خراســان رضوی 
پاک ســازی شــد. به گــزارش ایســنا، »حمیــد نظام دوســت« مدیــر انجمــن غار و 
غارشناسی خراسان رضوی با اشاره به اینکه »هر ساله جمعه اول مهرماه در تقویم 
زیســت محیطی کشــور روز ملی غارها و دره های پاک نام گذاری شده است، اظهار 
داشت: امسال نهمین سال پاک سازی غارها و چهارمین سال پاکسازی دره هاست. 
در این برنامه پاک ســازی، 5 هیأت کوهنوردی از استان، انجمن  غار و غارشناسی، 
کارگــروه هــای حفاظت از محیط کوهســتان بخش غــار و دره و بالغ بر ۱5 باشــگاه 

کوهنوردی مشهد، تعدادی از غارها و دره های استان را پاک سازی کردند.

قدیمی ترین حسینیه بوشهر نیازمند حفاظت
حسینیه »خان« بندر ریگ قدیمی ترین حسینیه استان بوشهر نیاز به حفاظت دارد. 
به گزارش مهــر، »علی قربانی« رئیس مرکز پژوهش هنرهــای آیینی حوزه هنری 
اســتان بوشهر اظهار داشت: حسینیه خان و آیین های زیبای عاشورایی بندر ریگ 
قابلیت معرفی به سراســر کشــور و حتی ثبت ملی را دارند. »مهدی تنگستانی«، 
مســئول خانه جوان بخش ریگ نیز اظهار داشــت: آواهای ریاض خوانی، میراثی 
ناملمــوس و اصیــل از ســده های دور در ایــن بخش اســت. تعزیــه در این بخش 
منحصــر به فرد و خاص اســت که برخالف تعزیه هایی که در سراســر کشــور اجرا 
می شود، موافق خوانی و مخالف خوانی در آن معنا ندارد و بر پایه تک گویی است 
و تعزیه خوانان به صورت تک گویی حوادث را روایت می کنند. مسئول خانه جوان 
بخش ریگ گفت: با توجه به تک گویی تعزیه خوانان و شخصیت های جداگانه ای 
کــه اجــرا می کنند هماهنگی و پیوســتگی خاصی در تعزیه برقرار اســت کــه آن را 
منحصربه فرد می کند. قدیمی ترین کتاب ریاض خوانی مربوط به ۲۵۰سال پیش 

و چاپ بمبئی است که در حسینیه خان این شهر نگهداری می شود.
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اخبـــار

تغییرالگویکشت،نیازمندحمایتازکشاورزان

امــا  رســیده  راه  از  جدیــد  زراعــی  ســال 
میانگیــن  نیــرو  وزارت  بنابراعــالم 
بارش های کشــور از ابتدای سال گذشته تا 
پایان شــهریورماه امسال به ۱۷۱ میلیمتر 
رســید که در مقایسه با مدت زمان مشابه 
سال قبل ۲۷ درصد و در مقایسه با مدت 
کاهــش  درصــد  بلندمــدت۳۱  متوســط 
شــده  ســبب  موضــوع  همیــن  داشــت. 
مســئوالن و حتی خــود کشــاورزان به این 
باور برســند که باید کمبود آب را به عنوان 
یک واقعیت پذیرفته و برنامه های کشت، 
بر این اساس پایه ریزی شود. در این میان 
اســتان قزویــن که بــه  لحاظ شــرایط ویژه 
اقلیمی یکی از قطب های کشاورزی است 
در صــورت اســتفاده از الگوهای مناســب 
کشــت می توانــد جایــگاه ویژه خــود را در 

کشاورزی کشور تثبیت کند.
ë کشاورزان نیاز به قول عملی دارند

ایــن اســتان در بســیاری از بخش های 
کشــاورزی پیشــرو بوده و توانســته بــا ارائه 
کشــاورزی  در  را  تحولــی  جدیــد  الگــوی 
سنتی ایجاد کند اما بدون شک پیشرفت 
کشــاورزان  همــکاری  گــرو  در  کشــاورزی 
اســت. البته در مقابــل رعایت این الگوها 

کشاورزان نیز انتظار دارند خواسته هایشان 
مدنظر قــرار بگیرد و حمایت های عملی 
بــه طور واقعی اجرا شــود. آنها معتقدند 
ریســک بخش کشــاورزی آنقدر باالســت 
کــه دیگر آنها نمی تواننــد روی وعده های 
کاغذی حســاب کنند ونیاز به قول عملی 

دارند.
ë  راه اندازی تشکل کشاورزی 

برای تأمین ادوات
جــوان  کشــاورزان  از  یکــی  »حمیــد« 
قزوینی در این خصوص به »ایران« گفت: 
به عنوان یک جوان ســرمایه زیــادی برای 
خریــد زمیــن نــدارم و مجبــور هســتم که 
روی زمین موروثــی پدرم که تنها ۲ هکتار 
وسعت دارد کار کنم. به عنوان یک کشاورز 
جــوان کــه تحصیــالت ایــن حــوزه را دارم 
عالقه مندم که از روش های نوین استفاده 
کنــم امــا ایــن موضوع مســتلزم داشــتن 
ادوات کشــاورزی جدیــد اســت که قیمت 
بســیار باالیــی دارد. از این رو بــرای من که 
زمیــن کوچکــی دارم مقــرون بــه صرفــه 
نیســت کــه بخواهــم ایــن ادوات را تهیــه 
کنم. جهاد کشــاورزی ایــن ادوات را ندارد 
کــه دراختیار ما بگــذارد و به همین خاطر 
به نظرم بهترین راهکار این است که خود 
کشــاورزان تشــکلی را تشــکیل دهنــد تا با 
همکاری یکدیگر و کمک جهاد کشاورزی 

ششــمین مراســم ملی »خوشــه برتر« 
همزمــان بــا فصل برداشــت انگــور به 
منظــور شناســایی برترین خوشــه های 

مالیر همدان برگزار شد.
»جان علی بهزادنســب«، عضو کمیته 
راهبردی توسعه ظرفیت جیاس ایران 
در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: به هر 
آنچه در حوزه میراث های کشاورزی در 
دنیا مطرح اســت به عنــوان نظام های 

میــراث فرهنگی کشــاورزی بــا اهمیت 
جهان با نــام اختصاری»جیاس« گفته 

می شود.
وی با بیان اینکه داشتن ارتباط تاریخی 
اصلــی  معیــار   ۲ معاصــر،  ارتبــاط  و 
جیــاس هســتند، افــزود: انگــور مالیــر 
معیارهای اصلی جیــاس را برای ثبت 
جهانی داراســت. در مورد ثبت جهانی 
برندســازی  پیگیــر  تنهــا  مالیــر  انگــور 

نیســتیم بلکــه افق هــای بزرگ تــری را 
نشانه رفته ایم.

عضو کمیته راهبردی توســعه ظرفیت 
جیاس ایران با اشــاره به اینکه در ایران 
نیــز از ســال ۲۰۱4 میــالدی وارد عرصه 
جیاس شــدیم، گفــت: درحــال حاضر 
جیاس قنات به ثبت رســیده است و ما 
پیگیــر ثبت دو جیاس شــامل سیســتم 
تولیــد زعفــران گنابــاد بــا آب قنــات و 

محصــوالت  و  انگــور  تولیــد  سیســتم 
جانبی مالیر هستیم.

بهزادنســب با بیان اینکه نماینده ویژه 
سازمان جهانی فائو اواخر مهرماه عازم 
مالیــر اســت، گفت: ایــن بازدید بســیار 
حیاتــی و تعیین  کننده اســت. 4فرآیند 
کلــی در ثبــت و اقدامــات مربــوط بــه 
جیاس وجود دارد که شامل تهیه طرح 
پیشــنهادی و ارائــه درخواســت کشــور 

مربوطه، بررسی اولیه توسط دبیرخانه 
جیــاس، اعــزام گــروه مشــاوره علمــی 
SAG و در نهایت تعیین و اعالم است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ثبت 
انگــور مالیــر در مرحلــه ســوم جیــاس 
قــرار دارد، ادامــه داد: بایــد در بازدیــد 
و  توانمنــدی  تمــام  فائــو  نماینــدگان 
پیشــینه غنــی تولیــد انگــور در مالیر به 

نمایش گذاشته شود.

خوشه های انگور مالیر در آستانه ثبت جهانی
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عملیات اجرایی 47 هکتاری آبیاری قطره ای در بویین زهرا

افزایش روزهای گرد و غباری خوزستان
گــروه ایــران زمیــن /  بــر اســاس آمارهای 
درازمدت، استان خوزستان به طور طبیعی 
در فصــول گــرم در حــدود ۲۵ روز دچــار 
طوفان هــای گرد و غبار می شــود اما در دو 
دهه اخیر تعداد روزهــای گرد و غباری در 
یک ســال بین ۸۰ تــا ۱۳۳ روز متغیر بوده 

است.
دانشــیار  شــعاعی«  »ضیاءالدیــن 
پژوهشــکده حفاظت خــاک و آبخیزداری 
ضمــن اشــاره بــه دالیــل تشــدید گــرد و 
غبارهای خوزســتان طی ۲۰ سال گذشته، 
گفت: هنــوز برنامه جامعی بــرای اجرای 
طرح های کنترل گرد و غبار خوزستان مثل 
ایجاد پوشــش گیاهی و مدیریت آب برای 

کنترل گرد و غبار وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه دالیل تشدید گرد و 
غبار در استان خوزستان توسط پژوهشکده 
حفاظــت خــاک و آبخیــزداری مطالعــه 
شــده، افــزود: ۸۰ درصــد طوفان های گرد 
و غبار این اســتان منشــأ خارجی دارد. این 
منشــأها در کشــورهای عربســتان، عراق، 
ســوریه و بخــش شــرقی اردن واقــع شــده 
اســت. به این ترتیب کــه تاالب های غرب 
کشــور عــراق و زمین هــای کشــاورزی رهــا 
شــده اند. بویــژه در اســتان »االنبــار« کــه 
کانون  اصلی گرد و غبار اســت، کانون های 

اعمال سیاست های مرتبط با الگوی کشت باید الزامات قانونی داشته باشد، در غیر این صورت نتایج الزم محقق نمی شود
تا هم درمصرف آب صرفه جویی شــود و 
هم میزان و نوع تولید به گونه ای باشد که 

درآمد کشاورز افزایش یابد.
ë لزوم تغییر باورهای کشاورزان 

خمســه با اشــاره به اهمیت همکاری 
کشــاورزان در این زمینه، افزود: کشاورزی 
در کشــور بیشتر ســنتی بوده و کشــاورزان 
بنا به دانســته های خود عمل می کنند. از 
ایــن رو تغییــر باورهای آنهــا در خصوص 
کشــت محصوالت نیاز بــه کاری طوالنی 
دارد. البته با برگزاری کالس های توجیهی 
و آموزشــی طی چند ســال گذشته سعی 
مزیت هــای  بــا  را  کشــاورزان  کرده ایــم 

استفاده از الگوهای جدید آشنا کنیم.
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
قزوین خاطرنشان کرد: امسال سطح زیر 
کشت محصوالت کشاورزی کم نمی شود 
امــا اســتفاده از الگــوی جدیــد در کشــت 
پاییزه ضروری است. با تالش های انجام 
شــده و بــا اجرای الگوی کشــت مناســب 
و اســتفاده از روش هــای نوین کشــاورزی، 
مکانیزاســیون ادوات کشــاورزی و تعیین 
زمان دقیق کشــت توانسته ایم سطح زیر 
کشــت گندم آبــی در اســتان را از ۷۵ هزار 
هکتــار تا پایان ســال گذشــته بــه ۴۵ هزار 
هکتار کاهش دهیم ولی با به کارگیری این 
روش ها عملکرد در هکتار افزایش یافته و 
به این ترتیب کاهشی در تولید نداشته ایم 
و معیشت کشاورزان آسیبی ندیده است.

 این مقام مســئول یادآور شد: با توجه 
به تشــدید خشکســالی و همچنین تبخیر 
باالی آب نیاز است حتماً شیوه های کشت 
تغییر یافته و از کاشت محصوالت پرآب بر 
پرهیز کنیم اما اعمال سیاست های مرتبط 
با الگوی کشت در کشور باید حتماً الزامات 
قانونی خاص خود را داشــته باشد چرا که 
در غیــر این صــورت به نتایج الزم دســت 

پیدا نمی کنیم.

بتوانیم با جمع آوری پول های کوچک این 
ادوات را خریــداری کنیم و در زمان نیاز، از 
آنها به صورت اجاره ای استفاده کنیم. وی 
ادامه داد: ما کشــاورزان نیــز تمایل داریم 
الگوهــای ارائه شــده را اجرا کنیــم اما باید 
ملزومات نیز داشــته باشیم. ما می دانیم 
که استفاده از روش های نوین به صرفه تر 
است اما زمین های کوچک شامل دریافت 
تسهیالت دولتی نمی شود و مسئوالن اگر 
خواهــان اجــرای الگوهای جدید هســتند 

باید فکری در این زمینه کنند.
ë  وعده هــای دولتــی در زمــان برداشــت

فراموش می شود
»علی« دیگر کشاورز قزوینی که سال ها 
کشــاورزی  زمین هــای  در  را  خــود  عمــر 
گذرانده نیز اظهار داشت: تجربه سال های 
گذشته ثابت کرده وعده های دولتی که به 
کشاورزان داده می شود محقق نمی شود.

آنهــا معمــوالً به مــا وعــده می دهند 
که اگر محصول مشــخصی را کشت کنید 

از شــما حمایــت می کنیــم امــا در زمــان 
برداشــت همه ایــن وعده هــا را فراموش 
می کنند و تنها کسانی که متضرر می شوند 
مــا کشــاورزان هســتیم. بارهــا بــه امیــد 
حرف های مســئوالن محصولی را کشــت 
کــرده ام امــا در زمــان برداشــت به علت 
تعلــل در خرید تضمینی و نبود تقاضای 
بــازار بیشــتر آن از بیــن رفتــه و به همین 
خاطــر اعتمــاد بــه ایــن موضــوع برایــم 
سخت اســت. وی ادامه داد: ما کشاورزان 
توقع زیــادی نداریم تنهــا انتظارمان این 
اســت که مسئوالن قانونی بگذارند که اگر 
در زمــان کشــت الگویی ارائه می شــود در 
زمان برداشت نیز کشاورز را تنها نگذارند.

ë ارائه الگوی جدید کشت پاییزه
»فاطمــه خمســه« رئیــس ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان قزویــن در ایــن 
خصــوص در گفت و گــو با »ایــران« اظهار 
داشــت: کشــت پاییزه از اوایل پاییز شروع 
می شــود  و تــا بهــار ســال آینــده کــه دوره 

بارش هــای فصلی اســت، ادامــه خواهد 
داشــت و زیانــی بــه ذخیــره آب کشــت 
تابســتانه وارد نمی کنــد. البته بــا توجه به 
شرایط خشکســالی و خســارت های سال 
گذشــته امســال با تالش های انجام شده 
الگوی جدید برای کشت پاییزه در استان 
ترســیم شده و زمین های کشاورزی با این 

الگوی جدید زیر کشت پاییزه می رود.
ë بررسی روند تغییر الگوی کشت

وی ادامــه داد: کمبــود آب طــی چنــد 
ســال گذشــته به مســأله اصلــی در حوزه 
کشــاورزی تبدیــل شــده اســت. از ایــن رو 
دفتــر الگــوی کشــت در اســتان ۳ ســال 
اســت که تمرکــز خــود را بر بررســی روند 
تغییر الگوی کشــت و ارائه الگوی جدید و 
مناسب با وضع منابع آبی استان گذاشته 
و خوشبختانه امسال این الگو تدوین شده 
و در اختیــار کشــاورزان قرار گرفته اســت. 
ایــن طرح مشــخص می کند کــه در کدام 
منطقه باید چه نوع کشتی داشته باشیم 
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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

نیــز  اردن و عربســتان  غبارخیــز ســوریه، 
خوزستان را تحت تأثیر قرار می دهد. البته 
ممکــن اســت در گــرد و غبارهــای داخلی 
به دلیــل نزدیک بــودن منشــأ تأثیر منفی 
بیشتری متوجه ســالمت و آسایش مردم 

باشد.
ë  نقش تاالب های خشک شده 

در تشدید گرد و غبار
شــعاعی بــا تأکید بر نقــش تاالب های 
خشــک شــده خوزســتان در تشــدید گــرد 
کــرد:  تصریــح  اســتان  ایــن  غبارهــای  و 
زمانــی کــه بــاد بــا ســرعت بــاال به مناطق 
هندیجــان، امیدیــه و شــادگان می رســد، 
ذرات درشــت دانه و نمکی را بلند می کند 
غبــار،  کانــون  بــودن  نزدیــک   به دلیــل  و 

شــهروندان نزدیک به این نقاط را بشدت 
آزار می دهد.

این ها همان ذراتی هســتند که در سال 
۹۵ روی تجهیــزات خطــوط انتقــال بــرق 
نشســتند و با توجه به رطوبــت باال )حدود 
۹۵ درصد( در این منطقه و جذب رطوبت 
توســط غبار نمکی، باعث قطع سراســری 
بــرق در اســتان خوزســتان و اختــالل در 
برق رسانی شــدند. به همین دلیل ضمن 
توجــه بــه مقابلــه با گــرد و غبــار با منشــأ 
خارجــی، باید هدف گــذاری بــرای مقابله 
با گــرد و غبارهای داخلی هر چه ســریع تر 

برنامه ریزی شود.
ë شناسایی منشأ گرد و غبار

این دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و 

آبخیزداری در ادامه با بیان اینکه منشأهای 
گرد و غبار در اســتان خوزســتان شناســایی 
شده است، گفت: در مطالعات منشأیابی، 
درجه بنــدی  کانون هــا بــه بحرانــی و فــوق 
بحرانی صورت گرفته و راهکارهای مقابله با 

آن در ۲ سرفصل تدوین شده است.
ســر فصل اصلی این اســت کــه وزارت 
نیــرو تخصیــص آب را افزایــش دهــد تــا 
بخشــی از کمبــود آب در پایین دســت ها 
جبــران شــود و ســرفصل دوم بــه تکالیف 
ســازمان جنگل هــا اشــاره دارد کــه بایــد با 
استفاده از آب های تخصیصی وزارت نیرو، 

پوشش گیاهی را افزایش دهد.
رئیس ســابق ســتاد ملی مقابله با گرد 
و غبار با تأکید بر مســتعد بودن زمین های 
خوزســتان در مــورد اثربخشــی نهالــکاری 
در ایــن اســتان تصریح کــرد: در طرح های 
نهالکاری، »میزان استقرار« موضوع بسیار 
مهمی اســت. بــه این معنــا کــه بدانیم از 
کل نهال هــای کاشته شــده، چنــد درصــد 
ســبز و چنــد درصد خشــک شــده اســت؟ 
خوشبختانه در خوزستان به دلیل مستعد 
بودن زمین، پوشش گیاهی بیشتر از تعداد 
نهال های کاشته شده است حتی در برخی 
نقاط بذرهایی در خاک ذخیره شده که در 

صورت دریافت آب، سبز می شوند.

پیش بینی بارش باران در ۱۲ استان تا روز یکشنبه
گروه ایران زمین /   بر اساس اعالم سازمان هواشناسی تا فردا )یکشنبه( آسمان ۱۲ استان 
بارانی خواهد شد. »امین حسین نقشینه«، کارشناس سازمان هواشناسی اظهار داشت: 
امروز)شــنبه( گســتره فعالیت سامانه بارشی در اســتان های اردبیل، گیالن، مازندران، 
غــرب گلســتان، دامنه هــای البــرز در ســمنان و شــرق تهــران، مناطقی از اســتان های 
آذربایجان شرقی و غربی و زنجان خواهد بود. در این مناطق این سامانه باعث بارش 
باران، رعد و برق و گاهی وزش باد خواهد شد. امشب این سامانه از نوار شمالی خارج 
می شــود و از ایــن رو فــردا افزایــش دمای 4 تــا 6 درجه ای دما برای نوار شــمالی کشــور 
پیش بینی شــده اســت.  نقشــینه ادامه داد: طی امروز و فردا در برخی مناطق سواحل 
دریای خزر، البرز و شمال غرب کشور بارش پراکنده خواهیم داشت. کارشناس سازمان 
هواشناسی با بیان اینکه تا ظهر امروز بارش ها بیشتر مربوط به گیالن و مازندران خواهد 
بود، افزود: از امشــب در جنوب و غرب اســتان فارس، شــرق اســتان هرمزگان و شــرق 

استان لرستان افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده است.

 سرمایه گذاری ۱0 میلیارد دالری در هرمزگان
۱۰میلیارد دالر تســهیالت از محل صندوق توســعه ملی برای سرمایه گذاری طرح های 
بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی در پارســیان هرمزگان هدف گذاری شــده 
است. به گزارش ایرنا، »فریدون همتی« استاندار هرمزگان اظهار داشت: این تسهیالت 
ویژه سرمایه گذاران در حوزه های مختلف از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، برق و صنایع 
بزرگ است. وی ادامه داد: سرمایه گذاران از بابت تأمین تسهیالت بانکی نگران نباشند. 
براســاس مذاکره هایی که شده برای توســعه غرب استان دولت نهایت تالش را دارد تا 

رونق اقتصادی تحقق پیدا کند.
اســتاندار هرمزگان تصریح کرد: در ســال جاری شاهد کلنگ زنی ۲ طرح پتروشیمی به 
همراه ساخت نیروگاه برقی جهت تأمین برق مورد نیاز صنایع مستقر در منطقه ویژه 
اقتصادی خواهیم بود.همتی یاد آور شد: تحریم ها نمی تواند مانعی برای فعالیت های 
اقتصادی و صنعتی کشــور باشــد و با توجه به شــرایط اقتصادی باید از ظرفیت بخش 

خصوصی در امر سرمایه گذاری و انجام طرح های مهم استفاده شود.

رشد نرخ اقامت گردشگران در گیالن
رشــت، خبرنگار  »ایــران« / 44 میلیون و ۴۶۲ هزارنفر- شــب 
گردشگر در 6 ماه نخست سال جاری در گیالن اقامت کردند. 
»حمیــد رضا آذرپــور«، معــاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیالن اظهار داشت: اقامت این تعداد 
مسافر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. 
در این مدت ۲۹ هزار و ۷۵۰ نفر- شب گردشگر خارجی نیز در استان اقامت کردند 
که این میزان نیز بیش از ۳ درصد افزایش یافته است. این گردشگران از کشور های 
فرانســه، آلمان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق به گیالن سفر کردند.  آذرپور 
افزود: شهرک تاریخی ماسوله، بنای تاریخی قلعه رودخان و موزه میراث روستایی 

گیالن پذیرای بیشترین گردشگر در ۶ ماه نخست امسال بودند.

آغاز برداشت لیمو شیرین از باغ های رودان
  گروه ایران زمین /  برداشــت لیمو شــیرین لیســبون از 4 هزار و ۱۰۰ هکتار از باغ های 
شهرستان رودان هرمزگان آغاز شد. »ضیاءالدین صامتی«، مدیر جهاد کشاورزی 
شهرســتان رودان اظهــار داشــت: پیش بینــی می شــود تــا پایــان فصل برداشــت 
۵۴هزار تن لیموشیرین از باغ های استان برداشت شود. وی با بیان اینکه برداشت 
لیموشــیرین تا پایان آبان ماه ادامه دارد، اظهار داشــت: محصول امسال با توجه 
بــه رعایت اصول فنی و تغذیه بموقع باغ ها، ۲۰ درصد افزایش دارد. مدیر جهاد 
کشاورزی رودان گفت:  محصول برداشت شده از باغ های این شهرستان  به همه 

استان های کشور فرستاده می شود.

دره ها و غارهای خراسان رضوی پاک سازی شد
همزمــان بــا روز ملــی غارهــا و دره هــای پــاک، دره هــا و غارهای خراســان رضوی 
پاک ســازی شــد. به گــزارش ایســنا، »حمیــد نظام دوســت« مدیــر انجمــن غار و 
غارشناسی خراسان رضوی با اشاره به اینکه »هر ساله جمعه اول مهرماه در تقویم 
زیســت محیطی کشــور روز ملی غارها و دره های پاک نام گذاری شده است، اظهار 
داشت: امسال نهمین سال پاک سازی غارها و چهارمین سال پاکسازی دره هاست. 
در این برنامه پاک ســازی، 5 هیأت کوهنوردی از استان، انجمن  غار و غارشناسی، 
کارگــروه هــای حفاظت از محیط کوهســتان بخش غــار و دره و بالغ بر ۱5 باشــگاه 

کوهنوردی مشهد، تعدادی از غارها و دره های استان را پاک سازی کردند.

قدیمی ترین حسینیه بوشهر نیازمند حفاظت
حسینیه »خان« بندر ریگ قدیمی ترین حسینیه استان بوشهر نیاز به حفاظت دارد. 
به گزارش مهــر، »علی قربانی« رئیس مرکز پژوهش هنرهــای آیینی حوزه هنری 
اســتان بوشهر اظهار داشت: حسینیه خان و آیین های زیبای عاشورایی بندر ریگ 
قابلیت معرفی به سراســر کشــور و حتی ثبت ملی را دارند. »مهدی تنگستانی«، 
مســئول خانه جوان بخش ریگ نیز اظهار داشــت: آواهای ریاض خوانی، میراثی 
ناملمــوس و اصیــل از ســده های دور در ایــن بخش اســت. تعزیــه در این بخش 
منحصــر به فرد و خاص اســت که برخالف تعزیه هایی که در سراســر کشــور اجرا 
می شود، موافق خوانی و مخالف خوانی در آن معنا ندارد و بر پایه تک گویی است 
و تعزیه خوانان به صورت تک گویی حوادث را روایت می کنند. مسئول خانه جوان 
بخش ریگ گفت: با توجه به تک گویی تعزیه خوانان و شخصیت های جداگانه ای 
کــه اجــرا می کنند هماهنگی و پیوســتگی خاصی در تعزیه برقرار اســت کــه آن را 
منحصربه فرد می کند. قدیمی ترین کتاب ریاض خوانی مربوط به ۲۵۰سال پیش 

و چاپ بمبئی است که در حسینیه خان این شهر نگهداری می شود.
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اخبـــار

تغییرالگویکشت،نیازمندحمایتازکشاورزان

امــا  رســیده  راه  از  جدیــد  زراعــی  ســال 
میانگیــن  نیــرو  وزارت  بنابراعــالم 
بارش های کشــور از ابتدای سال گذشته تا 
پایان شــهریورماه امسال به ۱۷۱ میلیمتر 
رســید که در مقایسه با مدت زمان مشابه 
سال قبل ۲۷ درصد و در مقایسه با مدت 
کاهــش  درصــد  بلندمــدت۳۱  متوســط 
شــده  ســبب  موضــوع  همیــن  داشــت. 
مســئوالن و حتی خــود کشــاورزان به این 
باور برســند که باید کمبود آب را به عنوان 
یک واقعیت پذیرفته و برنامه های کشت، 
بر این اساس پایه ریزی شود. در این میان 
اســتان قزویــن که بــه  لحاظ شــرایط ویژه 
اقلیمی یکی از قطب های کشاورزی است 
در صــورت اســتفاده از الگوهای مناســب 
کشــت می توانــد جایــگاه ویژه خــود را در 

کشاورزی کشور تثبیت کند.
ë کشاورزان نیاز به قول عملی دارند

ایــن اســتان در بســیاری از بخش های 
کشــاورزی پیشــرو بوده و توانســته بــا ارائه 
کشــاورزی  در  را  تحولــی  جدیــد  الگــوی 
سنتی ایجاد کند اما بدون شک پیشرفت 
کشــاورزان  همــکاری  گــرو  در  کشــاورزی 
اســت. البته در مقابــل رعایت این الگوها 

کشاورزان نیز انتظار دارند خواسته هایشان 
مدنظر قــرار بگیرد و حمایت های عملی 
بــه طور واقعی اجرا شــود. آنها معتقدند 
ریســک بخش کشــاورزی آنقدر باالســت 
کــه دیگر آنها نمی تواننــد روی وعده های 
کاغذی حســاب کنند ونیاز به قول عملی 

دارند.
ë  راه اندازی تشکل کشاورزی 

برای تأمین ادوات
جــوان  کشــاورزان  از  یکــی  »حمیــد« 
قزوینی در این خصوص به »ایران« گفت: 
به عنوان یک جوان ســرمایه زیــادی برای 
خریــد زمیــن نــدارم و مجبــور هســتم که 
روی زمین موروثــی پدرم که تنها ۲ هکتار 
وسعت دارد کار کنم. به عنوان یک کشاورز 
جــوان کــه تحصیــالت ایــن حــوزه را دارم 
عالقه مندم که از روش های نوین استفاده 
کنــم امــا ایــن موضوع مســتلزم داشــتن 
ادوات کشــاورزی جدیــد اســت که قیمت 
بســیار باالیــی دارد. از این رو بــرای من که 
زمیــن کوچکــی دارم مقــرون بــه صرفــه 
نیســت کــه بخواهــم ایــن ادوات را تهیــه 
کنم. جهاد کشــاورزی ایــن ادوات را ندارد 
کــه دراختیار ما بگــذارد و به همین خاطر 
به نظرم بهترین راهکار این است که خود 
کشــاورزان تشــکلی را تشــکیل دهنــد تا با 
همکاری یکدیگر و کمک جهاد کشاورزی 

ششــمین مراســم ملی »خوشــه برتر« 
همزمــان بــا فصل برداشــت انگــور به 
منظــور شناســایی برترین خوشــه های 

مالیر همدان برگزار شد.
»جان علی بهزادنســب«، عضو کمیته 
راهبردی توسعه ظرفیت جیاس ایران 
در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: به هر 
آنچه در حوزه میراث های کشاورزی در 
دنیا مطرح اســت به عنــوان نظام های 

میــراث فرهنگی کشــاورزی بــا اهمیت 
جهان با نــام اختصاری»جیاس« گفته 

می شود.
وی با بیان اینکه داشتن ارتباط تاریخی 
اصلــی  معیــار   ۲ معاصــر،  ارتبــاط  و 
جیــاس هســتند، افــزود: انگــور مالیــر 
معیارهای اصلی جیــاس را برای ثبت 
جهانی داراســت. در مورد ثبت جهانی 
برندســازی  پیگیــر  تنهــا  مالیــر  انگــور 

نیســتیم بلکــه افق هــای بزرگ تــری را 
نشانه رفته ایم.

عضو کمیته راهبردی توســعه ظرفیت 
جیاس ایران با اشــاره به اینکه در ایران 
نیــز از ســال ۲۰۱4 میــالدی وارد عرصه 
جیاس شــدیم، گفــت: درحــال حاضر 
جیاس قنات به ثبت رســیده است و ما 
پیگیــر ثبت دو جیاس شــامل سیســتم 
تولیــد زعفــران گنابــاد بــا آب قنــات و 

محصــوالت  و  انگــور  تولیــد  سیســتم 
جانبی مالیر هستیم.

بهزادنســب با بیان اینکه نماینده ویژه 
سازمان جهانی فائو اواخر مهرماه عازم 
مالیــر اســت، گفت: ایــن بازدید بســیار 
حیاتــی و تعیین  کننده اســت. 4فرآیند 
کلــی در ثبــت و اقدامــات مربــوط بــه 
جیاس وجود دارد که شامل تهیه طرح 
پیشــنهادی و ارائــه درخواســت کشــور 

مربوطه، بررسی اولیه توسط دبیرخانه 
جیــاس، اعــزام گــروه مشــاوره علمــی 
SAG و در نهایت تعیین و اعالم است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ثبت 
انگــور مالیــر در مرحلــه ســوم جیــاس 
قــرار دارد، ادامــه داد: بایــد در بازدیــد 
و  توانمنــدی  تمــام  فائــو  نماینــدگان 
پیشــینه غنــی تولیــد انگــور در مالیر به 

نمایش گذاشته شود.

خوشه های انگور مالیر در آستانه ثبت جهانی
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عملیات اجرایی 47 هکتاری آبیاری قطره ای در بویین زهرا

افزایش روزهای گرد و غباری خوزستان
گــروه ایــران زمیــن /  بــر اســاس آمارهای 
درازمدت، استان خوزستان به طور طبیعی 
در فصــول گــرم در حــدود ۲۵ روز دچــار 
طوفان هــای گرد و غبار می شــود اما در دو 
دهه اخیر تعداد روزهــای گرد و غباری در 
یک ســال بین ۸۰ تــا ۱۳۳ روز متغیر بوده 

است.
دانشــیار  شــعاعی«  »ضیاءالدیــن 
پژوهشــکده حفاظت خــاک و آبخیزداری 
ضمــن اشــاره بــه دالیــل تشــدید گــرد و 
غبارهای خوزســتان طی ۲۰ سال گذشته، 
گفت: هنــوز برنامه جامعی بــرای اجرای 
طرح های کنترل گرد و غبار خوزستان مثل 
ایجاد پوشــش گیاهی و مدیریت آب برای 

کنترل گرد و غبار وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه دالیل تشدید گرد و 
غبار در استان خوزستان توسط پژوهشکده 
حفاظــت خــاک و آبخیــزداری مطالعــه 
شــده، افــزود: ۸۰ درصــد طوفان های گرد 
و غبار این اســتان منشــأ خارجی دارد. این 
منشــأها در کشــورهای عربســتان، عراق، 
ســوریه و بخــش شــرقی اردن واقــع شــده 
اســت. به این ترتیب کــه تاالب های غرب 
کشــور عــراق و زمین هــای کشــاورزی رهــا 
شــده اند. بویــژه در اســتان »االنبــار« کــه 
کانون  اصلی گرد و غبار اســت، کانون های 

اعمال سیاست های مرتبط با الگوی کشت باید الزامات قانونی داشته باشد، در غیر این صورت نتایج الزم محقق نمی شود
تا هم درمصرف آب صرفه جویی شــود و 
هم میزان و نوع تولید به گونه ای باشد که 

درآمد کشاورز افزایش یابد.
ë لزوم تغییر باورهای کشاورزان 

خمســه با اشــاره به اهمیت همکاری 
کشــاورزان در این زمینه، افزود: کشاورزی 
در کشــور بیشتر ســنتی بوده و کشــاورزان 
بنا به دانســته های خود عمل می کنند. از 
ایــن رو تغییــر باورهای آنهــا در خصوص 
کشــت محصوالت نیاز بــه کاری طوالنی 
دارد. البته با برگزاری کالس های توجیهی 
و آموزشــی طی چند ســال گذشته سعی 
مزیت هــای  بــا  را  کشــاورزان  کرده ایــم 

استفاده از الگوهای جدید آشنا کنیم.
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
قزوین خاطرنشان کرد: امسال سطح زیر 
کشت محصوالت کشاورزی کم نمی شود 
امــا اســتفاده از الگــوی جدیــد در کشــت 
پاییزه ضروری است. با تالش های انجام 
شــده و بــا اجرای الگوی کشــت مناســب 
و اســتفاده از روش هــای نوین کشــاورزی، 
مکانیزاســیون ادوات کشــاورزی و تعیین 
زمان دقیق کشــت توانسته ایم سطح زیر 
کشــت گندم آبــی در اســتان را از ۷۵ هزار 
هکتــار تا پایان ســال گذشــته بــه ۴۵ هزار 
هکتار کاهش دهیم ولی با به کارگیری این 
روش ها عملکرد در هکتار افزایش یافته و 
به این ترتیب کاهشی در تولید نداشته ایم 
و معیشت کشاورزان آسیبی ندیده است.

 این مقام مســئول یادآور شد: با توجه 
به تشــدید خشکســالی و همچنین تبخیر 
باالی آب نیاز است حتماً شیوه های کشت 
تغییر یافته و از کاشت محصوالت پرآب بر 
پرهیز کنیم اما اعمال سیاست های مرتبط 
با الگوی کشت در کشور باید حتماً الزامات 
قانونی خاص خود را داشــته باشد چرا که 
در غیــر این صــورت به نتایج الزم دســت 

پیدا نمی کنیم.

بتوانیم با جمع آوری پول های کوچک این 
ادوات را خریــداری کنیم و در زمان نیاز، از 
آنها به صورت اجاره ای استفاده کنیم. وی 
ادامه داد: ما کشــاورزان نیــز تمایل داریم 
الگوهــای ارائه شــده را اجرا کنیــم اما باید 
ملزومات نیز داشــته باشیم. ما می دانیم 
که استفاده از روش های نوین به صرفه تر 
است اما زمین های کوچک شامل دریافت 
تسهیالت دولتی نمی شود و مسئوالن اگر 
خواهــان اجــرای الگوهای جدید هســتند 

باید فکری در این زمینه کنند.
ë  وعده هــای دولتــی در زمــان برداشــت

فراموش می شود
»علی« دیگر کشاورز قزوینی که سال ها 
کشــاورزی  زمین هــای  در  را  خــود  عمــر 
گذرانده نیز اظهار داشت: تجربه سال های 
گذشته ثابت کرده وعده های دولتی که به 
کشاورزان داده می شود محقق نمی شود.

آنهــا معمــوالً به مــا وعــده می دهند 
که اگر محصول مشــخصی را کشت کنید 

از شــما حمایــت می کنیــم امــا در زمــان 
برداشــت همه ایــن وعده هــا را فراموش 
می کنند و تنها کسانی که متضرر می شوند 
مــا کشــاورزان هســتیم. بارهــا بــه امیــد 
حرف های مســئوالن محصولی را کشــت 
کــرده ام امــا در زمــان برداشــت به علت 
تعلــل در خرید تضمینی و نبود تقاضای 
بــازار بیشــتر آن از بیــن رفتــه و به همین 
خاطــر اعتمــاد بــه ایــن موضــوع برایــم 
سخت اســت. وی ادامه داد: ما کشاورزان 
توقع زیــادی نداریم تنهــا انتظارمان این 
اســت که مسئوالن قانونی بگذارند که اگر 
در زمــان کشــت الگویی ارائه می شــود در 
زمان برداشت نیز کشاورز را تنها نگذارند.

ë ارائه الگوی جدید کشت پاییزه
»فاطمــه خمســه« رئیــس ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان قزویــن در ایــن 
خصــوص در گفت و گــو با »ایــران« اظهار 
داشــت: کشــت پاییزه از اوایل پاییز شروع 
می شــود  و تــا بهــار ســال آینــده کــه دوره 

بارش هــای فصلی اســت، ادامــه خواهد 
داشــت و زیانــی بــه ذخیــره آب کشــت 
تابســتانه وارد نمی کنــد. البته بــا توجه به 
شرایط خشکســالی و خســارت های سال 
گذشــته امســال با تالش های انجام شده 
الگوی جدید برای کشت پاییزه در استان 
ترســیم شده و زمین های کشاورزی با این 

الگوی جدید زیر کشت پاییزه می رود.
ë بررسی روند تغییر الگوی کشت

وی ادامــه داد: کمبــود آب طــی چنــد 
ســال گذشــته به مســأله اصلــی در حوزه 
کشــاورزی تبدیــل شــده اســت. از ایــن رو 
دفتــر الگــوی کشــت در اســتان ۳ ســال 
اســت که تمرکــز خــود را بر بررســی روند 
تغییر الگوی کشــت و ارائه الگوی جدید و 
مناسب با وضع منابع آبی استان گذاشته 
و خوشبختانه امسال این الگو تدوین شده 
و در اختیــار کشــاورزان قرار گرفته اســت. 
ایــن طرح مشــخص می کند کــه در کدام 
منطقه باید چه نوع کشتی داشته باشیم 
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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

نیــز  اردن و عربســتان  غبارخیــز ســوریه، 
خوزستان را تحت تأثیر قرار می دهد. البته 
ممکــن اســت در گــرد و غبارهــای داخلی 
به دلیــل نزدیک بــودن منشــأ تأثیر منفی 
بیشتری متوجه ســالمت و آسایش مردم 

باشد.
ë  نقش تاالب های خشک شده 

در تشدید گرد و غبار
شــعاعی بــا تأکید بر نقــش تاالب های 
خشــک شــده خوزســتان در تشــدید گــرد 
کــرد:  تصریــح  اســتان  ایــن  غبارهــای  و 
زمانــی کــه بــاد بــا ســرعت بــاال به مناطق 
هندیجــان، امیدیــه و شــادگان می رســد، 
ذرات درشــت دانه و نمکی را بلند می کند 
غبــار،  کانــون  بــودن  نزدیــک   به دلیــل  و 

شــهروندان نزدیک به این نقاط را بشدت 
آزار می دهد.

این ها همان ذراتی هســتند که در سال 
۹۵ روی تجهیــزات خطــوط انتقــال بــرق 
نشســتند و با توجه به رطوبــت باال )حدود 
۹۵ درصد( در این منطقه و جذب رطوبت 
توســط غبار نمکی، باعث قطع سراســری 
بــرق در اســتان خوزســتان و اختــالل در 
برق رسانی شــدند. به همین دلیل ضمن 
توجــه بــه مقابلــه با گــرد و غبــار با منشــأ 
خارجــی، باید هدف گــذاری بــرای مقابله 
با گــرد و غبارهای داخلی هر چه ســریع تر 

برنامه ریزی شود.
ë شناسایی منشأ گرد و غبار

این دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و 

آبخیزداری در ادامه با بیان اینکه منشأهای 
گرد و غبار در اســتان خوزســتان شناســایی 
شده است، گفت: در مطالعات منشأیابی، 
درجه بنــدی  کانون هــا بــه بحرانــی و فــوق 
بحرانی صورت گرفته و راهکارهای مقابله با 

آن در ۲ سرفصل تدوین شده است.
ســر فصل اصلی این اســت کــه وزارت 
نیــرو تخصیــص آب را افزایــش دهــد تــا 
بخشــی از کمبــود آب در پایین دســت ها 
جبــران شــود و ســرفصل دوم بــه تکالیف 
ســازمان جنگل هــا اشــاره دارد کــه بایــد با 
استفاده از آب های تخصیصی وزارت نیرو، 

پوشش گیاهی را افزایش دهد.
رئیس ســابق ســتاد ملی مقابله با گرد 
و غبار با تأکید بر مســتعد بودن زمین های 
خوزســتان در مــورد اثربخشــی نهالــکاری 
در ایــن اســتان تصریح کــرد: در طرح های 
نهالکاری، »میزان استقرار« موضوع بسیار 
مهمی اســت. بــه این معنــا کــه بدانیم از 
کل نهال هــای کاشته شــده، چنــد درصــد 
ســبز و چنــد درصد خشــک شــده اســت؟ 
خوشبختانه در خوزستان به دلیل مستعد 
بودن زمین، پوشش گیاهی بیشتر از تعداد 
نهال های کاشته شده است حتی در برخی 
نقاط بذرهایی در خاک ذخیره شده که در 

صورت دریافت آب، سبز می شوند.

پیش بینی بارش باران در ۱۲ استان تا روز یکشنبه
گروه ایران زمین /   بر اساس اعالم سازمان هواشناسی تا فردا )یکشنبه( آسمان ۱۲ استان 
بارانی خواهد شد. »امین حسین نقشینه«، کارشناس سازمان هواشناسی اظهار داشت: 
امروز)شــنبه( گســتره فعالیت سامانه بارشی در اســتان های اردبیل، گیالن، مازندران، 
غــرب گلســتان، دامنه هــای البــرز در ســمنان و شــرق تهــران، مناطقی از اســتان های 
آذربایجان شرقی و غربی و زنجان خواهد بود. در این مناطق این سامانه باعث بارش 
باران، رعد و برق و گاهی وزش باد خواهد شد. امشب این سامانه از نوار شمالی خارج 
می شــود و از ایــن رو فــردا افزایــش دمای 4 تــا 6 درجه ای دما برای نوار شــمالی کشــور 
پیش بینی شــده اســت.  نقشــینه ادامه داد: طی امروز و فردا در برخی مناطق سواحل 
دریای خزر، البرز و شمال غرب کشور بارش پراکنده خواهیم داشت. کارشناس سازمان 
هواشناسی با بیان اینکه تا ظهر امروز بارش ها بیشتر مربوط به گیالن و مازندران خواهد 
بود، افزود: از امشــب در جنوب و غرب اســتان فارس، شــرق اســتان هرمزگان و شــرق 

استان لرستان افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده است.

 سرمایه گذاری ۱0 میلیارد دالری در هرمزگان
۱۰میلیارد دالر تســهیالت از محل صندوق توســعه ملی برای سرمایه گذاری طرح های 
بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی در پارســیان هرمزگان هدف گذاری شــده 
است. به گزارش ایرنا، »فریدون همتی« استاندار هرمزگان اظهار داشت: این تسهیالت 
ویژه سرمایه گذاران در حوزه های مختلف از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، برق و صنایع 
بزرگ است. وی ادامه داد: سرمایه گذاران از بابت تأمین تسهیالت بانکی نگران نباشند. 
براســاس مذاکره هایی که شده برای توســعه غرب استان دولت نهایت تالش را دارد تا 

رونق اقتصادی تحقق پیدا کند.
اســتاندار هرمزگان تصریح کرد: در ســال جاری شاهد کلنگ زنی ۲ طرح پتروشیمی به 
همراه ساخت نیروگاه برقی جهت تأمین برق مورد نیاز صنایع مستقر در منطقه ویژه 
اقتصادی خواهیم بود.همتی یاد آور شد: تحریم ها نمی تواند مانعی برای فعالیت های 
اقتصادی و صنعتی کشــور باشــد و با توجه به شــرایط اقتصادی باید از ظرفیت بخش 

خصوصی در امر سرمایه گذاری و انجام طرح های مهم استفاده شود.

چرا اين روزها
 مردم بيش از حد نياز خريد مى كنند؟ 

بعد از آغاز نوسانات در بازار هاى ارز و سكه، نگرانى ها 
در سطح جامعه روز به روز افزايش پيدا كرد و همين مسئله 
زمينه ساز بحران هاى ديگرى شد. يكى از اين بحران ها كمياب 
شـــدن برخى كاال ها بود كه نگرانى هاى بسيارى را به همراه 
داشـــت و بعد از آن هجوم مردم به فروشگاه ها نيز آغاز شد، 
اما سوال مهم اين است كه چرا جامعه در اين شرايط واكنش 
اين چنينى از خود بروز داده است كه برخى اين روز ها بيش 
از ميزان نياز خريدارى مى كنند و برخى ديگر ترجيح مى دهند 

كاال ها را در انبار ها خود احتكار كنند؟ 
حسين باهر، رفتار شناس در گفتگو با فرارو گفت: «براى 
بررسى رويكردى كه اين روز ها در جامعه وجود دارد بايد به 
دو مقوله توجه كنيم. يكى اينكه وقتى مردم مى بينند كه روز 
به روز بر قيمت كاال هاى مورد نيازشان افزوده مى شود، سعى 
مى كنند با پيش دســـتى كردن خود را از اين وضعيت نجات 
دهند و كمى از نگرانى هاى خود براى آينده بكاهند. اين دسته 
متشكل از افرادى است كه نگران هستند و چاره اى ديگر براى 
خود نمى بينند. اما در اين ميان دسته دوم هم حضور دارند كه 
اين ها افراد سواستفاده گر هستند و براى سود و منفعت بيشتر 
وارد اين ماجرا مى شوند و سعى دارند امكانات پولى خود را 

تبديل به امكانات مالى كنند.» 
وى ادامه داد: «در چنين شرايطى جو روانى كشور به دو 
قسمت تقسيم مى شوند. يك دسته افرادى هستند كه شرايط 
موجود موجب افزايش دارايى ها و سرمايه هايشان مى شود و 
اين ها راضى هستند و دسته دوم كه دقيقا برعكس گروه اول، 
متضرر مى شوند و اين موجب عصبانيت در ميان آن ها مى شود. 
حاال در اين حالت چندين اتفاق ممكن است رخ دهد. مثال 
رشـــد ميزان قاچاق، مفاسد اقتصادى، دزدى، افزايش ارتشاء 
و اختالس و مفاســـد ادارى ديگر، به هم ريختگى نظام هاى 
اجتماعى از جمله اركان خانواده و از همه شوربختانه تر رنگ 
پريدگى دينى و آيينى و از دســـت رفتن امنيت روانى جامعه 
كه به بازتوليد چرخه معيوب طمع يا نگرانى و احتكار منجر 

مى شود.» 
باهر گفت: «به طور كلى يكى از مســـائلى كه حاكميت 
بايد به شـــدت مورد توجه قرار دهد نقش امنيت روانى است 
كه تاثير مهمى در حوزه هاى مختلف اقتصادى از جمله سرمايه 
گذارى، توليد و توزيع سالم و حتى مصرف صحيح، دارد. زيرا 
اگر جامعه از نظر روانى در تشويش و اضطراب باشد، به خود 
اجازه نمى دهد ثروتش را در توليد سرمايه گذارى كند، بلكه آن 
را يا در گوشـــه اى به شكل سكه و طال مى اندوزد و از چرخه 
اقتصادى بيرون مى برد، يا آن كه در احتكار به كار مى گيرد و با اين 
رفتار نادرست، عرضه و تقاضا را از مسير سالم خارج مى سازد.» 
همچنين حسن حسينى جامعه شناس هم در پاسخ به 
اين سوال كه آيا اين قبيل رفتار ها مختص جامعه ايرانى است 
يا در نقاط ديگر جهان هم مردم نسبت به چنين شرايطى همين 
گونه واكنش نشان مى دهند، گفت: « به عنوان نمونه شما يك 
كشورى را در نظر بگيريد كه درگير يك جنگ شده است. بدون 
شك در اين كشور طى روز ها و هفته هاى اول جنگ مردم به 
فروشگاه ها هجوم خواهند برد تا بتوانند مايحتاج خود را تامين 
كنند. به عبارت ساده تر هر زمان كه يك جامعه با يك بحران 
مواجه شود همين واكنش را از خود نشان مى دهد. اجازه دهيد 
يك مثال ساده و عينى برايتان بياورم. چند سال پيش در فرانسه، 
كاميون داران اعتصاب و تظاهرات كردند و با توجه به نقشى كه 
اين كاميون داران در حمل و نقل كاال هاى اساسى داشتند، مردم 
از ترس اينكه اعتصاب موجب كمبود يك سرى كاال هاى مورد 
نيازشان شود به فروشگاه ها حمله كردند و بيش از نياز روزمره 
خريد انجام دادند. زيرا اعتصاب كاميون داران اين نگرانى را در 
ذهن بازيگران اجتماعى كه مردم هستند، ايجاد كرد كه ممكن 
است طى چند هفته آينده با كمبود كاال مواجه شوند. به همين 
دليل چنين واكنشى نشان دادند.» اين جامعه شناس تصريح كرد: 
«اما يك تفاوت عمده ميان ايران و فرانسه وجود دارد و اين مانع 
از ضرر و زيان مردم مى شود و اين است كه در چنين كشور هاى 
كنترل بر روى قيمت ها بسيار زياد است؛ بنابراين ديگر در چنين 
جوامعى مانند ايران مردم زياده روى كنند هم با مشكل افزايش 

قيمت مواجه نمى شوند.
 البته بخش ديگر ماجرا واكنش هاى اليه هاى مختلف است 
كه وظيفه تهيه و توزيع كاال ها را برعهده دارند. آن ها در چنين 
شرايطى قاعدتا مانند مصرف كنندگان دچار نگرانى هايى از اين 
فضاى عدم امنيت مى شوند و به همين دليل براى اينكه مانع از 
ضرر خودشان شوند، قيمت ها را باال مى برند. زيرا به عقيده آن ها 
وضعيت بازار ارز مشخص نيست و آن ها نمى توانند كاال ها را به 
عنوان مثال با قيمت ارز 4200 تومان ارائه كنند. چراكه اگر قرار 
باشد در مرحله تهيه كاال آن ها هزينه بيشترى نسبت به روز گذشته 
پرداخت كنند، دچار ضرر و زيان بسيارى مى شوند؛ بنابراين يا 

قيمت ها را افزايش مى دهد يا فروش كاال را متوقف مى كند.»

 پنجشنبه 6مهرماه 1357 برابر با 25شوال 1398سالروز شهادت 
حضرت امام جعفر صادق (ع) تعطيل بود و روزنامه اطالعات منتشر نشد.

  

شنبه7 مهر 1397- سال نود وسومـ    شماره 27109

www.iranianshistoryonthisday.com

امروز در تاريخ چهل سال پيش...
جنگ دريايي ساالميس

29 سپتامبر، سالروز جنگ دريايي ساالميس است كه در 
سال 480 پيش از ميالد ميان ايران و اتحاديه يونانيان روي داد 
و ايران در آن موفق نشد. نيروي زميني يونانيان در برابر ارتش 
ايران توان مقاومت نداشت و همه اميد ژنرال هاي يوناني به 
جنگ دريايي بود.بامداد 29 سپتامبر به خشايارشا اطالع رسيد 
كه يونانيان كه از آتن به جزيره ساالميس فرار كرده بودند قصد 
رفتن به منطقه «كرنت» و مقاومت از آنجا را دارند كه يك فريب 
جنگي بود. خشايارشا به كشتي هاي مصري نيروي خود دستور 
داد كه در باريكه ميان دو قسمت جزيره، راه را بر آنان ببندند 
 كه اين كشتي ها با حمله متقابل غير منتظره يونانيان رو به رو

 شدند و چون اين باريكه عرض كمي داشت و جاي مانور نبود 
براي نجات خود با بي نظمي دست به عقب نشيني زدند.

پيام تاريخي فرهاد دوم به امپراتوري روم
در پي برافتادن جانشينان اسكندر در شرق مديترانه به 
دست ايران و در غرب آن توسط امپراتوري نوپاي روم، فرهاد 
دوم شـــاه وقت ايران از دودمان اشكاني پس از عقد معاهده 
دوستي با چين، 29 سپتامبرسال 115 پيش از ميالد به دولت 
روم پيام فرستاد كه قلمرو ايران همان قلمرو هخامنشيان (پيش 
از حمله اســـكندر) و پايتخت آن شهر تيسفون (كنار دجله) 
خواهد بود كه اخيرا ســـاخته شده است و اين قلمرو بايد از 
تعّرض مصون باشد تا ميان دو كشور كه اينك همسايه شده 
اند صلح پايدار بماند.فرهاد دوم به روميان پيشنهاد كرد كه بهتر 
است اختالف نظرهايي كه پيش خواهد آمد از راه مذاكره و 

داوري حل شود تا جنگ و خونريزي.
زادروز خواجوي كرماني

طبق روايات متعدد، خواجوي كرماني 29 سپتامبر سال 
1290 ميالدي، هفت سال پس از وفات مولوي، صوفي وشاعر 
بزرگ پارسي گو، به دنيا آمده اســـت . آن زمان اوج ادبيات 

فارسي بود.
ايجاد حزب توده

ســـليمان ميرزا اسكندري، ايرج اســـكندري، رضا 
روســـتا، دكتر مرتضي يزدي، محمد يزدي، بزرگ علوي، 
 عبدالحسين نوشين، دكتر محمد بهرامي و علي امير خيزيـ  
9 سوسياليست هاي قديمي ايران هفتم مِهرماه 1320  تاسيس 
حزب توده را اعالم داشتند كه ظرف مدتي كوتاه، شماري ديگر 
اساسنامه حزب تازه را امضا كردند كه در رديف مؤسسان آن 

قرار داده شده اند .

قاب امروز

ـ  فيلمســـازان بايد به اين نكته نيز بينديشـــند كه 
فيلم هايشان را در روز رستاخيز با حضور خودشان نمايش 

چارلى چاپلينخواهند داد. 
ـ  به نظر من عشـــق و عالقه زياد به تداوم در امر 
يادگيري عامل بســـيار مهمي است. من در دوران كودكي 

 بيل گيتسآموختم كه زياد كتاب بخوانم.

نـــــــــى قصه آن شمع چگل بتوان گفت
نى حـــــــــال دل سوخته دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آن اســـت كه نيست
يك دوســـت كــه با او غم دل بتوان گفت
حافظ

پندبزرگان سرايه   
سفال اللجينـ     هنرى ماندگارو درخشان / عكس از:  مهدى نصيرى
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فروردین : نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتالف 
انرژی به همراه دارد، اما شــاید شما قادر نباشید که به راحتی صداهایی که در 
مغزتان پیچیده را خاموش کنید. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان در حال 
حاضر با گذشته متفاوت است، درحالیکه برانگیخته شدن ترسهای شما کمک 

می کند که فراتر از این موضوع و رو به پیشرفت حرکت کنید.

اردیبهشت : ممکن اســت احساس کنید که این روزها بسیار سرزنده و شاد 
هستید، اما االن مردد هستید که  آیا ترس از پذیرفته نشدن را نشان بدهید یا 
خیر. به جای اینکه در میان عده زیادی از مردم وانمود کنید که دارای اعتماد به 
نفس زیادی و در میان آنها شاد و خرم هستید، سعی کنید زمان فراغت تان را با 

یکی دو تا از دوستان نزدیک تان بگذرانید. 

خرداد : با وجود اینکه شما تالش بسیاری می کنید تا باز هم روی وظایف تان 
تمرکز داشــته باشید،  گیجی و حواس پرتی، شــما را احاطه کرده و مانع شما 
شده است. در ظاهر، یک پیچ خوردگی کوچک غیر منتظره است،  با این وجود، 
االن زمان این است که روی کارهای ساده و آشکار تمرکز کنید. شما می توانید 

لحظات خوش را بوسیله توجه کردن به احساسات تان تجربه کنید.

تیر: حتی اگر شــما از زندگی روزمره تان راضی هم هســتید، با فکر کردن و 
تمرکزکردن توانایی بهتر شدن را هم دارید. به جای اینکه بی هدف رویاپردازی 
کنید، در حالیکه با احتیاط افکارتان را به مسیری می کشانید که تصاویر مثبتی 
را در ذهتان می پروراند، آنها را تحت کنترل خود درآورید. شما همانگونه هستید 

که خودتان فکر می کردید.

مرداد : تمایل شما برای امتحان یک ماجراجویی جدید بسیار شدید تر ازهمیشه 
اســت. این فکر در یک لحظه آنقدر شــدید خواهدشد که باعث می شود شما 
فکرکنید هر چیزی ناممکنی، ممکن خواهد شد . به جای اینکه در ناامیدی و 
دلسردی غوطه بخورید،  نظرات خود را تعدیل کنید تا عملی شوند، و سپس برای 

اینکه رویاهای خود را به واقعیت درآورید شروع به برنامه ریزی کنید.

شهریور : وقتــی که شما مجبورید با توجه به یک برنامه ریزی سخت و بسته 
فعالیت کنید، مســلماً خالقیت داشــتن کار خیلی سختی می شــود. اما این 
محدودیتها در نهایت به نفع شما تمام می شوند و رویاپردازی ها و عدم تمرکز 
شــما کمتر می شود. عجیب اینکه الزم اســت که این محدودیتها را جدی تر 

بگیرید؛ توانایی لذت بردن از زندگی بهتان کمک می کند که مفیدتر باشید.

مهر : ممکن است این روزها  احساس متضادی داشته باشید چرا که احساس 
می کنید حجم زیادی از شــلوغی و همهمــه در اطراف تان آغاز و ناگهان محو 
می شود. شما از اینکه در کارتان وقفه ایجاد شده همزمان احساس خشنودی و 
ناراحتی می کنید. از این فرصت استفاده کنید و خود را شارژ کرده و انرژی خود 

را افزایش دهید.

آبان : نگهداشتن افکارتان پیش خود از درمیان گذاشتن آنها با دیگران مطمئن تر 
است، اما این کناره گیری که شما می توانید خودتان را از آن خارج کنید، شاید 
الزم نباشد. اینکه شما چگونه فکر می کنید مشکل واقعیتان نیست، بلکه مشکل 
در چگونگی ارتباط برقرار کردنتان می باشد. دیگران نمی توانند مشکل شما را 

حل کنند، اما آنها می توانند پشتیبان شما باشند.

آذر : بــه دلیل اتفاقات شــگفت انگیزی که برایتان پیش خواهد آمد، شــما 
کنترل های ســریعی را بر روی رفتار یا گفتارتان ندارید و این موضوع می تواند 
برای شما خطرناک باشــد. زیرا در اثر پیش آمد این اتفاقات کارهایی را انجام 
می دهید که بعدا از انجام شان پشیمان می شوید اما خوشبختانه شما می توانید 

به راحتی بر این موضوع غلبه کنید.

دی : شــما دوست دارید همه چیز روبراه و درست باشد اما اتفاقا یک جای کار 
می لنگد. حتی اگر فکر می کنید که بهتر است نارضایتی تان را برای خودتان نگه 
دارید،  می دانید که اگر اکنون از آن صحبت نکنید ممکن است فرصت خوبی را 
از دست بدهید. عاقالنه تر این است که لبخند بزنید و نکوهش و انتقاد کردن را 

به زمان  دیگری موکول کنید.

بهمن : ممکن اســت شما در اوج احساساتی باشید که همزمان با هم به شما 
حمله آورده اند و این شما را می ترساند و از راه بدر می برد. بعضی چیزها یا بعضی 
افراد تمایل و اشتیاق شما را بیدار می کنند، اما االن خیلی زود است که بخواهید 
در برابر آنها واکنش نشان دهید. احتیاط و هوشیاری شما بسیار خردمندانه است، 

قبل از اینکه یکباره به درون موضوعی بپرید، خوب فکرکنید.

اسفند : شــما  می خواهید کاری را بــرای اولین بار انجام دهید و برای همین 
مشتاق ولی نگران هستید. شما ترجیح می دهید که درباره موقعیت کنونی بیشتر 
بدانید. اگر زمان کافی داشــته باشید دوســت دارید که برای این مسئولیت و 
ماموریت،  مهارت هایی را که الزم دارید یاد گرفته و تمرین کنید. اما زمان کافی 
برای این کار ندارید. تا جایی که امکان دارد از روی ترتیب و به قاعده جلو بروید.
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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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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول 3799
  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
1. گیاهاني كه از سلولهاي ساده تشكیل شده اند و فاقد 

ریشه و برگ و ساقه هستندـ  بندر مشهور آلماني
2. صمغي بسیار تلخ كه به صبر زرد هم معروف استـ  

حرف همراهيـ  از آبزیان بسیار بزرگـ  بلیغ
ــدي براي اندازه گیري طولـ  مملكتـ  پدرـ   3. واح

خورشید،آفتاب
4. انتهاـ  جنگیدنـ  از وسایل روشنایيـ  كلمه درد

5. شادمانيـ  فرشتهـ  میوه اي مقوي
ــاطیري بابل كه دعوي خدایي كردـ  لنگه  ــاه اس 6. ش

چیزيـ  جوي خونـ  دوست
7. ماده غذایي پروتئینيـ  آب نیم گرمـ  كشف رازي 

ـ نام قدیم اصفهان
ــتان  ــتاني در كردس 8. پراكندگيـ  منطقه اي كوهس

ایرانـ  ویتامین انعقاد خون
ــت  9. عیب و عارـ  آواز بلندـ  نگاه كردنـ  گیاهي اس

همانند شبدر با گلهاي زرد یا سرخ
10. صبحـ  رخـ  قدم یكپاـ  عطر میت

ــت شناسي معروف استـ  پیامبر  11. به پدر علم زیس
ـ همدم

12. تصدیق انگلیسيـ  خواب خوشـ  دریایي در اروپا 
ـ لقبي اشرافي در انگلستان

ــروفـ  ظرفي كوچك براي  ــیهـ  مع 13. متضاد حاش
مركب یا جوهرـ  شرم، آزرم

14. از سبزیهاي خوراكيـ  بلندترین شب سال- جاي 
پردرختـ  حمله وهجوم

15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( 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 شماره3799
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14. پنج به تركيـ  ابزاري پایي در خودروـ  ارابه جنگي 
ـ نظیر

15. چاه معروف دوزخـ  واحد سطحـ  گیاهي خورشتي 
ـ صورت فلكي ماه اسفند

16. شاهانهـ  كارگر كشتيـ  جزیره اي در جنوب
17. باتالق معروفي درایرانـ  غضروف

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15

اسامی برندگان جدول 3799
  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
1. گیاهاني كه از سلولهاي ساده تشكیل شده اند و فاقد 

ریشه و برگ و ساقه هستندـ  بندر مشهور آلماني
2. صمغي بسیار تلخ كه به صبر زرد هم معروف استـ  

حرف همراهيـ  از آبزیان بسیار بزرگـ  بلیغ
ــدي براي اندازه گیري طولـ  مملكتـ  پدرـ   3. واح

خورشید،آفتاب
4. انتهاـ  جنگیدنـ  از وسایل روشنایيـ  كلمه درد

5. شادمانيـ  فرشتهـ  میوه اي مقوي
ــاطیري بابل كه دعوي خدایي كردـ  لنگه  ــاه اس 6. ش

چیزيـ  جوي خونـ  دوست
7. ماده غذایي پروتئینيـ  آب نیم گرمـ  كشف رازي 

ـ نام قدیم اصفهان
ــتان  ــتاني در كردس 8. پراكندگيـ  منطقه اي كوهس

ایرانـ  ویتامین انعقاد خون
ــت  9. عیب و عارـ  آواز بلندـ  نگاه كردنـ  گیاهي اس

همانند شبدر با گلهاي زرد یا سرخ
10. صبحـ  رخـ  قدم یكپاـ  عطر میت

ــت شناسي معروف استـ  پیامبر  11. به پدر علم زیس
ـ همدم

12. تصدیق انگلیسيـ  خواب خوشـ  دریایي در اروپا 
ـ لقبي اشرافي در انگلستان

ــروفـ  ظرفي كوچك براي  ــیهـ  مع 13. متضاد حاش
مركب یا جوهرـ  شرم، آزرم

14. از سبزیهاي خوراكيـ  بلندترین شب سال- جاي 
پردرختـ  حمله وهجوم

15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( 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 شماره3799

45 اطالعات هفتگی        شماره  3810

چه
ش ني

دري
 فر

 
 

 
ت

 اس
ي

معن
ي 

ور ب
 غر

م،
دي

فتا
ن ا

زمي
 بر 

ره
ستا

ن 
امي

کد
از 

م 
داني

ي 
 نم

گر
ا

14. پنج به تركيـ  ابزاري پایي در خودروـ  ارابه جنگي 
ـ نظیر

15. چاه معروف دوزخـ  واحد سطحـ  گیاهي خورشتي 
ـ صورت فلكي ماه اسفند

16. شاهانهـ  كارگر كشتيـ  جزیره اي در جنوب
17. باتالق معروفي درایرانـ  غضروف

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15

اسامی برندگان جدول 3799
  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
1. گیاهاني كه از سلولهاي ساده تشكیل شده اند و فاقد 

ریشه و برگ و ساقه هستندـ  بندر مشهور آلماني
2. صمغي بسیار تلخ كه به صبر زرد هم معروف استـ  

حرف همراهيـ  از آبزیان بسیار بزرگـ  بلیغ
ــدي براي اندازه گیري طولـ  مملكتـ  پدرـ   3. واح

خورشید،آفتاب
4. انتهاـ  جنگیدنـ  از وسایل روشنایيـ  كلمه درد

5. شادمانيـ  فرشتهـ  میوه اي مقوي
ــاطیري بابل كه دعوي خدایي كردـ  لنگه  ــاه اس 6. ش

چیزيـ  جوي خونـ  دوست
7. ماده غذایي پروتئینيـ  آب نیم گرمـ  كشف رازي 

ـ نام قدیم اصفهان
ــتان  ــتاني در كردس 8. پراكندگيـ  منطقه اي كوهس

ایرانـ  ویتامین انعقاد خون
ــت  9. عیب و عارـ  آواز بلندـ  نگاه كردنـ  گیاهي اس

همانند شبدر با گلهاي زرد یا سرخ
10. صبحـ  رخـ  قدم یكپاـ  عطر میت

ــت شناسي معروف استـ  پیامبر  11. به پدر علم زیس
ـ همدم

12. تصدیق انگلیسيـ  خواب خوشـ  دریایي در اروپا 
ـ لقبي اشرافي در انگلستان

ــروفـ  ظرفي كوچك براي  ــیهـ  مع 13. متضاد حاش
مركب یا جوهرـ  شرم، آزرم

14. از سبزیهاي خوراكيـ  بلندترین شب سال- جاي 
پردرختـ  حمله وهجوم

15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( 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
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14. پنج به تركيـ  ابزاري پایي در خودروـ  ارابه جنگي 
ـ نظیر

15. چاه معروف دوزخـ  واحد سطحـ  گیاهي خورشتي 
ـ صورت فلكي ماه اسفند

16. شاهانهـ  كارگر كشتيـ  جزیره اي در جنوب
17. باتالق معروفي درایرانـ  غضروف
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول 3799
  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
1. گیاهاني كه از سلولهاي ساده تشكیل شده اند و فاقد 

ریشه و برگ و ساقه هستندـ  بندر مشهور آلماني
2. صمغي بسیار تلخ كه به صبر زرد هم معروف استـ  

حرف همراهيـ  از آبزیان بسیار بزرگـ  بلیغ
ــدي براي اندازه گیري طولـ  مملكتـ  پدرـ   3. واح

خورشید،آفتاب
4. انتهاـ  جنگیدنـ  از وسایل روشنایيـ  كلمه درد

5. شادمانيـ  فرشتهـ  میوه اي مقوي
ــاطیري بابل كه دعوي خدایي كردـ  لنگه  ــاه اس 6. ش

چیزيـ  جوي خونـ  دوست
7. ماده غذایي پروتئینيـ  آب نیم گرمـ  كشف رازي 

ـ نام قدیم اصفهان
ــتان  ــتاني در كردس 8. پراكندگيـ  منطقه اي كوهس

ایرانـ  ویتامین انعقاد خون
ــت  9. عیب و عارـ  آواز بلندـ  نگاه كردنـ  گیاهي اس

همانند شبدر با گلهاي زرد یا سرخ
10. صبحـ  رخـ  قدم یكپاـ  عطر میت

ــت شناسي معروف استـ  پیامبر  11. به پدر علم زیس
ـ همدم

12. تصدیق انگلیسيـ  خواب خوشـ  دریایي در اروپا 
ـ لقبي اشرافي در انگلستان

ــروفـ  ظرفي كوچك براي  ــیهـ  مع 13. متضاد حاش
مركب یا جوهرـ  شرم، آزرم

14. از سبزیهاي خوراكيـ  بلندترین شب سال- جاي 
پردرختـ  حمله وهجوم

15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( 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 شماره3799

45 اطالعات هفتگی        شماره  3810
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14. پنج به تركيـ  ابزاري پایي در خودروـ  ارابه جنگي 
ـ نظیر

15. چاه معروف دوزخـ  واحد سطحـ  گیاهي خورشتي 
ـ صورت فلكي ماه اسفند

16. شاهانهـ  كارگر كشتيـ  جزیره اي در جنوب
17. باتالق معروفي درایرانـ  غضروف
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جدول سودوکو
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنری و منحصر به فرد به زیبایی فضای منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

برای  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با ای میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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آشناییآشناییاستخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-176۲

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا
License, Warranty, 

Insurance and WCB

604.781.7778
(امین)

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش
 (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

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

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 ۷۸۸-۷۸۸-2500

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

»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 ۶04-۹02-205۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

GARDEN ART & LANDSCAPING

کلیه خدمات فضاى سبز و محوطه سازى

«بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت»

604-992-1821
hbhgardening@gmail.com

کاشت، هرس، چمن زنى،
 قطع درختان،  اصالح فضاى سبز،

 پاور واش، تمیز کردن گاترها و محوطه، 
فنس و دیوارکشى،  پیاده روسازى، محوطه سازى

حمید

«طراحى، اجرا، نگهدارى»

HBH Enterprise Ltd.
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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. 1492

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 


