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مجید محمدی
بازارهــای گوناگون ایران، از ســهام گرفته تــا ارز و طال 
و مســکن و خودرو، این روزها بیش از همیشــه در تب و 
تاب به ســر می برند و میلیون ها نفر از پس اندازکنندگان و 
ســرمایه گذاران، برای گریز از خانه خرابی و مال باختگی، از 

بازاری به بازار دیگر کوچ می کنند.
در ورای باندهای مافیایی و صاحب امتیازان نظام اسالمی که 
زیر عنوان محترمانه »بازارسازان« از مس، طال می سازند، 
میلیون ها ایرانی تنها به امید حفظ دارایی های محدودشان 
از خطرهای گوناگونی که در کمین آنها نشســته، خود را 
به آب و آتــش می زنند و در صف های خرید و فروش، که 

تشویش ویژگی عمده آنهاست، ردیف می شوند.
سرگردان ماندن میان »بازارهای موازی« و نگرانی از باختن 
هست و نیست، همانند چهل سال گذشته، و بیش از چهل 
سال گذشته، بخش جدایی ناپذیر زندگی شمار نه چندان 

کمی از خانوارهای ایرانی است.
چهار دهــه زندگی در جمهوری اســالمی، تــوان درک 
مخاطرات اقتصادی و ژئوپولیتیک را در مردم ایران تقویت 
کرده است. سقوط ظرفیت های ارزی کشور، که فروریزی 
پول ملی پیامد محتوم آن است، واقعیتی است که ایرانی ها 

آن را هر روز با گوشت و پوست خود احساس می کنند.
زمانی که نــرخ دالر در بازار آزاد ارز تهران به مرز 2۷ هزار 
تومان می رسد، ترس از پیشروی آن به سوی مرزهای تازه، 
که در گذشــته ای نه چندان دور غیــر قابل تصور به نظر 

می رسید، خواه ناخواه ذهن ایرانی ها را رها نمی کند.
مگر نه آنکه صادرات نفتی، مهم ترین سرچشمه درآمدهای 
ارزی کشور، به حداقل رسیده و هر گونه ابتکاری از سوی 
بانک مرکزی برای تزریق ارز در بازار به منظور جلوگیری از 
سقوط باز هم بیشتر پول ملی، دشوار و دشوارتر می شود؟ 
مگر نه آنکه پا به پای اوج گیری نرخ ارز، بهای بسیاری دیگر 
از کاالهای مورد اســتفاده در زندگی روزمره مردم افزایش 

می یابد؟
اقتصاد ایران به گونه ای چشمگیر دالریزه شده، خریداران 
و فروشــندگان در ذهن خود کاالها و خدمــات را با دالر 
محاسبه می کنند و در بخش هایی از پایتخت، مالکان پول 

اجاره را از مستأجران خود به دالر مطالبه می کنند.
در حالــی که در بخش بزرگی از جهان واژه تورم از زندگی 
مردم رخت بربسته و نسل های جوان »ثبات قیمت ها« را 
یک پدیده عادی می دانند، ایرانیان زندگی خود را با »تورم 
موجود« منطبق می کنند و آینده نزدیک شــان را بر پایه 

»تورم انتظاری« سازمان می دهند.
در گذشــته ای نه چندان دور ســیل درآمدهای نفتی به 
جــای ایجاد رفاه برای مردم، به موتــور محرکه تورم بدل 
می شد. امروز اما، این خشکیده شدن مهم ترین سرچشمه 
درآمدهای ارزی کشور است که بیش از هر چیز از راه تورم 
بر زندگی مردم تأثیر می گذارد. در هر دو حال، بخش بسیار 

بزرگی از مردم ایران بازنده بوده و هستند.
در واقع ارز حاصل از صادرات نفت مهم ترین منبع مستقیم 
و غیرمســتقیم درآمدهای بودجه عمومی ایران است و در 
حال حاضر نبود این درآمد ارزی کل ســاختار سند مالی 
ساالنه کشور را به چالش می کشد. تصادفی نیست که برای 
بودجه عمومی ۱۳۹۹، یک کســری ۵۰ درصدی )معادل 
2۵۰ هزار میلیارد تومان( پیش بینی می شود که عمدتاً از 
نبود درآمدهای حاصل از نفت منشأ می گیرد. تأمین بخش 
بزرگی از این کسری سرانجام به استقراض از بانک مرکزی 
)ولو به شکل غیرمستقیم( منجر می شود که پیامد طبیعی 
آن اوج گیری باز هم بیشتر نقدینگی است، آنهم در شرایطی 
که نرخ رشــد کشور برای چندمین بار در دهه ۱۳۹۰ زیر 

صفر نوسان می کند و اقتصاد ایران کوچکتر می شود.
نقدینگی شتابنده، با رشــدی در مرز ۳۵ درصد در سال، 
همزمان با کاهش حجم کاالها و خدمات موجود در بازار، 
طبعاً زمینه ســاز اوج گیری تورم اســت که از چشم مردم 
پنهان نمی مانــد. ترس از همین »تــورم انتظاری« یکی 
دیگر از عواملی است که مردم را، در جستجوی حفاظت از 
دارایی های خود، از بازار سهام به بازار ارز و از آنجا به دیگر 

بازارهای موازی می کشاند.
تأکیــد دوبــاره بر این نکته ضــرورت دارد کــه در اینجا 
به ســفته بازان و بازیگــران حرفه ای بازارهــای گوناگون 

نمی پردازیم که اغلب با سرمایه های کالن به میدان می آیند 
و از رانت اطالعاتی نیز برخوردارند. ســخن بر ســر صدها 
هزار نفر از صاحبان پس اندازهای کوچک اســت که دیروز 
در صف فریب خوردگان صندوق های قرض الحسنه و دیگر 
کالهبرداران مالی بودند و امروز در صف فروشندگان سهام 

خون جگر می خورند.
آیــا مردم منتظر در صف های خریــد و فروش ارز و طال و 
مسکن و سهام و خودرو را می توان سرزنش کرد؟ آیا متهم 
کردن آنها به رفتارهای متکی بر حرص و آز منصفانه است؟ 
از دیدگاه ما آنچه در این »صف های تشــویش« می گذرد، 
رفتار عقالیی مردمی را به نمایش می گذارد که با چنگ و 
دندان از پس اندازشان دفاع می کنند و، در واقع، برای بقای 

خود و خانواده شان به فکر چاره اند.
منتظران در »صف های تشویش« می بینند که پول ملی شان 
چون برف در آفتاب زمستانی آب می شود و رها شدن از این 
»دارایی شوم« در صدر اولویت های آنهاست. ریال از چشم 
مردم ایــران افتاده و به ویژه از انجام یکی از وظایف اصلی 
پول، که حفظ ارزش و وسیله پس انداز است، محروم شده 
است. ســال های سال است که ریال دیگر وسیله پس انداز 
نیست، بلکه بر باددهنده پس انداز است. تورم ارزش داخلی 
ریال را از میان برده و سقوط نرخ برابری اش در برابر ارزهای 

خارجی، اعتبار آن را در سطح بین المللی بر باد داده است.
در این شــرایط چه بایــد کرد؟ آیــا ابتدایی ترین منطق 
اقتصــادی حکم نمی کند که صاحب پس انداز، برای حفظ 
دارایی به دست آمده با خون جگر، هر چه زودتر خود را از 
چنگ این پول در هم شکسته و بدون آینده رهایی بخشد 
و، در جستجوی یک ارزش جانشین، به بازارهای موازی رو 
آورد؟ این راه چاره ای است که صدها هزار ایرانی برگزیده اند. 
روی آوردن آنها به بازارهای موازی )سهام، ارز، طال، مسکن، 
خودرو...( تنها واکنش منطقی به اقتصادی است که سکان 

آن از کنترل خارج شده و مقصد آن نا پیداست.
تالش برای بقا و حفظ منابع فــردی نیرومندترین موتور 
محرکه جوامع انسانی اســت و مهم ترین دستاورد جوامع 
لیبــرال به کار گرفتن این غریزه ذاتی در راســتای تأمین 
رفاه عمومی اســت. در عوض ســرکوب این غریزه با تکیه 
بر انگیزه های اخالقی و معنــوی به فجایعی انجامیده که 
تازه ترین نمونه های آن را در جوامع کمونیستی و دین ساالر 

می بینیم.
می دانیم که تأکید بر منفعت طلبی فردی و »پول پرستی« 
انســان ها و قبول نقش اجتماعی و اقتصادی این »صفات 
رذیالنه«، آنهم به گونه ای چنین قاطع، برای شــماری از 
خوانندگان این ســطور دل آزار است، به ویژه آنهایی که با 
ستایش قناعت و تحقیر »جیفه دنیوی« )جیفه به معنای 

الشه و مردار( پرورش یافته اند.
راست است که جریان ها و انسان هایی در سراسر جهان، از 
راهبان بودایی گرفته تا عرفای اسالمی، پول و »نعمت های 
این جهانی« را تحقیر می کنند و گاه صادقانه به این تحقیر 
پایبندند. ولی تأثیر این جریان ها بر ســیر تاریخ و گذران 

زندگی واقعی جهان ناچیز بوده و هست.
زبان مشــترک حاکم بر جهان امــروز، چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، پول و منافع و معامله است و در سراسر جهان، از 
شانگهای تا دبی، با همین زبان سخن می گویند. با استفاده 
از این زبان می توان ســوئیس و آلمان و ژاپن و سنگاپور را 
به وجود آورد. در عوض ایدئولوگ هایی را می شناسیم که با 
نفی این زبان به قدرت رسیدند، ولی پول و منافع و معامله 
را به زشــت ترین صورت ممکن بر کشورهای خود حاکم 
کردند. کافی است به آنچه »خلوص انقالبی« کاسترو برای 
کوبا به ارمغان آورد بیندیشیم، و یا صف های تشویشی که 
»حکومت صالحان« در جمهوری اســالمی به راه انداخته 

است.
به کسانی که امروز در جمهوری اسالمی در صف های دالر 
و سهام و طال و خود رو به انتظار ایستاده اند، نباید به دیده 
تحقیر نگریست. اینها به حکم غریزه طبیعی شان برای بقای 
خود تالش می کنند. مسئول واقعی نظامی است که به جای 
بســیج این غریزه در خدمت ساختن ایرانی آباد، آن را در 

»صف های تشویش« به بطالت می کشاند.

آیا جنازه سیاسی اصالح طلبان 
در ایران قابل احیاست؟

بیعت ۹۸ و شکل گیری مجلســی با اکثریت اقتدارگرایان 
نظامی گرا )بــا ۱2 رای برای ریاســت میرســلیم که به  
اقتدارگرایان ســنت گرا تعلق دارد( نشان داد که پروژه دو 
دهه ای خامنه ای برای رام ســازی و بعــد حذف تدریجی 
اصالح طلبان، با موفقیت پیش رفته است. حذف تدریجی 
از کرسی های مدیریتی دیوان ساالری، قطع  شدن مواهب، 
تنگ تر شدن فضای بوق های تبلیغاتی برای آن ها، فیلترینگ 
در فضای وب و تجسس های مضاعف، به خوبی آنها را بر سر 
عقل عملی در چارچوب نظام آورده است. برآمدن آنها در 
مجلس دهم با ائتالف با اعتدالیون اقتدارگرا، آنها را در یک 
دوره متوهم ساخته بود که می توانند دوباره به فضای پیش 

از دوم خرداد ۱۳۷6 بازگردند. 
اصالح طلبان در ســال های ۹2، ۹4، ۹6 و ۹۸ کوشیدند با 
نامزدهای اجاره ای، تقلبی یا تخیلی، چنین وانمود کنند که 
هــم به اندازه قبل به نظام و رهبر وفادارند، و هم می توانند 
رای جمع کنند. آن ها می خواستند به هسته اصلی قدرت 
نشــان دهند که بعد از ســرکوب جنبش ســبز از همان 
قدرت سیاســی گذشــته برخوردارند، اما تجربه مجلس 
دهم نشــان داد کــه چنین چیزی واقعیت نــدارد. آن ها 
پس از شــکل گیری مجلس ادعا کردند که اکثریت را در 
اختیار دارند، اما نتوانستند ریاست مجلس و حتی ریاست 
اکثر کمیســیون های آن را به دست آورند. کسانی نیز که 
به عنــوان اصالح طلب در مجلس دهم مطرح بودند، اکثرا 
از پیروان ســینه چاک رهبر و شرکای سپاه در معامالت و 
قراردادهــا بودند و هیچ گاه انتقادی از نهادهای انتصابی و 
فساد گسترده و نقض حقوق مردم به زبان نیاوردند. حتی 
مداحان و خطبای نظام بیشتر زبان انتقادی از جریان امور 

داشتند تا اصالح طلبان شورای شهر یا مجلس. 
دولت روحانی که حداقل بخشــی از آن اصالح طلب بوده 
است، شورای شهر با اکثریت مطلق اصالح طلبان، و مجلس 
دهم با حدود یک ســوم اصالح طلب، عملکرد قابل دفاعی 
در حوزه هــای اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی 
عرضه نکرده اســت. آن ها با برجام به دنبال باز شدن درها 
به روی سرمایه گذاران خارجی بودند که ترامپ رویای آنها 
را به کابوس تبدیل کرد. آن ها نتوانســتند حتی به یکی از 
وعده هایی که دادند عمل کنند و نتیجه اش را در مشارکت 
سیاسی بسیار پایین )۱۵ درصد در تهران و ۳۰ درصد در 

شهرستان ها در بیعت ۹۸( دیدند.
اکنون در آستانه فعالیت های مرتبط با بیعت ۱4۰۰، دوباره 
اصالح طلبان به تکاپو افتاده اند که جنازه ای را که یک بار با 
عناوین و ادعاهای قالبی زنده نشان داده بودند، سرپا کنند. 
در این نوشــته به چهار تاکتیک اصالح طلبان برای کسب 
بخشی از قدرت در مجلس و دولت و دالیل بی تاثیری آنها 

اشاره می کنم. 

بازگشت به گذشته

برخــی از نظریه پــردازان اصالح طلب خواهان بازگشــت 
اصالح طلبان به دهه هفتاد و طرح دوباره مطالبات آن دوره 
هستند تا پایگاه اجتماعی از دست رفته را احیا کنند. بخشی 
از اصالح طلبان در همین چارچوب، از مشارکت حداکثری 
در کنار مطالبات حداکثری سخن می گویند. این امر ناممکن 
اســت، چون بخشی از آن اصالح طلبان به نفی کامل نظام 
رسیده و به خارج مهاجرت کرده یا انزوای در داخل پیشه 
کرده اند، و بخشــی نیز به ابواب جمعی بیت و سپاه تبدیل 
شده اند و دستی مشترک در تاراج منابع کشور دارند. اکثر 
شهروندان بعد از سه دهه متوجه نتایج این ادعاها و وعده ها 
شــده اند و می دانند که اصالح از درون، در نظام جمهوری 

اسالمی ایران ناممکن است. 

کاهش انتظارات

آن دسته از اصالح طلبان که می خواهند همچنان بخشی 
از طیف قدرت باشــند، برای جلب توجه عموم از تاکتیک 
دعوت عموم به انتخاب میان بد و بدتر، به تاکتیک کاهش 

انتظارات عمومی از خود رســیده اند. ایده این ها مشارکت 
حداکثری و مطالبــات حداقلی انعطاف پذیر )حتی حذف 
همان حداقل ها( است. آن ها متوجه نیستند که در سه  دهه 
۷۰ تا ۹۰ خورشــیدی کسانی که به اصالح طلبان امیدی 
داشتند، همیشــه کف انتظارات شان را در نظر می گرفتند 
و نه ســقف آن را. پایین تــر از کف، دیگر همان چارچوبی 
اســت که خامنه ای برای تابعان باورمند به نظام در شعب 
ابی طالب درنظر گرفته  است. آن ها اسم این کاهش انتظارات 

را می گذارند »بازتعریف مطالبات.«

تغییرات صوری در نظام تعیین نامزدها

بخش دیگری از اصالح طلبان کــه در فعالیت های حزبی 
درگیــر بوده اند، رمز عدم موفقیــت این جناح در مجلس 
یازدهم را نظــام گزینش نامزدهای خــود می دانند. آنها 
معتقدند که شیوخ و افراد شناخته شده نباید تعیین کننده 
نامزدها باشــند، بلکه این امر باید به پایگاه اجتماعی این 
گروه ها واگذار شــود. به همین دلیل نیز از شــورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان، به پارلمان اصالحات رسیده اند.

این بخش متوجه نیست که مشکل اصالح طلبان مشکل 
صوری و چارچوبی نیســت، بلکه برنامه ای و چشم اندازی 
اســت. اصالح طلبان جز در مواردی معــدود، هیچ برنامه 
بدیلی برای اداره کشــور در سیاست های خارجی و داخلی 
عرضه نکرده اند. بعد از مجلس ششــم، تنها تفاوت آن ها با 
رقبای سیاسی شان در اسامی فهرست هایی است که عرضه 
می کنند و این اساسی برای عموم ناشناخته تر و ناشناخته تر 

شده اند. 
انقطــاع کامل از جنبش هــای اجتماعــی در ایران، مثل 
جنبش های کارگری و محیط زیستی که هنوز دارند نفسی 
می کشند، مشکل دیگر اصالح طلبان است. مشکل اینجاست 
که اصالح طلبان برای گذر از صافی شورای نگهبان و کاهش 
فشار اطالعات سپاه، نمی توانند با این جنبش ها همراهی 
داشته باشــند. همچنین، ایده پارلمان اصالحات در درون 
گروه های اصالح طلب مخالفانی  و منتقدانی جدی دارد و 

فعال مسکوت گذاشته شده است. 

یک دوره دوری از قدرت

گروهی دیگر از اصالح طلبان متوجه خدشه جدی به پایگاه 
اجتماعی این جریان شده و به ضرورت بازسازی اجتماعی 
آن رسیده اند. این ها معتقدند که یک دوره دوری از قدرت 
می تواند به اصالح طلبان کمک کند تا خود را از درون نقد و 
بازسازی کنند. مسیر و چشم انداز این بازسازی هرگز مطرح 
نشده است. این دغدغه نیز در میان اصالح طلبان وجود دارد 
که اگر از قدرت فاصله بگیرند، بازگشت آنان ناممکن خواهد 
شــد )بنا به تجربه چهل ساله(. مشکل دیگر نیز این است 
که در جامعه و بدون منابع دولتی و محدودی های موجود، 

مجال زیادی برای فعالیت ندارند.  
به نظــر می آید که بعد از بیعــت ۱4۰۰، اصالح طلبی به 
عنوان یک جناح سیاسی نخودی )در سایه حسن روحانی 
و علــی الریجانی( که باروری نــدارد و یک دهه به دنبال 
رحم اجاره ای بوده اســت، در ایــران پایان خواهد یافت و 
نیروهایی که هنوز ته مانده هایی از باورهای دهه هفتادی آن 
را یدک بکشند )مثل نفی نظارت استصوابی و باور به تقویت 
نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی یا پاسخگوسازی 
والیت فقیه و نهادهای ذیل آن( به جریانی بسیار حاشیه ای 
مثل نیروهای ملی- مذهبی از ســال ۱۳6۰ به بعد تبدیل 
خواهند شــد. اما اصالح طلبی در ایران به معنای خواست 
اصالح امور بدون تمسک به خشونت، به عنوان یک آرزوی 
دســت نایافتنی در جمهوری اســالمی ایران باقی خواهد 
ماند و تا روزی که این نظام در ایران مســتقر باشــد، در 
دینامیک سیاسی نقش چندانی ایفا نخواهد کرد.  در یک 
نظام دمکراتیــک و آزاد، البته راهی معقول و اخالقی جز 

اصالح طلبی بدون خشونت وجود ندارد.

»صف های تشویش« در بازارهای جمهوری اسالمی
چهار دهه زندگی در جمهوری اســالمی، توان درک مخاطرات اقتصادی و ژئوپولیتیک را در مردم ایران 
تقویت کرده است. سقوط ظرفیت های ارزی کشور، که فروریزی پول ملی پیامد محتوم آن است، واقعیتی 

است که ایرانی ها آن را هر روز با گوشت و پوست خود احساس می کنند.

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی
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/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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 در خدمات ایرانیان عزیز       
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برای کسب اطالعات بیشتر  در مورد قیمت های ویژه، تبادل اتومبیل،..
 با ما تماس حاصل فرمایید
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

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

کرونا جوانان را هدف قرار داده است
مــداد- بــه گــزارش ICI، مقامات 
بهداشــت عمومی کانادا بابیان اینکه 
در آغاز شــیوع همه گیــری کرونا، 
جوانان آسیب چندانی ندیدند، هشدار 
دادند که در حال حاضر افراد زیر 4۰ 
ســال در برابر این بیماری به شدت 
آســیب پذیر شــده اند. درمجموع از 
ابتدای همه گیری، نیمی از مبتالیان را 
جوانان و نیم دیگر آن را افراد 4۰ سال 
و باالتر تشکیل می دهند. در هفته های 
اخیر، تعداد موارد جدید ابتال به کرونا 
بار دیگر در سراسر کشور، به ویژه در 
کبک، انتاریو، بریتیش کلمبیا و آلبرتا 
افزایش یافته و تعــداد جوانان مبتال 

بیشتر از سابق بوده است.
از ژانویه تا آوریل، بیش از ۳۵ درصد 
از افراد آلوده در کانادا باالی 6۰ سال 
بودنــد درحالی که در ماه اوت و اوایل 
ســپتامبر این رقم ۱2 درصد کاهش 
می یابد. افزایش موارد جدید در کشور 
عمدتاً در بین افراد  2۰ تا 2۹ ســاله 
دیده می شود. رقم ابتالی این طیف 
از جامعه در ماه های ابتدای همه گیری 
۱۳ درصد بوده درحالی که در ماه های 

اوت و سپتامبر این رقم به بیش از 2۵ 
درصد افزایش پیداکرده است.

کارشناســان اعالم کردند که دلیل 
افزایش شــیوع این بیماری در بین 
جوانــان این اســت کــه در ابتدا و 
دوره قرنطینــه آن ها بیشــتر موارد 
بهداشــتی و فاصله گیری فیزیکی را 
رعایت می کردند اما با برداشته شدن 
محدودیت ها، آن ها تعامالت اجتماعی 
خود را افزایش داده اند که این مسئله 
به افزایش شیوع بیماری کمک کرده 
اســت. در حقیقت می تــوان گفت، 

ویروس تغییری نکــرده و رفتار افراد 
مختلف جامعه تغییر کرده و این اثرات 

را به همراه داشته است.
سازمان بهداشت جهانی اخیراً اعالم 
کرده اســت کــه ویــروس کرونا در 
حال حاضر بیشــتر توسط افراد 2۰، 
۳۰ و 4۰ ســاله شیوع پیدا می کند. 
در بسیاری از موارد، جوانان مبتال به 
کرونا بدون عالمت هستند و خودشان 
خبر ندارند بنابراین انتقال دهنده بالقوه 
این بیماری به گروه های آسیب پذیرتر 

خواهند بود.

 دفاع قاطع جاستین ترودو
 از مسئولین بخش بهداشت و درمان

 در مقابله با کووید۱۹
جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا 
در دفاع از بهداشــت و درمان کانادا 
گفت: »دولت فدرال به محض دریافت 
اولین هشدارها در رابطه با گونه ای از 
ذات الریه در چین، در شــب سال نو 

مردم را در این رابطه آگاه کرد«.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، ترودو، 
با بیان این مطلب در پاســخ به این 
شــبهه که دولت باید زودتر در رابطه 
با خطرات ناشــی از کووید۱۹ برای 
سالمتی مردم و اقتصاد کشور عمل 
می کرد، از عملکرد بخش بهداشت و 

درمان کابینه فدرال دفاع کرد.
ایــن درحالی اســت که بــه گفته 
باب وودوارد، روزنامه نگار با ســابقه 
آمریکایی، در رابطه با کتابش، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اوایل 
فوریه به طور خصوصی به او گفته بود 
که درحالی که می دانســته ویروس 
جدید از آنفلونزا بدتر اســت، به کم 
اهمیت نشان دادن ویروس کووید۱۹ 

متهم شده است«.
ترودو که روز جمعه طی کنفرانســی 
خبری در  انتاریو ســخن می گفت، 
اظهار داشت: »در هر قدم از این مسیر 
ما از طریــق متخصصین خود، آنچه 
که برای حفظ ســالمتی کانادایی ها 
الزم بود به مــردم اطالع دادیم. ما از 

پتانسیل این شــرایط آگاه بودیم. اما 
همانطور که مــردم می دانند، ما در 
طول مبارزه با ایــن بحران، در حال 

شناخت این شرایط بودیم«.
در همیــن رابطه در مــاه می، پتی 
حاجدو، وزیر بهداشــت فدرال، طی 
یادداشتی توجیهی اظهار داشت که 
۳۱ دســامبر 2۰۱۹ اولین هشدار را 
در رابطه با این ویروس جدید دریافت 

کرده است.
این زمان درست وقتی بود که شبکه 
جهانی اطالعات بهداشت عمومی، به 
بهداشت و درمان کانادا از وجود یک 
مورد ناخوشایند ذات الریه در ووهان 
چین خبر داد که نشان می دهد یک 

ویروس جدید است.
دکتر ترزا تم، مدیر ارشــد بهداشت 
عمومی، دو روز بعد از آن، با همتایان 
استانی خود مالقات کرد تا اطالعات 
آن هــا را بــه روز کند و شــروع به 
تشکیل یک طرح برای پاسخگویی به 

کانادایی ها کرد.
اولین مورد از ابتال به این بیماری نیز 
مــردی بود که 2۵ ژانویــه از ووهان 
برگشــته بود. ۳۰ ژانویــه نیز کانادا 
نسبت به سفر به چین به مردم هشدار 
داد و شروع به ایزوله کردن مسافران 

چین کرد.

جاستین ترودو:
تنها راه جلوگیری از قرنطیه دوباره شهرها، هوشیاری مردم است

به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
دوشــنبه  روز  تــرودو  جاســتین 
۱4ســپتامبر خطاب به شــهروندان 
گفت: »آمــار و ارقامی که این روزها 
درباره کووید۱۹ می شنویم، باید همه 
را نگران کند. جهان با خطر ازسرگیری 
شیوع کرونا روبرو است و این به معنای 
آن اســت که باید بیشتر از هر زمان 
احتیاط کنیم، فاصله فیزیکی را رعایت 
نماییم، ماسک بزنیم، دست های خود 
را مرتب بشوییم و حداکثر هوشیاری 

را داشته باشیم.«
بــه رغم این که آخر هفته گذشــته 
تظاهراتی در اعتراض به ماســک در 
مونترال برگزار شــد، جاستین ترودو 
تاکید کرد کانادا به خوبی موفق شده 
است کووید۱۹ را کنترل کند چرا که 
اکثریت عمده شهروندان توصیه ها و 
دستورالعمل های بهداشت عمومی را 

رعایت می کنند.
ترودو ادامه داد: »در برخی کشــورها 
شــاهد افزایش ملموس موارد کرونا 
هســتیم با این حال ما توانسته ایم 
جلو این اتفاق را بگیریم. متاســفانه 
این روزها آمار کرونا در حال باالرفتن 
اســت و با آغاز سال تحصیلی جدید 

نتایج یک نظرســنجی جدید نشــان می دهد که یک چهارم از شهروندان 
کانادایی معتقدند مقامات درباره وخامــت بحران کووید۱۹ و خطرات آن 

بزرگنمایی می کنند.
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، طبق نتایج این نظرسنجی اینترنتی که 
روز سه شنبه ۱۵سپتامبر منتشر شد، از هر چهار کانادایی یک نفر معتقد 
اســت که مسئوالن بهداشــت عمومی و دولت در هشدارهای خود درباره 
خطرات کووید۱۹ و به ویژه ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مثل فاصله گذاری 

فیزیکی اغراق می کنند.
این نظرســنجی که توسط موسســه لژه Léger و انجمن مطالعات کانادا 
صورت گرفته است، نشان داد که شهروندان آلبرتا بیشتر از دیگر استان ها به 
مبالغه گویی مقامات درباره خطرات کووید۱۹ باور دارند. از این حیث، پس 
آلبرتا استان های آتالنتیک و کبک قرار می گیرند و استان انتاریو در انتهای 

رده بندی قرار می گیرد.
در میان شرکت کنندگان در این نظرسنجی، جوانترها بیشتر از افراد باالی 

۵۵سال رفتار مقامات را در رابطه با کووید۱۹ اغراق آمیز می دانند.
این نظرسنجی اینترنتی روزهای یازدهم تا سیزدهم سپتامبر صورت گرفت 

و ۱۵۳۹نفر در آن شرکت کردند.
کریســتیان بورک نایب رئیس اجرایی موسسه لژه اعالم کرد شاید نتیجه 
هشــدار دهنده مهمی که در این تحقیق به دســت آمد این بود که اکثر 
شــرکت کنندگان اعالم کردند از حساسیت خود برای رعایت توصیه های 

بهداشت عمومی کاسته اند.
در واقع ۵۷درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعالم کردند که مثل 
گذشته تدابیر پیشگیرانه بهداشتی )ابتدا فاصله گذاری فیزیکی و پس از آن 

زدن ماسک و خودداری از حضور در تجمعات( را رعایت نمی کنند.

یک چهارم از شهروندان کانادا معتقدند 
دولت درباره وخامت بحران کووید۱۹ 

و خطرات آن بزرگ نمایی می کند

و از سرگیری کسب وکارها، باید بیش 
از هــر زمان احتیاط به خرج دهیم و 

بی نهایت هوشیار باشیم.«
برخی اعضای کابینه ترودو از جمله 
مالنی ژولی وزیر توســعه اقتصادی و 

زبان های رسمی نیز در تایید سخنان 
نخست وزیر و اوضاع نگران کننده فعلی 

اظهاراتی مشابه بیان کردند.
جاستین ترود، گفت: »تمرکز کابینه 
فدرال بر کنتــرل کووید۱۹ در کانادا 
و تاثیرات احتمالی تجدید حیات این 

ویروس در پاییز امسال است«.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، وی با 
بیان اینکه برنامه لیبرال ها با سخنرانی 
هفته آینــده وی در مجلــس آغاز 
می شود بر نگرانی های دولت فدرال از 

ورود موج دوم بیماری خبر داد.
پارلمان کانادا پس از گذشــت چند 
هفته تعطیــالت، قرار اســت از 2۳ 
سپتامبر کار خود را با سخنرانی رئیس 

مجلس از سر بگیرد.
نخســت وزیــر کانــادا در رابطه با 
برنامه هایــی که دولت فــدرال برای 
کنترل کووید۱۹ درصدد اجرا اســت 
بیان کرد: »ما باید از این مرحله عبور 
کنیم تا بتوانیــم در رابطه با مراحل 
بعد صحبت کنیم. بنابراین بسیاری 
از کارهایی که طی این مدت خواهیم 
داشــت در رابطــه با ادامــه کنترل 
کووید۱۹ و ایجاد اطمینان از ایمنی 
کانادایی هــا خواهد بود چرا که ما بار 
بیش از اندازه بر سیستم مراقبت های 

بهداشتیمان تحمیل نمی کنیم«.
ترودو ادامه داد: »ما می دانیم هر کدام 
از ما می توانیم و باید این کارها را انجام 
دهیم تا شیوع این ویروس را کنترل 
کنیم. آخرین چیزی که هر کســی 
می خواهد این است که پاییز امسال 
نیــز مانند بهار تمــام کارها متوقف 
شود و ما با هوشیاری می توانیم از آن 

جلوگیری کنیم«.

وی در بخش دیگری از ســخنانش 
گفت: »بدیهی اســت که کووید۱۹ 
نقاط ضعفی را در کشــور ما نشــان 
داده اســت. ما در مراحل بعد باز هم 
گفتگوهایــی داریم، امــا تمرکزمان 
بیشــتر بر اقدامــات الزم در کنترل 

کووید۱۹ است«.
تمرکز داشتن دولت بر موارد جدید به 
معنای کاهش تعداد مبتالیان و برنامه 
ریزی برای اقدامات فوری در موج دوم 

بیماری است.
بیش از شش میلیون نفر در »کانادا« 
آزمایــش کرونا داده اند و فقط نتیجه 
آزمایــش تعداد کمــی از آنها مثبت 

است.
علی رغم جمعیت ۳۷ میلیون نفری 
کانــادا، قطعاً این تعداد تســت، باال 
نیســت و هنوز بایــد آزمایش های 
بیشتری انجام شود. انجام 6 میلیون و 
4۳ هزار و ۳۰۰ آزمایش در تاریخ ۱۱ 
سپتامبر، نقطه عطفی در دوران بحرانی 
همه گیری کرونا در کانادا محســوب 
می شــود. این رقم بدان معناست که 
۱6۰ هزار و ۸۵۳ آزمایش در هر یک 
میلیون نفر انجام شده است. فقط 2/۱ 
درصد از این جمعیت به ویروس کرونا 

مبتال بوده اند.
بیشــترین تعــداد تســت کرونا در 
»انتاریو« و »کبک« انجام شده است.
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مرکز بینایی سنجی نورت شور با بیش از 60 سال سابقه

دکتر حمید و الهام موسوی
عضو کالج بینایی سنجی بریتیش کلمبیا کانادا

عضو انجمن بینایی سنجی کانادا 
آدرس: نورت ونکوور، 

نبش خیابان النزدل و 20، شماره 1950

ساخت و تهیه انواع عینک هاى طبى و طبى آفتابى
تعمیر و تعویض قطعات عینک با مناسب ترین قیمت

Contact Lenses ترتیب دهى انواع معاینات چشمى و لنزهاى تماسى
ساخت و تهیه انواع عینک هاى طبى مخصوص کودکان

ساخت و تهیه انواع عینک هاى مخصوص ورزشکاران (اسکى، شنا، دوچرخه سوارى، گلف،...)
Safety Glasses ساخت و تهیه انواع عینک هاى محافظ کار

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

604-988-1015
778-558-7052

هشدار مدیران عامل بانک های کانادا به دولت فدرال 
درباره افزایش میزان کسری بودجه

ایرونیــا- بزرگ تریــن وام دهندگان 
کانادا به دولت جاستین ترودو هشدار 
داده انــد که نمی توانــد هرقدر دلش 
می خواهد کسری بودجه داشته باشد، 
حتی اگر تا حدی امکان مخارج بیشتر 
در بودجه دو سال آینده وجود داشته 

باشد.
کریستیا فریلند وزیر دارایی پنج شنبه 
تماســی تلفنی بــا مدیــران عامل 
بزرگ ترین بانک های کشور داشت تا 
درباره چشم انداز اقتصادی و گام های 

بالقوه سیاست گذاری صحبت کند.
به او گفته شد با وجود اینکه نرخ بهره 
پایین فرصت هایی برای قرض گرفتن 
بیشتر در ســال های آینده به منظور 
حمایــت از بهبود اقتصــادی فراهم 
می کند، بسیار ضروری است که دولت 
خود را متعهد به اهداف بدهی جدید 
کند تا بتواند کنترل بیشتری بر پروسه 

تعیین بودجه داشته باشد.
با اســتناد به گفته منبعی که با این 
بحث آشنایی دارد، به فریلند که ماه 
پیش بعد از استعفای بیل مورنو وزیر 
دارایی شد، همچنین گفته شد بهتر 
است بودجه بیشــتری برای تقویت 

تولید و نیز مراقبت از کودکان تعیین 
کند. مســئوالن وزارتخانه فریلند در 
مشاوره های اخیر خود با اقتصاددانان 
بانک ها هم پیشــنهادهای مشابهی 
دریافت کردنــد. اقتصاددان ها قبول 
دارند که مخارج جدید باید متمرکز 
بر افزایش تولید باشد تا فقط افزایش 

تقاضای مصرف کننده.

ایرونیــا- درســت در حالیکه دولت 
جاستین ترودو دارد برنامه های خود 
را برای کمک به مــردم در مقابله با 
پاندمی کووید-۱۹ و بازسازی اقتصاد 
آسیب دیده نهایی می کند، برنامه هایی 
جدید از مجلس سربرآورده است. این 
برنامه ها برای تضمین درآمد پایه برای 
تمام کانادایی ها از ســوی نمایندگان 

مجلس لیبرال مطرح شده است.
نمایندگان لیبرال از دولت خواسته اند 
این ایده را در مجمع ملی این حزب 
که به زودی برگزار می شود در اولویت 
بررسی قرار دهد. نمایندگان آنقدر این 
ایــده را مهم تلقی می کنند که آن را 
به عنوان راهکار شاخص خود انتخاب 
کرده اند. همین موجب می شود تا این 
ایده به صورت تضمینی برای مباحثه 
و رای گیــری در این مجمع که بین 
روزهای دوازدهم تــا پانزدهم نوامبر 

برگزار می شود، مطرح شود.
این ایده از جمله ۵۰ راهکار اولویت دار 
از سوی سازمان های استانی و حوزه ای 
دولت و کمیسیون های مختلف است 
که از شــنبه به مــدت دو هفته به 
صورت آنالین توسط لیبرال ها بررسی 

می شود.
فشــار برای متحول کردن شــبکه 
حمایت اجتماعی کانادا درســت در 
حالی وارد شده که دولت لیبرال خود 
را برای یک ســخنرانی بزرگ در روز 
می کند.  آماده  سپتامبر  بیست  وسوم 
دولت می خواهد در این ســخنرانی 
برنامه هــای خود بــرای محافظت از 
کانادایی ها در دوران پاندمی را تبیین 
کند. این در حالی اســت که پاندمی 
نیز بعد از تابستانی نسبتا آرام و بهبود 
اقتصادی، دوباره در حال تشدید است.

پاندمی مشــکالتی را در سیســتم 
حمایت اجتماعی کانادا آشکار کرده، 
مخصوصا در برنامه بیمه اســتخدام 
که نتوانســت به میلیون ها کانادایی 
کمک کند و آنها در زمان بسته شدن 
کســب و کارها در مارس بدون درآمد 

ماندند. 
دولت بــرای پر کردن جــای خالی 
آن به ســرعت کمک مالی اضطراری 
کانادا را مطــرح و ماهی 2 هزار دالر 
بــه افرادی که کار خود را از دســت 
دادند کمک کرد. نمایندگان مجلس 
برنامه را »برنامه ای پیشرفت گرا  این 
و متحول کننــده«  خواندنــد که از 
۸.۵ میلیون کانادایی حمایت کرد و 
توانســت »هم موثر و هم محبوب« 

باشد.
حامیان حقوق مردم امیدوار بودند این 

»تضمین درآمد ماهیانه ثابت«
برای تمام کانادایی ها در صدر 
اولویت های نمایندگان لیبرال

برنامه در نهایت تبدیل به یک برنامه 
درآمد پایه تضمین شده دائمی شود، 
اما حاال ایــن برنامه در حال به اتمام 
رسیدن است و یک بیمه اشتغال بهتر 
و انعطاف پذیرتر جایگزین آن خواهد 

شد. 
با وجود اینکه تعدادی از وزرا در ابتدا 
گفته بودند شاید CERB بتواند راه را 
برای برنامه درآمد پایه تضمینی هموار 
کند، چهره هــای داخلی دولت حاال 
می گویند در حالیکــه پاندمی ادامه 
دارد، چنین اصالحات عظیمی عملی 

نیست.
بــا این حال، نماینــدگان می گویند 
پاندمی »فرصتی خاص برای بازتفکر 
درباره کانادای فردا« ایجاد کرده است. 
آن ها همچنین می گویند درآمد پایه 
دریافت  درخواســت  ثبت  تضمینی 
کمــک مالی را  بــرای کانادایی های 
نیازمند تسهیل می کند، هزینه های 
اجرایی را کم می کند و در عین حال 
ثباتی به کانادایی ها می دهد که »کلید 

برابری فرصت، رفاه و وقار است«.
iroonia.ca

 CIBC رویس مندز اقتصاددان بانک
می گویــد: »هیچ مــرز دقیقی برای 
این وجود نــدارد که درصد بدهی به 
تولید ناخالص داخلی دولت تا چه حد 
می تواند باال برود، اما در عین حال بی 
حد و مرز هم نیســت. دولت ها نباید 
به صورت غیرضروری محدودیت ها را 

بسنجند.«
ترودو بعد از انتخاب کردن فریلند به 
عنوان وزیــر دارایی، گفت می خواهد 
چند ســال دیگر کســری بودجه را 
بــاال نگــه دارد و قــول داد مخارج 
جدید جاه طلبانه ای در ســر دارد تا 
بهبــود اقتصادی را تقویــت کرده و 
شــکاف هایی را که بــه خاطر کرونا 
آشکار شــده  پوشــش دهد. انتظار 
مــی رود نخســت وزیر بخش هایی از 
برنامه خود را بیست و سوم سپتامبر در 

سخنرانی اش در پارلمان آشکار کند.
این در حالی است که دولت در پاسخ 
به افت اقتصادی، در بودجه خود یک 
بدهــی جدید ۳۸۰ میلیــارد دالری 
ایجاد کرده است. این مخارجی است 
که احتمــاال بدهی دولت فدرال را به 
حدود ۵۰ درصــد از بازده اقتصادی 
می رساند و این در حالی است که این 

رقم پارسال ۳۱ درصد بود.
ژان-فرانسوا پرو و ربکا یانگ از بانک 
نووا اسکوشــا دوشــنبه در گزارشی 
گفتند درصد بدهــی می تواند تا 6۵ 
درصد باال برود و باز هم جایگاه کانادا 
را به عنوان یکــی از دولت های گروه 
هفت که کم ترین بدهی هــا را دارد، 
حفظ کند. این باعث می شود دولت 
فدرال طی سه ســال آینده جا برای 
افزایش بدهی به میزان نیم تریلیون 

دالر دیگر داشته باشد.
آن هــا گفتند اما این بایــد همراه با 
تعهدی سفت و ســخت بــرای پایین 
آوردن میــزان بدهــی بــه صورت 

تدریجی به منظور کاهش نگرانی ها 
از مسیر مالی کشــور باشد. این کار 
می تواند احتماال با وضع قوانینی که 
دولت را مجبور به پایین آوردن میزان 
بدهی خــود می کند، همراه باشــد. 
مخارج دولت باید به مشارکت پایین 
زنان در نیروی کار و سرمایه گذاری و 

تولید ضعیف رسیدگی کند.
یانگ که مدیر اقتصاد مالی اسکوشیا 
بانک اســت، گفــت وضعیت فعلی 
سیاســت گذاری مالی کشور فرصتی 
نادر ایجاد کرده تا سرمایه گذاری های 
شجاعانه تری »برای مقابله با تعدادی 
از موانع بزرگ ســاختاری در مسیر 
رشد کانادا از جمله در کسری تولید 

مزمن« انجام شود.
پــرو و یانگ می گوینــد دولت باید 
ســرمایه های جدیدی را خرج کمک 
به خانواده ها در پرداخت هزینه های 
مراقبــت از کودکان کنــد. این کار 
می تواند مشارکت زنان در نیروی کار 
را افزایش دهد و وضعیت درآمد قابل 
خرج و مقرون به صرفه بودن مسکن 

را بهبود بخشد.
داگ پورتــر اقتصاددان ارشــد بانک 
مونترال می گوید: »راســتش نگران 
تعدادی از پیام هایی هســتم که در 
هفته های اخیر از اتاوا شنیده ایم و این 
که می خواهــد از این فرصت طالیی 
برای مخارج جدید اســتفاده کند. ما 
در سه یا چهار ماه اخیر بهبود بسیار 
بزرگی داشــته ایم. دیگر باید کامال از 

اوج مخارج گذشته باشیم.«
افزایش میزان بدهی دولت همچنین 
باعــث می شــود کانادا نســبت به 
شوک های آینده آسیب پذیرتر باشد، 
مخصوصا به خاطر اینکه کشور یکی 
از باالترین میزان های بدهی خانوار در 
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ذخایر شمش طالی بانک مرکزی کانادا صفر است
هفته - کانادا تنها کشــور عضو گروه 
2۰ اســت که در ذخایــر خود طال 
نــدارد. کانادا همه ذخایر طالی خود 
را به فروش رســانده است. تا همین 
چند سال پیش نیز مقدار نه چندان 
زیادی ســکه طــال در ذخایر دولت 
وجود داشــت اما آخرین شمش های 
طال که متعلق به دولت کانادا بود در 

سال 2۰۰۳ فروخته شدند.
تیموتــی لیــن نایب رئیــس بانک 
مرکزی کانادا ســال گذشته در یکی 
از ســخنرانی های خود اعالم کرد که 
دولت کانادا در سال ۱۹۸۰ سیاستی 
را بــرای فروش تدریجی و حســاب 
شده ذخایر طالی خود اتخاذ کرد تا 
به این ترتیب میزان درآمد حســاب 
ذخیره ارزی خود را افزایش دهد. پول 
حاصل از فروش ذخایر طالی کشور 
در صندوق ذخیره ارزی قرار داده شد 
چرا که دولت معتقــد بود این کار با 
اهدافی که برای ذخیره ارزی تعیین 

شده است، تطابق بیشتری دارد.
با این حال نظر به این واقعیت که در 
هیچ شرایطی از جذابیت و ارزش طال 
به عنوان یک ارز مامن کم نمی شود، 
بانک مرکــزی کانادا در مطالعه اخیر 
خود توصیه کرده اســت که با توجه 

به مخاطرات و ابهامــات اقتصادی و 
سیاسی فزاینده در جهان، بهتر است 
ذخایر ارزی کشــور بار دیگر به این 

عنصر گران بها مزین شود.
طال همواره به عنوان سپری در برابر 
پول بوده است. این اندیشه دیرین که 
طال حافظ سرمایه و ثروت است، در 
روزگار ما که سرمایه گذاران با کاهش 
یا نوســان قیمت ارزهای مهم مثل 
دالر و یورو یا افزایش نرخ تورم روبرو 
هستند، بیشــتر از هر زمان طرفدار 
دارد. از دیرباز طال همواره سپری در 
برابر کاهش ارزش پول و افزایش نرخ 

تورم بوده است.
با افزایش نرخ تــورم، معموال ارزش 
طــال افزایــش می یابــد. زمانی که 
ســرمایه گذاران متوجه می شوند که 
ارزش پول آنها در حال      تحلیل است، 
به سرمایه گذاری بر روی دارایی های 
مطمئن تــری کــه بتوانــد در برابر 
ناپایداری ها و گذشــت زمان ارزش 
خــود را حفظ کنــد، روی می آورند. 
سال های ۱۹۷۰ شــاهد خوبی برای 
افزایش قیمت طال در بحبوحه افزایش 

نرخ تورم است.
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 شکایت پزشکان:
 مسئوالن گوش شنوا ندارند

پزشکان از اینکه مسئوالن بهداشت 
عمومی گوش شــنوایی ندارند و به 
توصیه ها و تذکــرات آن ها در رابطه 
با مدیریــت صحیح بحران کووید۱۹ 
چندان وقعی نمی نهند، به شدت انتقاد 
دارند. برخی از پزشکان از این مسئله 
ابراز تأســف می کنند که خودشان یا 
همکارانشان برای اینکه صدای خود 
را به گوش مسئوالن برسانند چاره ای 
ندارند جز اینکه به رسانه های سنتی 
و شبکه های اجتماعی متوسل شوند. 
برخی دیگر نیز که از شرایط دلسرد 
هستند یا بیم اقدامات تالفی جویانه 
را دارنــد، خیلی راحت برای پرهیز از 
مشکالت احتمالی به خودسانسوری 
روی آورده و تصمیم گرفته اند سکوت 

اختیار کنند.
از مــاه می خانــم دکتر انــی ژانویِر 
Annie Janvier فیلم هایی ویدئویی 
در یوتیوب پخش می کند تا به گفته 
خودش والدین و خانواده ها را در دوره 
پاندمی کرونا به تفکر بیشتر وادارد و 
آگاهی عمومی را درباره این بیماری، 
پیامدها و راه هــای مقابله با آن ارتقا 

دهد.
دکتر ژانویِــر که به عنوان پزشــک 
متخصص کودکان در مرکز بیمارستان 
دانشگاهی Sainte-Justine فعالیت 
می کنــد، از اطالع رســانی ناکافی و 
کمبود آموزش های ضــروری درباره 

بحران کووید۱۹ نگران است.
وی تأکیــد کرد: »آنچــه این روزها 
در رســانه ها شاهد آن هستیم بسیار 
نگران کننــده اســت. خانواده هــا و 
والدین از کانال های ارتباطی اطمینان 

ندارند.«
تأسف این متخصص کودکان از این 
اســت که او و برخی از همکارانش با 
 APQ انجمن پزشکان کودکان کبک
مجبور شــده اند برای شنیده شدن 
صدایشان توسط مسئوالن بهداشت 
عمومی کبک و به تحرک واداشــتن 
دولت کبک اقدامات متعددی انجام 
دهنــد. متخصصان اطفــال از طرق 
مختلــف موضع مخالفت خــود را با 
قرنطینه طوالنی کودکان و بازگشت 
آن ها بــه کالس هــای درس اعالم 

کرده اند.
دکتر انــی ژانویِر تأکید کــرد: »این 
مسئله نشان می دهد سیستم سالمت 
و درمان ما به اندازه ای پیچیده اســت 
که ما و همکارانمان که مشــکالت را 
می بینیم، برای رساندن صدایمان به 
آن هایی که در رأس هرم قرارگرفته اند، 

این قدر مشکل داریم.«
بسیاری از پزشکان و متخصصان دیگر 
نیز که رادیــو کانادا با آن ها مصاحبه 
کــرده اســت، از این مســئله ابراز 
نارضایتی کردند که دســتورالعمل ها 
و معیارهای مشــخصی وجود ندارد 
که بتوانند بر اســاس آن ها نظرات و 
دیدگاه های خود را مطرح کنند و به 

گوش همه برسانند.
یکی از این پزشــکان که ترجیح داد 
هویتش فاش نشود، در گفتگو با رادیو 
کانــادا گفت: »برای پزشــکان روش 
ایجاد ارتباط و انتقال دیدگاه در این 
زمینه به هیچ وجه معلوم نیســت. به 
همین علت واقعاً نمی دانیم که نظرات 
و نگرانی های خود را از چه طریق به 

بهداشت عمومی منتقل کنیم.«
دکتــر ژانویِر ادامه داد: »متأســفانه 
شــرایط به گونه ای است که آن هایی 
که نظراتشــان کارشناســانه است و 
می تواننــد در ایــن دوره بحرانی با 
توصیه هــای خود بــه جامعه کمک 

کنند، ترجیح می دهند سکوت اختیار 
کنند تا مبادا بــا اظهارنظرهای خود 
مورد تحقیق و تفحص یا توبیخ قرار 

گیرند.«
دکتر ژانویِر ابراز امیدواری کرد که اگر 
پاندمی دیگری شــکل بگیرد، دولت 
کبک از اشــتباهاتی که در مدیریت 
بحران کرونا مرتکب شــده اســت، 
درس هــای الزم را بگیــرد و از تکرار 

آن ها بپرهیزد.
او افــزود: »در بحــران کروناویروس 
جدید خوش شــانس بوده ایم زیرا با 
ویروســی ســروکار داریم که به رغم 
خطرناک بودن خیلــی هم بدذات و 
نامهربان نیست. اگر پاندمی جدیدی 
با ویــروس خطرناک دیگــری از راه 
برسد و بین شاخه های مختلف علمی 
همکاری هــای الزم صــورت نگیرد 
و کانال های ارتباطی مناســب برای 
افزایش آگاهی های  اطالع رســانی و 
عمومی در مقابله با بحران ایجاد نشود، 
قطعاً شــرایط برای همه ما به مراتب 

دشوارتر خواهد شد.«
رادیو کانادا تالش کــرد دراین باره با 
دکتر اوراسیو آرودا مدیر ملی بهداشت 
عمومــی کبک نیــز مصاحبه کند و 
نظر او را درباره نارضایتی پزشکان از 
وضعیت موجود جویا شــود، اما او از 
قبول درخواست گفتگوی رادیو کانادا 

سر باز زد.

حقوق و وظایف

درست اســت که پزشکان حق دارند 
دیدگاه هــا و نظرات خود را به صورت 
علنی و عمومی بیان کنند اما موظف 
هســتند کــه ایــن کار را مطابق با 
مرامنامه و اصول اخالق پزشکی انجام 

دهند.
کالج پزشــکان این مسئله را به همه 
اعضای خود یادآوری کرده است. این 
نهاد ژوئن گذشته با ارسال یادداشتی 
برای اعضای خود بر ضرورت رعایت 
ماده ۸۹ قانون اخالق پزشکی تأکید 
کرد و خاطرنشان ساخت که به موجب 
این ماده پزشــکان موظف هســتند 
نظرات و دیدگاه هــای خود را درباره 
یک موضوع و عجالتاً بحران کووید۱۹ 
مطابق با اطالعات و داده های کنونی 

علم پزشکی ارائه نمایند.
کالج پزشــکان در یادداشت خود از 
این مسئله ابراز نگرانی کرده بود که 
اخبار و گزارش هایــی دریافت کرده 
مبنی بر اینکه برخی از پزشــکان در 
شبکه های اجتماعی با زیر سؤال بردن 
دستورالعمل ها و توصیه های بهداشت 
عمومــی، خطر ویــروس کووید۱۹ 
را انکار کرده یا ناچیز شــمرده اند یا 
اینکه برخی از آن ها حتی شهروندان 
را ترغیب کرده اند که بدون توجه به 
هشدارهای مقامات بهداشت عمومی 

هر چه زودتر قرنطینه را بشکنند.

پیام هشــدارآمیزی که با استقبال 
سرد پزشکان روبرو شد

دکتر ژان-فرانســوآ شــیکوئن که از 
حدود ۳۰ ســال پیش برای رسانه ها 
و افکار عمومی چهره ای شناخته  شده 
اســت، اذعان کرد که از خواندن پیام 
کالج پزشــکان متحیر و نگران شده 

است.
»واقعاً دریافت چنین یادداشــتی از 
طرف کالج پزشــکان برای من بسیار 
تعجب آور و غافلگیر کننده بود. گاهی 
اتفاق می افتد که یک نفر چنین پیامی 

را به صورت فردی دریافت می کند اما 
در اینجــا پیام عمومی بود. مســئله 
تعجب برانگیز دیگر این بود که آدم با 
خواندن این پیام احساس می کرد که 
دیگر حق صحبت کردن، اظهارنظر و 
تشریح دیدگاه هایش را ندارد.« )ژان-

فرانسوآ شیکوئن، پزشک کودکان(
دکتر شــیکوئن می گوید  بااین حال 
کــه از مدتی پیــش دراین بــاره به 
اطمینان خاطر دست یافته است. وی 
تأکید کرد: »برخالف برداشــتی که 
ممکن اســت عده ای از عوام داشته 
باشند، من تصور نمی کنم که چیزی 
بتواند جلــو جریان آزاد اندیشــه و 
دیدگاه های مستند و علمی را بگیرد. 
چیــزی نمی تواند مانع از اظهارنظر و 
موضع گیری آشــکار پزشکان شود. 
موارد متعــددی وجود دارد که ثابت 
می کند تالش های متخصصان اطفال 

در این اواخر به بار نشسته است.«
دکتر شیکوئن ادامه داد: »برای اولین 
بار در طول حیات حرفه ای ام شاهد آن 
هستم که بهداشت عمومی موضعی 
اتخــاذ کــرده که من بــا آن خیلی 
اختــالف ندارم بااین حال بهداشــت 
عمومــی در موضع گیری خود برخی 
ابعاد و جنبه های حرفه و تجربه من 
نوعی را به عنوان اســتاد دانشــگاه یا 
پزشــک متخصص کــودکان نادیده 

گرفته است.«
دکتر انی ژانویِر تصریح کرد: »مسلماً 
ما صرف نظــر از اینکه باید مطابق با 
تجربه و تخصــص خود عمل کنیم، 
وظیفه داریــم که با بیمــاران خود 
صحبت و همکاری کنیم و در زمینه 
اطالع رسانی و آموزش نیز تعامل الزم 
را داشته باشیم. این وظایف نیز برای 
ما از اهمیت اساســی برخوردار است 
ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که 
در فضاهای عمومی نباید هر چیزی را 

به زبان آوریم.«
دکتر ژانویِر با تأکید بر اینکه یادداشتی 
که کالج پزشــکان برای همه اعضای 
خود فرســتاده واقعاً ضرورت نداشته 
است، افزود طبیعی است که اگر من 
به بیماران خود یا بــه مردم توصیه 
کنم که برای درمان کووید۱۹ منتول 
قرقره کنند یا آدامــس بجوند، باید 
انتظار داشته باشــیم که خیلی زود 
کالج پزشکان واکنش نشان دهد و به 
من هشدار دهد که آقای دکتر مراقب 
باش، چیزی که می گویی و نسخه ای 
که می پیچی با اصول علمی مطابقت 

ندارد.

نقض علنی و عمومــی توصیه ها و 
تدابیر بهداشت عمومی ممنوع است

بســیاری از پزشــکان پس ازآنکــه 
یادداشت هشــدارآمیز کالج پزشکان 
را در خصــوص اظهــار نظــر درباره 
کوویــد۱۹، خطرات ویــروس کرونا 
و راه هــای مقابله بــا آن در فضاهای 
عمومی دریافت کردند، ترجیح دادند 

از بیم باطل شدن مجوز فعالیتشان از 
اظهار نظرهای عمومی خودداری کنند 
بااین حال آن ها همچنان معتقدند که 
دیدگاه ها و نظراتشان معتبر و منطبق 

با داده های علمی بوده است.
یکی از این پزشــکان که ترجیح داد 
ناشــناس بماند، در گفتگــو با رادیو 
کانادا اذعــان کرد که پس از دریافت 
پیام هشدارآمیز کالج پزشکان، ده ها 
پیام و مطلبی را که در شــبکه های 
اجتماعی منتشــر کرده بود، حذف 
کرده اســت. این پزشک در پیام ها و 
مطالب خود در شبکه های اجتماعی 
درباره برخی تدابیری که دولت برای 
مقابلــه با کووید۱۹ به عموم تحمیل 

کرده، اظهارنظر کرده بود.
این پزشک ضمن ابراز نگرانی عمیق 
از تأثیر تدابیر پیشــگیرانه بهداشت 
عمومــی بــر زندگی افــرادی که از 
مشــکالت جســمی و روحــی رنج 
می برند، تأکیــد کرد: »من دنبال آن 
نبودم که شــخصاً با اظهار نظرها و 
دیدگاه های خودم روی افراد تأثیرگذار 
باشم. اساســاً قصد من از انتشار این 
مطالب این بود کــه تدابیری که در 
جامعه و به ویژه در خانه های سالمندان 
برای مقابله با کرونا به اجرا گذاشــته 

می شود، هدفمندتر و مؤثرتر باشد.«
این پزشــک افزود بــا خواندن پیام 
هشــدارآمیز کالج پزشکان احساس 
کرده اســت کــه اظهارنظر برخالف 
دیدگاه های بهداشت عمومی، ممنوع 
اســت؛ اما واقعیت این اســت که در 
حال حاضر درباره بیماری کووید۱۹ 
و راه های پیشــگیری یا مبارزه با آن 
اجماع علمــی وجود نــدارد و همه 
دیدگاه ها و نظرات باید در بحث های 

عمومی مطرح شود.
این پزشک با اینکه به نحوه مدیریت 
زیادی  ایــرادات  کوویــد۱۹  بحران 
را وارد می دانــد، در عیــن  حــال از 
برخی تصمیمات بهداشــت عمومی 
مثل غربالگری منظم همه پرســنل 
خانه های ســالمندان و بیمارانی که 
در بیمارســتان ها پذیرش می شوند، 

تمجید می کند.
دیگر همکاران او نیز در نقاط مختلف 
کبک همین دیــدگاه را دارند اما از 
بیم مواجه شــدن با تدابیر انضباطی، 
اقدامــات تنبیهی یــا تالفی جویانه 
ترجیح می دهند دیگــر دیدگاه های 
خود را در فضاهای عمومی منتشــر 

نکنند.
کالج پزشکان از اول ژوئن گزارش های 
متعددی دریافت کرده مبنی بر اینکه 
برخی از پزشــکان در شــبکه های 
اجتماعی اظهار نظرهایی کرده اند که 
با مواضع و دستورالعمل های بهداشت 
عمومی در تضاد است. کالج پزشکان 
تعداد گزارش هایی را که در این زمینه 
دریافت کرده مشــخص نکرده است. 
مسئوالن کالج در پاسخ به اینکه در 
اقدامات خود برای مقابله با این موارد 
آن هم در شــرایطی کــه اطالعات و 

داده هــای علمی مربوط به کووید۱۹ 
هر روز به سرعت در حال تغییر و تحول 
است چه چیزی را مالک و مبنا قرار 
داده اند، اعالم کردند هر تحقیقی که 
در این باره گشوده می شود کامالً مجزا 
بررسی و پیگیری می شود و محتوای 
هر تحقیق و همچنین نتیجه گیری آن 

کامالً محرمانه خواهد بود.

نقاط دیگر کانادا

 ACPM انجمن حمایت پزشکی کانادا
اعالم کرد از آغــاز همه گیری کرونا 
مواردی گزارش شــده کــه در آن ها 
پزشــکان در نقاط مختلف کشــور 
اظهارنظرهایــی دربــاره همه گیری 
کووید۱۹ داشــته اند که با اطالعات 
علمی مطابقت نداشته و انتشار آن ها 

مشکل آفرین شده است.
دکتر گیلن لوفبر، مدیر مراقبت های 
پزشــکی انجمن حمایت پزشــکی 
کانادا ACPM تأکید کرد: »واقعیت 
این اســت که یک پزشــک همیشه 
یک پزشک اســت و هر گونه اظهار 
نظر یا موضع گیری او باید با توجه به 
همین واقعیت صورت گیرد؛ بنابراین 
پزشــکان باید بدانند که یک شبکه 
اجتماعی مثل توییتر فضای مناسبی 
برای باز کردن یــک بحث علمی بر 
مبنای شــواهد، داده هــا و اطالعاتی 
نیســت که دائم دستخوش تغییر و 

تحول هستند.«
ادامه داد: »پزشــکان  لوفبــر  دکتر 
سرتاسر کانادا زمانی که با مشکالت 
پزشــکی قانونی مواجه می شوند به 
انجمن حمایت پزشکی کانادا رجوع 
می کنند. این انجمن فقط طی چند 
ماه گذشــته نزدیک به ۹4۰ تماس 
در رابطه با کوویــد۱۹ دریافت کرده 
است اما موارد کمی از این ها مربوط 
به نگرانی از اظهارنظرهای پزشکی در 

شبکه های اجتماعی بود.«

درعین حال خانم لوفبر اذعان کرد که 
در اوضاع و شــرایط کنونی سؤاالت 
اساسی زیادی مطرح است: آیا درست 
و عادالنه است که پزشکان ملزم شوند 
همه جا و همــه وقت رفتار حرفه ای 
داشته باشند؟ آیا این الزام آزادی بیان 
ما را محدود نمی کند؟ آیا با اتخاذ این 
تدبیر می توان از جامعه بهتر حفاظت 
کرد؟ واقعیت این اســت که در همه 
این موارد مرز بسیار باریک و ظریفی 

باید ترسیم شود.

محدود  پزشکان  به  فقط  هشدارها 
نمی شود

یک کمک پرستار نیز به رادیو کانادا 
گفت چنــدی پیش بالفاصله پس  از 
آنکه درباره همه گیری کرونا اظهار نظر 
عمومی منتشر کرد، از انجمن حرفه ای 
پرستاران هشدار کتبی دریافت کرده 
و ازآن پس برخالف میل باطنی اش به 

خودسانســوری روی آورده و ترجیح 
داده که دهانش را بسته نگه دارد.

این پرستار که نخواست نامش فاش 
شود، تأکید کرد جزو آن هایی نیست 
کــه پاندمــی کرونــا را توطئه آمیز 
می دانند و با اســتفاده از ماسک نیز 
مشکلی ندارد اما معتقد است که اگر 
دولت به این نتیجه رســیده که زدن 
ماسک برای همه اجباری است، باید 
آن طور که شایسته است این تدبیر را 

به اجرا گذارد.
از آغاز پاندمی تا بیســتم اوت امسال 
انجمن پرســتاران و کمک پرستاران 
اســتان کبک OIIAQ هفت گزارش 
دربــاره چهار نفر دریافــت کرد و با 
ارســال پیام کتبی به آن ها وظایف و 
تعهداتشان را مطابق با اصول اخالق 
پزشکی و همچنین مقررات حرفه ای 

یادآوری کرد.
قرار است در نشریه شماره آتی انجمن 
پرســتاران و کمک پرستاران کبک، 
تعهدات حرفــه ای و وظایف اخالقی 
اعضای این انجمــن به ویژه در رابطه 
با اســتفاده از شــبکه های اجتماعی 

یادآوری شود.
از طرف دیگر انجمن پرستاران کبک 
OIIQ نیز تأیید کرد که درباره عملکرد 
برخی اعضــای خــود گزارش هایی 
دریافت کرده و پیگیری های الزم را در 
خصوص افراد ذی ربط به عمل آورده 

است.
ســیزدهم اوت نیز انجمن مشــاغل 
تنفــس درمانگــر اســتان کبک با 
ارسال یادداشــتی برای اعضای خود 
تعهدات اخالقــی و وظایف حرفه ای 
آن ها را یــادآوری و اعالم کرد اخبار 
و گزارش هایی دریافت کرده مبنی بر 
اینکه برخی تنفس درمانگرها در دوره 
پاندمی اظهارنظرها و دیدگاه هایی در 
شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند 
که بــا توصیه ها و تدابیر بهداشــت 

عمومی جور درنمی آید.

شبکه های اجتماعی و دادگاه مردمی

دکتر ژان-فرانســوآ شیکوئن با اینکه 
معتقد است یک پزشــک باید برای 
یک اظهارنظر مستند یا تشریح یک 
موضع مســتدل کامالً آزاد باشد، در 
عین  حال اذعان دارد که از چند سال 
پیش اظهارنظر عمومی به عنوان یک 
کارشناس در شــبکه های اجتماعی 

کاری دشوار و حساس شده است.
او تصریح کرد: »وقتی درباره مسئله ای 
در فضاهای عمومی به شــکل علنی 
اظهار نظــر می کنید، باید پوســت 
کلفتی داشته باشید و این احتمال را 
بدهید که ممکن است بابت حرف های 
خود بــا واکنش هــای توهین آمیز و 
پیام های تهدیدآمیز و حتی تهدید به 
مرگ روبرو شوید. من شخصاً به خوبی 
می دانم که اگر درباره واکسیناسیون 
اظهارنظــر کنم، خیلــی زود مجبور 

خواهم شد حرفم را پس بگیرم.«
ایــن پزشــک متخصص کــودکان 
می گوید همین حساسیت ها موجب 
شده اســت که در ســال های اخیر 
بیشتر از گذشته گزینشی عمل کند. 
وی توضیح داد: »به  عنوان  مثال اگر 
به یک برنامه تلویزیونی دعوت شوم، 
قبل از حضور در آن برنامه می پرسم 
چه کسی به  اتفاق من در این برنامه 
دعوت شــده اســت. دیگر عالقه ای 
ندارم در برنامه هایی شرکت کنم که 
دیدگاه های شــرکت کنندگان کاماًل 
با یکدیگر در تضاد اســت و احتماالً 

موضع گیری ها کامالً افراطی است.«

وب سایت شبکه خبری رادیو کانادا
منبع: نشریه هفته
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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
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نقض قانون انتخابات سال گذشته 
وسط مورنو، وزیر سابق اقتصاد

به گــزارش ســی.تی.وی،  مــداد- 
کمیســاریای انتخابات کانادا در یک 
بیانیــه مطبوعاتی اعالم کرد که بیل 
مورنو، وزیر سابق اقتصاد، سال گذشته 
پیش از انتخابات 2۰۱۹ به عنوان مقام 
ارشــد وزارت اقتصاد در یک ســری 
رویدادهای حمایتی ایــن وزارتخانه 
شــرکت کرده و باعــث نقض قانون 
انتخابات شده است. بر اساس قوانین، 
در همه انتخابات، در یک دوره زمانی 
مشخص، پیش از فراخوان انتخابات، 
برخی از فعالیت های سیاسی ازجمله 
محدوده صرف هزینــه و وعده های 

انتخاباتی باید محدود شوند.
بر این اســاس عــالوه بــر رهبران 
جامعه و مشاغل، نامزدهای احتمالی 
حزب لیبرال کانــادا )LPC( نیز در 
رویدادهایی که در مناطق انتخاباتی 
دافریــن  و   )Oakville( اوکویــل 
 )Caledon( )Dufferin(- کالــدون 
برگزار می شــد، حضور داشــتند. در 
آنجا مورنو با حمایتی که از نامزدهای 
احتمالی انجــام داد، باعث شــد تا 
جهت گیری مربوط به آن رویدادها به 

نفع حزب لیبرال کانادا باشد.
بر اساس قانون مندرج در ماده ۳6۳ 
قانون انتخابات کانــادا، وزرای فدرال 
از اســتفاده از منابع عمومی و بودجه 
وزارتخانه های خود برای اهداف حزبی 
منع شــده اند. به گفته کمیساریای 
انتخابــات کانادا، مورنو بــا اقداماتی 
ازجمله عکس گرفتن با میشل فیشر 
نامزد حزب لیبرال در منطقه کالدون 
و انتشار آن در شبکه های اجتماعی، 
قانون انتخاباتی را نقض کرده اســت. 
بااین حال، وی خاطرنشــان کرد که 
هیچ نشــانه ای وجود ندارد که وزیر 
اقتصاد سابق قصد داشــته قانون را 

تعمدا نقض کند.
با توجه به اینکه مورنو و دفتر وی در 
تحقیقات کمیساریای انتخابات کاماًل 
حسن نیت داشته و همکاری کرده اند، 

مجازات وی شــامل تخفیف خواهد 
شــد. مورنو به پرداخــت ۳۰۰ دالر 
جریمه نقدی محکوم شده و باید لینک 
یافته ها را در صفحه اصلی وب سایت 
شــخصی خود یــا در فیس بوک و 
توئیترش منتشر کند. عدم رعایت هر 
یک از مفاد این تعهدات ممکن است 
منجر به صدور اخطار نقض کمیساری 
در مجازات مالــی اداری علیه مورنو 

شود.

معرفی برنامه های جایگزین »کمک اضطراری«  توسط دولت
ایرانیان کانادا- در کنار تمدید چهار 
هفته ای CERB و نســخه ی ســاده 
شــده ی EI، ســه برنامه ی حمایتی 

جدید نیز اعالم شدند. 
در تابســتان ســال جــاری هرگاه 
دولــت  حمایتــی  برنامه هــای  از 
ماننــد CERB و EI ســخن گفته 
می شد، شــهروندان کانادایی از خود 
می پرسیدند: »بعد چه خواهد شد؟« 
این هفته، ما به چند پاسخ رسیدیم. 
روز سه شنبه، دولت اعالم کرد تاکنون 
در قالب برنامــه ی کمک اضطراری 
کانادا )CERB(، 6۹.4 میلیارد دالر به 
بیش از ۸.6 میلیون کارمند و کارگر 
و خود اشتغاِل کانادایی پرداخت شده 

است. 
این برنامه که چهار هفته تمدید شده 
است، به یک برنامه ی ساده ی بیمه ی 
اشتغال بدل خواهد شد. عالوه بر این، 
سه برنامه ی موقت دیگر نیز معرفی 

شدند: 
۱. برنامــه ی بازیابــی کانــادا، برای 
کارگران خود اشتغال و کارگرانی که 

واجد شرایط EI نیستند. 

2. برنامه ی بهبــودی بیماری کانادا، 
برای کارگرانی کــه به دلیل بیماری 
قادر به کار نیســتند و یا باید خود را 

قرنطینه کنند. 
۳. برنامه ی مراقبت از بازیابی کانادا، 
بــرای افــرادی که به دلیــل نیاز به 
مراقبت یا حمایــت از کودک، عضو 
خانواده یا ســایر افراد وابسته قادر به 

کار نیستند. 

بیمه ی اشــتغال EI ساده شده: این 
برنامه تاکنون فقط کارکنانی را شامل 
می شد که کارشــان را از دست داده 
بودند، ولی حاال تعــداد بیش تری از 
افراد را شــامل می شود.  مثالً افرادی 
که چون ســاعت کارشــان کم بود، 
نمی توانســتند از این برنامه استفاده 

کنند. 
معموالً افراد تا ۵۵ درصد از متوسط 
درآمد خود در سال 2۰2۰ را تا سقف 
۵۵۳ دالر در هفتــه از EI دریافــت 

می کردند.
 براساس این برنامه، افرادی که شغل 
خود را از دســت داده اند، مشروط بر 
این که در ۵2 هفتــه ی قبل حداقل 
۱2۰ ساعت کار کرده باشند، حداقل 
4۰۰ دالر در هفتــه دریافت خواهند 
کرد؛ و این مزایا حداقل برای 26 هفته 

در دسترس خواهد بود. 
بــرای گرفتن کمک هــای EI، افراد 
باید در دسترس و در جستجوی کار 
باشند. بر خالف CERB، که کارگرانی 
که نتوانستند در چهار هفته بیش از 
هزار دالر درآمد داشته باشند را، فاقد 
صالحیت دانست و از فهرست دریافت 
کمک حذف کرد، شما می توانید کار 

کنید و کمک EI را دریافت کنید.

 بر اساس قوانین »کار کردن در هنگام 
 EI اگر هنگام دریافت ،» EI دریافت
 EI درآمد کسب کنید، مزایای منظم
شما تا زمان رســیدن به ۹۰ درصد 
درآمــد قبلی، به ازای هــر دالر، ۵۰ 

سنت کاهش می یابد. 

برنامه ی بازیابی کانادا: به عنوان یک 
خود اشتغال اگرچه ممکن است واجد 
شرایط CERB باشید، واجد شرایط 
EI نیستید؛ با این حال، شما می توانید 
از CRB استفاده کنید؛ این برنامه از 
2۷ ســپتامبر به مدت یک سال اجرا 
خواهد شد. و مبلغ 4۰۰ دالر، حداکثر 
تا 26 هفته، برای کارگرانی که واجد 
شرایط EI نیســتند، واریز می کند. 
CRB مشــمول مالیات اســت. این 
باالی  برنامه به همه ی کانادایی های 
۱۵ ســال که دارای شــماره ببمه ی 
معتبر هستند، در حال کارند، کار خود 
را از دست داده اند و در جست وجوی 
کار جدیدند، یا درآمدشــان به دلیل 
یافته تعلق  همه گیری کرونا کاهش 

می گیرد. 
مشــابه الزامات CERB، افراد نباید 
نباید  واجــد شــرایط EI باشــند، 
داوطلبانــه کار خود را تــرک کرده 
باشــند و درآمد ســال های 2۰۱۹ و 
2۰2۰ آن ها می بایست حداقل ۵۰۰۰ 

دالر بوده باشد. 

بازیابــی  از  مراقبــت  برنامــه ی 
یا  کارکنان  بــرای   :)CRSB(کانادا
خوداشتغاالنی که برنامه ی مرخصی 
استعالجی با حقوق ندارند، و به خاطر 
بیماری کووید۱۹ یا احتمال ابتال به 
آن باید خود را قرنطینه کنند. برنامه ی 
جدید CRSB هفتــه ای ۵۰۰ دالر 
کمک، در نظر گرفته است. این برنامه، 
شامل مالیات است و از 2۷ام سپتامبر 
به مدت یک ســال در دســت رس 

خواهد بود.

ترامپ ناچار به حذف تعرفه های گمرکی آلومینیوم با کانادا شد
تنها چند ساعت مانده به تدبیر تالفی 
جویانه ای که قرار بود اتاوا در واکنش 
به تصمیم واشنگتن مبنی بر اعمال 
بر  تعرفه های گمرکــی ۱۰درصدی 
واردات آلومینیــوم کانادا اتخاذ کند، 
کاخ سفید روز سه شنبه اعالم کرد از 
اعمال این تعرفه ها چشم پوشی کرده 

است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
دفتر رابــرت الیتیزر نماینده تجاری 
آمریکا با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد: 
»دولت آمریکا پس از رایزنی با دولت 
کانادا به این نتیجه رسید که تجارت 
آلومینیوم خــام غیرممزوج احتماال 

طی چهار ماه پایانی سال2۰2۰ عادی 
خواهد شــد و واردات آن نســبت به 
جهش هایی که امسال داشته است، 

کاهش خواهد یافت.«
در بیانیه دفتر نماینده تجاری آمریکا 
آمده است: »پیش بینی می شود میزان 
واردات ماهانه آلومینیوم نســبت به 
میانگین ماهانــه ای که در بازه زمانی 
ژانویه تا ژوئیه مشــاهده شــده بود، 
حدود ۵۰درصد کاهــش پیدا کند. 
آمریکا برای باقیمانده سال انتظار دارد 
حجم ماهانه واردات آلومینیوم در ماه 
سپتامبر از ۸۳هزار تن، در ماه اکتبر از 
۷۰هزار تن، در ماه نوامبر از ۸۳هزار 

تن و در دســامبر از ۷۰هزار تن فراتر 
نرود.«

اگر میزان صادرات آلومینیوم کانادا به 
بازار آمریکا برای یکی از این ماه ها از 
حجم پیش بینی شده فراتر برود، الزم 
اســت که میزان مازاد این صادرات از 
سهم تعیین شــده برای ماه بعد کم 

شود. 
مقامات کانــادا از این تصمیم دولت 
ترامپ بــه گرمی اســتقبال کرده و 
اعالم کردنــد اتاوا نیز از تدابیر تالفی 
جویانــه ای که قرار بــود اتخاذ کند، 

چشم پوشی می کند.
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کاندیدای رهبری
 حزب سبز کانادا :

صلح و سالمتی زمین 
یک خواست رویایی نیست 

انتخابات تعیین رئیس حزب ســبز 
کانادا    روز چهارم اکتبر 2۰2۰ برگزار 
می شــود. فرد منتخب خانم الیزابت 
می را جایگزین خواهد کرد. الیزابت 
می 4 نوامبر 2۰۱۹ پس از یک دهه 
سکانداری    حزب و دستیابی به رکورد 
سه کرسی پارلمان در انتخابات فدرال 
ســال 2۰۱۹ از ریاست حزب استعفا 

داد.
درحال حاضر هشــت نامــزد برای 
جایگزینی      او رقابت می کنند. گرچه 
این نامزدها دیدگاه ها         و پیشــنهادات 
گوناگون سیاسی را برای آینده حزب 
ارائه می دهند، اما    همه این هشــت 
کاندیدا    بر سر معضل تغییرات    آب و 
هوایی و مخالفت    با ســاخت خطوط 
لوله جدید نفت وگاز، اتفاق نظر دارند.

الســکاریس،  دیمیتــری  آقــای 
سیاستمدار ســبز مونترالی، یکی از 
کاندیداهای رهبری حزب سبز است 
و از نظــر جمع آوری کمــک مالی، 
نفر دوم در میان ۸ رقیب محســوب 
می شود. الســکاریس رابطه خوبی با 
جامعه ایرانی دارد و به تازگی در جمع 
ایرانیان حاضر شد و در گفت وگویی به 

سواالت آنها پاسخ داد.
مجله »هفته« جهت آشنایی بیشتر 
دیمیتری السکاریس،  با  خوانندگان 
که احتماال در روز 4 اکتبر لگام یکی 
از پیشروترین احزاب سیاسی کانادا را 
در دست خواهد گرفت، گفت وگویی با 
این کاندیدا ترتیب داد که در زیر آن 

را می خوانید.

آقای دیمیتری الســکاریس عزیز 
من برنامه همگی نامزدهای ریاست 
حزب ســبز را مرور کردم. به نظرم 
می رسد که کلیه برنامه ها بسیار دور 
از واقعیت است. برای مثال در برنامه 
شما، کاهش شــدید بودجه نظامی 
مطرح شده در حالی »برادر بزرگ« 
خواستار افزایش بودجه نظامی کانادا 
است. شما از حداقل دستمزد بیست 
دالری، صحبت کرده اید. و درخواست 
می کنید که داشتن مسکن به عنوان 
حقوق بشر به رسمیت شناخته شود. 
بسبار  و  اتوپیایی  برنامه  هایی  اینها 
دور از واقعیت به نظر می رسد. نظر 

شما چیست؟
»واقعیت« کلمه جالبیست که شما به 
کار می برید. من فکر می کنم این کلمه 
برای سرپوش گذاشتن بر خواسته   های    
به حقی ست که اتفاقا در دنیای واقعی 
ما امکان تحقــق دارند. آنچه در کنه 
کلمــه »واقعیت« پنهان می شــود، 
قضاوتیست که به ما القا می کند که 
چه چیزهایی قابل دســترس است و 

چه چیزهایی قابل دسترس نیست.
 مــن فکــر می کنــم طبقــه الیت 
سیاستمداران و ثروتمندان و کارتل ها 
و هولدینگ های غول آســا از طریق 
رسانه هایشــان به ما القــا می کنند 
آنچه بــرای نجات کره زمین، صلح و 
جامعه ای عادالنه الزمست، غیر قابل 

دسترسی و اتوپیایی است. 
به نظر من این شــرایط روانی ســت 
که مــدام برایمان تکرار کرده اند. چرا 
کاهش بودجه دفاعی ۳2 میلیاردی 
کانادا اتوپیایی اســت؟ چون تعدادی 

آدم      قدرتمند مخالف آن هستند؟ 
به نظرم اینکه آنها موفق شوند به این 
رویــه ادامه دهند، به میزان مخالفت 

همگی ما برمی گردد. 

من بــه عنوان یک انســان کانادایی 
نمی پذیرم که این خواسته ها غیرواقعی 
اســت. درحال حاضر تریلیون ها دالر 
در جهان برای مســایل نظامی خرج 
می شــود در حالی که بحران محیط 
زیستی به وضعیت اورژانسی رسیده 
اما از این بحران چشم پوشی می شود. 
واقعیــت اینســت که ما ســیاره ای 

غیرقابل زندگی خواهیم داشت! 
ایــن واقعیتیســت که بــا آن روبرو 
هستیم. واقعیت این ست که در ادامه 
چنین روندی فرزنــدان ما نخواهند 
توانست زندگی مناسبی داشته باشند. 
انتظارات من باالست و فکر می کنم 
همه ما باید ســقف انتظــارات را باال 
ببریم اگر می خواهیم نسل های بعدی 
ما هم یک زندگــی طبیعی در روی 
زمین داشــته باشند. ما نباید تسلیم 
شــویم در برابر کسانی که می گویند 
که داشــتن جهانی صلح آمیز و سالم 

خواسته    ای غیر واقعی است.

از  ایزوله نیست، در شبکه    ای  کانادا 
کشــورهای متحد عمل می کند که 
بزرگ ترین آنها آمریکاست. چگونه 
ممکن ست که ما بودجه نظامیان را 
نصف کنیم و همچنان روی حمایت 

همسایه جنوبی مان حساب کنیم؟
جامعه آمریکا دارای نگاه های متفاوت 
اســت. میلیون ها نفر از مردم آمریکا 
از هزینه   های    خارج از کنترل نظامی 
آمریکا خســته شده اند. دولت آمریکا 
هم اکنون نزدیک بــه یک تریلیون 
دالر در ســال هزینه نظامی می کند 
در شــرایطی کــه میلیون هــا نفر 
بیخانمان هســتند، ده ها میلیون نفر 
در فقر زندگی می کنند و کشــور در 
مقابل ویــروس کرونا چنین درمانده 
است. آتش   های    ایالت کالیفرنیا همه 
را عاصی کرده اســت؛ ده ها میلیون 
آمریکایی بــا حرف های من موافقند. 
در جامعــه آمریکا، حرکتی قدرتمند 
برای تغییر اساســی وجود دارد و ما 
باید با آنها متحد شویم. آنها برادران 
و خواهران مــا در این مبارزه جهانی 
هســتند. ما باید همراهــان خود را 
بشناسیم و میلیون ها آمریکایی همراه 
ما هستند. بســیاری از افراد خارج از 
آمریکای شــمالی نیز با ما همراهند. 
ما باید دست یاری به سوی آنها دراز 

کرده و ائتالفی بین المللی برای صلح 
و حفظ محیط زیست بسازیم. قدرت 
آمریکا نامحدود نیست. دولت آمریکا 
قوی ترین دولت دنیاســت ولی این 
قدرت در حال فرسایش است. به نظر 
من آنهایی که به دنبال دنیایی بهتر 
هستند باید با همراهی یکدیگر علیه 
هژمونی قدرت آمریکا، فرسایش آنرا 
تسریع کنند. ما باید تصورمان از آینده 
دنیــا را به روز کنیم و در این مســیر 

دوستان زیادی داریم.

به  برنامه سیاست خارجی شما،  در 
مواردی همچون بایکوت محصوالت 
اسراییل )BDS( و لغو قرارداد فروش 
اسلحه به عربستان اشاره شده. من 
برنامه   های    دیگر نامزدها را هم دیدم 
ولی اشــاره    ای به وضعیت صلح در 
خاورمیانه نشده است. همانطور که 
می دانید در عراق، یمن، ســوریه و 
لیبی، انسان  هایی روزانه بر اثر جنگ 
کشته می شوند. چرا نگرش جامع تر 
در موضوع صلح خاورمیانه در مواضع 

شما دیده نمی شود؟
 در برنامــه سیاســت خارجی من، 
برقــراری روابــط بــا ایــران و لغو 
تحریم   های    ظالمانه علیه ایران، ونزوئال 
و کوبا هم هست. البته که این نکات، 
تا جایی که می دانم، بسیار بیشتر از 
باقی نامزدهای حاضر در رقابت برای 
ریاست حزب سبز یا هر حزب دیگری 

در کاناداست.

شــما به من به عنوان یک کانادایی 
که ریشــه در خاورمیانه دارد، چه 
مشوق  هایی می دهید که به شما به 
عنوان رییس حزب سبز رای دهم؟ 

چه سیاســت  هایی را در خاورمیانه 
دنبال خواهید کرد؟

برنامه سیاســت خارجی من درباره 
خاورمیانه بسیار واضح است. در موارد 
بسیاری به آن اشاره کرده ام. یک نکته 
مهم در آن وجــود دارد که »جهانی 
بودن« اســت. به این معنا که حقوق 
بشــر و قوانین جهانی باید برای همه 
کشورها بدون استثنا اجرا شود. همه 
قربانیان یکسان هستند و همه ظالمان 
نیز باید به یکســان مورد بازخواست 

قرار گیرند.
 می توانم یک به یک اســم ببرم ولی 
برای مثال، اتوکراسی عربستان دیگر 
نمی تواند هر عملی انجام دهد؛ رژیم 
آپارتاید اسراییل نمی تواند هر عملی 
انجام دهد؛ دیکتاتــوری ظالمانه در 
مصر به همین صورت. همگی اینها به 
عنوان متحدان آمریکا و غرب شناخته 

شده اند! 
با اینها نیز باید همانگونه که با دیگر 
کشورهای ناقض حقوق بشر برخورد 
می شود، برخورد شــود. در آمریکای 
شمالی گروهی به اسم »لیما« وجود 
دارد که برای بازگشت دموکراسی به 
ونزوئال سینه می زند اما در آن تعدادی 
از ناقضان بزرگ حقوق بشــر وجود 
دارند، مثال همچون خــوان هرناندز 
از کشــور هندوراس که در انتخابات 
تقلب کرد در سال 2۰۰۷. ایوان دوکه 
از کلمبیا که ناامن ترین کشــور دنیا 
برای حافظان زمین است. بولسونارو 
از برزیل عضو گروه     »لیما«ســت که 
دیکتاتوری  طرفدار  فاشیســِت  یک 
نظامی در برزیل است. ما نباید میان 
خاورمیانه و هیچ نقطــه دیگری در 

جهان فرق بگذاریم. 
حقوق بشر همانقدر که در خاورمیانه 
مهم است، در آمریکای مرکزی و کانادا 
هم مهم است. اگر این نکته را در همه 
جهان اعمــال کنیم، اثری دراماتیک 
بر خاورمیانه نیز خواهد داشت. اینکه 
خاورمیانه اینقدر مشکل دارد، به دلیل 
ناتوانی مردمانش برای مدیریت امور 
خودشان نیست؛ کســی که چنین 

ادعایی دارد، نژادپرست است! 
دلیلش این ست که دولت   های    غربی 
بر مردم خاورمیانه رژیم  هایی را مسلط 
کرده اند که دیکتاتوری هستند و علیه 
می کنند.  توطئه  مستقل  کشورهای 
غرب و آمریکا در بیست سال گذشته 
از هــر مرزی فراتر رفته و دولت  هایی 
که گوش به فرمــان نبوده     اند را نابود 

کرده اند.

برخی برنامه   های    شــما را رادیکال 
می دانند. شما اسراییل را یک رژیم 
آپارتاید خواندید. شما فکر می کنید 
حزبی با چنین دیدگاهی شانســی 

انتخابات، در هیچ  در  پیروزی  برای 
کشور غربی از جمله کانادا، دارد؟

چرا که نه؟! الیزابت می، رهبر سابق 
حزب ســبز در سال 2۰۱۸ به دیدن 
ویرانه   هــای    کرانه باختــری به میان 
فلسطینیان رفت و در هنگام بازگشت 
در کنفرانس خبــری در اتاوا در کنار 
الکســاندر بولریس از حزب ان.دی.

پی و نماینــده    ای از بالک کبکوا که 
ویدیــوی آن در یوتــوب هم موجود 
است گفت که آنچه اسراییل در کرانه 
غربی انجام میدهد، آپارتاید است. او 
حتی فراتر رفت و گفت آنچه در آنجا 
انجام می شود بدتر از چیزیست که بر 
سیاهپوستان در رژیم آپارتاید آفریقای 
جنوبی میرفــت. این موضع عمومی      
او در ســال 2۰۱۸ بود و در انتخابات 
ســال 2۰۱۹، حزب ســبز به جای 
یک صندلی، توانست سه کرسی در 
مجلس نمایندگان کانادا ببرد و تعداد 

نمایندگانش سه برابر شد. 
ســازمان هایی نظیر »صدای مستقل 
یهودیــان« و »کانادایی ها برای صلح 
و عدالــت در خاورمیانــه« مخالف 
سیاست های اسرائیل علیه فلسطینیان 

هستند
. در نظرســنجی   هایی کــه توســط 
آژانس   های    معتبر انجام شده، بخش 
زیادی از کانادایی هــا، از ظلم دولت 
اسراییل به فلسطینیان خسته شده     اند 
و از دولت کانادا می خواهند که با این 

سیاست ها مقابله کند. 
حزب ســبز پس از اظهار نظر علنی 
الیزابت می که اســرائیل را یک رژیم 
آپارتاید دانســت، تعداد بســیاری بر 

آرایش افزوده شده است.

شما شانس خود را برای پیروزی در 
چقدر  سبز  حزب  ریاست  انتخابات 

می دانید؟
 من به نتایج نظرسنجی ها دسترسی 
نــدارم. آنچــه می دانیــم، اطالعات 
کمک   های    مالیســت کــه در اختیار 
داریم. از میــان ۸ نامزد، تا تاریخ ۳۱ 
آگوست، ما در میزان جذب کمک   های    
مالی دوم هستیم. سومین نفر بسیار با 

ما فاصله دارد. در تعداد کمک ها، دوم 
هستیم. ســومین و چهارمین نامزد، 
بســیار فاصله دارند. عددهای ما در 
فاصله ۳۱ آگوست تا چهارم سپتامبر 

بسیار بیشتر شده.
این اعداد به ما نشــان می دهد که در 
وضعیت خوبی برای پیروزی هستیم. 
وضعیت در شبکه   های    اجتماعی نیز 
بسیار خوبست و شبکه   های    مستقل 
خبری پوشش مناسبی به کمپین ما 

داده اند. 
در عین حال من دچار توهم نیستم. 
هنــوز کار بســیاری مانده اســت. 
مخالفت   های    بسیاری نیز با من انجام 
شــده که طبعا نمی خواهند چنین 
برنامه صلح طلبانه و عدالت طلبانه    ای 
اجرایی شود. من فکر می کنم وضعیت 

خوبی داریم و شانس زیادی داریم.

اولین قدم شما برای تغییر در حزب 
ســبز چیســت؟ آیا اصال تغییری 

الزمست؟
تغییر حتما الزم است. تغییر در سراسر 

فضای سیاسی کانادا الزم است. 
هیچ کسی نیست که در شرایط فعلی، 
نظرات چپ را در پارلمان نمایندگی 
کنــد. همگی یا میانه و یا راســتگرا 
هســتند. بخش مهمــی از نظرات 
کانادایی هــا در پارلمــان نمایندگی 

نمی شود! 
ما در حزب سبز نیاز داریم که حزب را 
از موضع میانه به سمت چپ حرکت 
دهیم. در ده تا پانزده ســال گذشته 
حزب ســبز به صورت مشهودی به 
سمت میانه رفته است. ما باید اعضای 
حزب را قانع کنیم که به این برنامه ها 

از طرق دموکراتیک رای دهند. 
به نظرم رهبر حزب نباید کابینه سایه 
را بــه تنهایی انتخاب کند و باید نظر 
اعضا در نظر گرفته شود. نایب رییس 
حزب باید توســط اعضا و نه توسط 
رییس حزب انتخاب شــود. ما باید 
پروسه دموکراتیزه کردن داخلی حزب 

را انجام دهیم.

سوال آخر، من به عنوان یک ایرانی 
کانادایی، چرا باید به شما به عنوان 

رهبر حزب سبز رای دهم؟
دلیل اول اینســت کــه برنامه    ای که 
ارائــه داده ام، حقوق همــه از جمله 
ایرانی کانادایی ها را در برمی گیرد. ما 
با قدرت شرکت   های    بزرگ که همگی 
ما را تحت سلطه دارند مقابله خواهیم 
کــرد. ده ثروتمنــد اول کانــادا، 6۵ 
میلیارد دالر ثروت دارند، در حالیکه 
هزاران نفر بیخانمان و میلیون ها نفر 
فقیر هســتند. چنین وضعیتی باید 

پایان یابد.
اگــر جهانــی عادالنــه و در صلــح 
می خواهیم، همگی ما و نه فقط ایرانی 
کانادایی ها باید از چنین برنامه  هایی 
حمایت کنیم. من می توانم به شــما 
اطمینان دهم که همگی ایرانیان در 
کانادا و حتی ایرانیان در ایران زندگی 
بهتــری خواهند داشــت اگر نگاهی 
همچون نگاهی که من و کمپینم ارائه 

داده ایم بر دولت کانادا حاکم شود.

از شــما برای وقتی که در اختیار ما 
گذاشتید متشکرم. موفق باشید.

کانادا امسال سردتر  خواهد بود
خبر کانادا- آخرین پیش بینی ها درباره زمســتان امسال در کانادا نشان 
می دهد که پدیده »النینا«، زمســتاني سردتر همراه با بارش بیشتري را 
براي این کشور به ارمغان مي آورد. در پدیده النینا، دمای آب اقیانوس آرام 
از حالت طبیعی همیشگی سردتر می شود. این پدیده معموالًً هر سه الي 

هفت سال اتفاق می افتد.
در زمان وقوع النینا، زمســتان در نیم کره جنوبی گرم تر از همیشــه و در 
نیم کره شمالی، سردتر از سال های گذشته می شود. در نتیجه کانادایی ها 
در بخش های غربی و شــمالی کشور، زمستان سردتری را تجربه خواهند 
کرد. این پدیده در »بریتیش کلمبیا«، »پرریز«، »انتاریو« و حتی »کبک« 
نیز احساس خواهد شد. سرما، سواحل غربی تا انتاریو را در برخواهد گرفت. 
قلمروها و منطقه آتالنتیک کانادا کمتر تحت تأثیر این پدیده قرار می گیرند.
بر اساس نقشه های هواشناسی و »اداره ملی جوی و اقیانوسی«، قسمت های 
جنوبی بریتیش کلمبیا و انتاریو احتماالً شاهد بارش های فراواني خواهند 
بود. به گفته یک کارشناس هواشناسی، حضور النینا به این معنی نیست 

که کل فصل زمستان، سردتر و پربارش تر خواهد بود.
هنوز زمستان از راه نرسیده است اما بخش هایی از کانادا، طعم برف و سرما 

را چشیده اند و پدیده النینا نیز در راه است.
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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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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 مندى از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضاى سبز و آرشیتکت

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

دردسر دانشجویان خارجی با
 کالس های آنالین دانشگاه های کانادا

دردسرهای
 دانشجویان ایرانی جامانده

 در پشت مرزهای کانادا
این گزارش روایت شرایط سخت تعدادی از دانشجویان ایرانی است 
که این روزها با همه گیر شدن جهانی کووید19 پشت مرزهای کانادا 
گیر افتاده اند. دانشــجویانی که به نظر می رسد با توجه به شرایط 
همه گیری در کانادا تا مدت ها همچنان باید منتظر ایجاد شــرایطی 

مناسب باقی بمانند.

صدایش خســته اســت. از شرایط 
اســفباری که در آن گیــر کرده گله 
می کنــد. ویــزای تحصیلــی دارد و 
همســرش ویــزای کار و دخترش 
ویزای توریســتی اما مانده در پشت 
مرزهای کانــادا و گیرافتاده در ایران. 
بهروز می گویــد: »قبل از همه گیری 
کووید۱۹ بود که همه زندگی مان را 
فروختیم و دو هفته به پرواز به خانه 
مــادر و پدرم نقل مکان کردیم. همه 
چیز داشــت خوب پیــش می رفت. 
آماده سفری بودیم که برایش سال ها 
زحمت کشیده بودیم. برای رسیدن به 
یک زندگــی آرام و آینده ای مطمئن 
بــرای فرزندمان تنها راه و کوتاه ترین 
راه را پذیرش دانشجویی می دانستیم. 
امــا بــا همه گیری کوویــد۱۹ همه 
چیز خراب شــد. من و همسرم االن 
نزدیک به هشــت ماه اســت که هر 
کدام جداگانه در خانه مادر و پدرمان 
زندگــی می کنیم. همــه چیزمان را 
و ســرگردان شــده ایم.  فروخته ایم 
هواپیمایــی قطر اجازه پــرواز به ما 
نمی دهد با این که نامه حضورمان را از 
دانشگاه کانادایی گرفته ایم. نزدیک به 
سی خانواده هستیم که مشکل مشابه 
داریم و قطر ایرویز می گوید به خاطر 
بچه ها که ویزای توریستی دارند اجازه 
پرواز نداریم. این در حالی است که در 
دو هفته گذشته تعدادی از خانواده ها 
که شرایطی کامال یکسان با ما داشتند 
به کانادا پرواز کرده اند. لطفا صدای ما 
باشید. هیچ کس تلفن های ما را جواب 
نمی دهد و شرکت هواپیمایی قطر هم 
وقتی به سراغ شان می رویم با رفتاری 
زشــت و ناراحت کننده با ما برخورد 
می کنند. ما دانشــجویان در شرایط 

سختی هستیم.«
این گزارش روایت تعــداد زیادی از 
جوانان ایرانی اســت که این روزها و 
از همه گیری کووید۱۹ پشــت  بعد 
مرزهای بسته ی کانادا گیر افتاده اند و 
ماه هاست در برزخ بالتکلیفی زندگی 

می کنند.
دولت کانادا از ماه مارس 2۰2۰ و به 
منظور کنترل شیوع بیماری کووید۱۹ 
مرزهای خــود را بســت و در کنار 
دارندگان اقامت دائم یا شهروندانش، 
فقط به عده ی محدودی از مسافران 
که برخی از دانشجویان بین المللی هم 
در میان آنان بودند، اجازه ی ورود داد.

در این میان دانشــجویان بین المللی 
که برای چند ســال زندگی در کانادا 
برنامه ریزی کرده بودند و با مشــکل 
سفر روبرو شدند بیش از همه متضرر 

شدند.
فروختن  زندگــی،  محل  نداشــتن 
وسایل شان، بالتکلیفی در پروازهایی 
که دائما بــه تاخیر می افتد و از همه 
مهم تر اجــازه ورود به کانادا با وجود 
داشــتن نامه از دانشگاه های مربوطه 
و گرانــی روز بــه روز دالر از جمله 
مشــکالت اساســی این دانشجویان 
اســت. تعدادی از این دانشــجویان 
زمانی که دیگر راهی به جایی ندارند، 
با ارســال ایمیل و پیام بــه »مداد« 

خواستند تا صدای شان باشیم.

موراسا محسن پور، یکی دیگر از این 
دانشجویان در تشریح شرایطی  که در 

آن قرار دارد، می گوید:
 »من ویزای تحصیلی دارم و همسر 
و دخترم ویزای توریستی دارند. یک 
روز قبل از پرواز ما به خاطر کرونا همه 
چیز کنسل شــد و ما از ماه بهمن تا 
االن بالتکلیف مانده ایم. دوبار بلیت از 
قطر خریداری کردیم ولی متاسفانه 
اجازه پرواز به ما داده نمی شود. شرایط 
برای مان بسیار سخت شده و همه خانه 
و زندگی مان را در ایران فروخته ایم. در 
این مدت چمدان به دست خانه اقوام 
نزدیک به سر می بریم. در این چند ماه 
همه چیز آن قدر گران شده که حتی 
نمی توانیم نصف وسایل خودمان را هم 
دوباره بخریم. ما حتی کارهای مان را 
هم از دست داده ایم و در این چند ماه 

هیچ درآمدی هم نداشتیم.«
شبنم شفیعی دیگر دانشجوی منتظر 

برای مان چنین نوشته است: 
»من و تعداد زیادی از دانشــجویان 
قبل از ۱۸ مــارس ویزا گرفته ایم، اما 
با چالش بزرگی روبه رو هســتیم. ما 
باید به همراه فرزندان و همســرمان 
وارد کانادا شویم اما از آنجایی که برای 
ورود دارندگان ویزیتور محدودیت سفر 

اعمال شده، اجازه ورود به فرزندان مان 
داده نمی شــود و در مــواردی هم از 
 Job Offer همسران مان درخواست

می شود که عمال  غیر ممکن است.
 از آن جایی که انسجام نظام خانواده 
حــرف اول را در کانــادا می زند، این 
گونــه قوانیِن گــذرا، باعــث ایجاد 
یاس و ناامیدی در ما شــده اســت. 
درخواست های ما به اداره ی مهاجرت 
کانادا نیــز بی نتیجه مانــده و هیچ 
گوشی شنوایی وجود ندارد. لذا از شما 
درخواست می شــود تا صدای ما در 
کانادا باشید تا الاقل محدودیت ورود 

برای کودکان ما برداشته شود.«

دانشــجویان همچنان باید منتظر 
بمانند

هر چند همه گیری ویروس کووید۱۹ 
برای همه جهان بسیار غافلگیرکننده 
بود و اقدام دولت کانادا برای مراقبت از 
شهروندانش قابل تقدیر است اما باید 
قبول کنیم که در این شرایط زندگی 
بسیاری از دانشــجویان اینترنشنال 
نابود شده است. خبرنگار »مداد« برای 
پاســخ به برخی از مشکالت مطرح 
شده به سراغ معصومه علیمحمدی؛ 
مشاور رســمی مهاجرت در کانادا و 

ایران رفت.
او با تاکید بر این که بعد از همه گیری 
کووید۱۹ مشــکالت عدیده ای برای 
دانشجویان اینترنشــنال ایجاد شده 
گفت:»نزدیک به سی درصد پیام  های 
تلفنی که به ما در مدت هشــت ماه 

گذشته می شود اختصاص به همین 
ماجرا دارد. تمام کسانی که به صورت 
دانشــجویی قصد ورود بــه کانادا را 
داشتند با مشــکل روبه رو شده اند. از 
آنها خواسته شده تا به صورت آنالین 
ثبت نام هــای خود را انجــام دهند. 
اما نکته این جاســت که بسیاری از 
کالج هایی که دانشجویان بین المللی 
دارند هم امکان برگزاری کالس های 
آنالیــن را در کانادا ندارند و مجهز به 
این سیستم نیستند. بنابراین تنها راه 
نجات برای این دسته از دانشجویان 
این است که از کالج یا دانشگاه خود 
نامه »حضور الزامی« دریافت کنند که 
در بیشتر پرونده ها با این شرایط افراد 
توانســته اند اجازه پرواز از قطرایرویز 
را دریافت کنند. یا درخواســت آن را 
به دانشگاه، کالج یا دبیرستان بدهند 
و حضورشــان را در ماه ژانویه اعالم 

کنند.«
معصومه علیمحمدی در ادامه گفت: 
»بیشتر این دانشجویان از طریق پرواز 
قطر وارد کانادا شده اند. یک هفته قبل 
از پرواز، قطر فرم هایی را برای مسافران 
ارسال می کند و از آنها توضیحات الزم 
را برای ورود به کانادا می گیرد تا بتواند 
مجوز بگیرد و مشــکلی برای مسافر 
پیش نیاید. ولی دانشجویان باید این 
نکتــه را در نظر بگیرند که همچنان 
همسر و فرزندان شامل این استثنائات 
نمی شوند و هنوز کانادا اجازه ورود به 
این افراد را نمی دهند حتی اگر مجوز 
کار هم داشته باشند. چرا که می گوید 
ورود آنها با شــرایط کووید۱۹ الزامی 

نیست.«
با اشاره  مشــاور رســمی مهاجرت 
به تصور اشــتباهی که دانشــجویان 
در گرفتــن اجازه ســفر از پروازهای 
قطرایرویــز دارند گفت:»این خطوط 
هواپیمایــی اصال نمی توانــد درباره 
مســافرانش تصمیم گیری کند. آنها 
بایــد خیلی خوشــحال باشــند که 
مسافران بیشتری را جابه جا می کنند. 
تمام مسافران اجازه سفرشان توسط 
اداره مهاجــرت کانــادا تایید خواهد 
شــد و اگر کسی را بدون مجوز سوار 
هواپیما کنند و او مجبور به بازگشت 
شود تمام هزینه های مسافر برعهده 

شرکت هواپیمایی خواهد بود.«
او با حدس بر اینکه احتمال دارد که 
بســته بودن مرزها همچنان تمدید 
شــود به دانشــجویانی که ویزاهای 
کوتاه مدت دریافــت کرده اند تاکید 
کرد: »تعدادی از دانشجویان هستند 
که دوره های یک ســاله برداشته اند و 
ویزای آنها در حال انقضا است. به آنها 
توصیه می شود که درخواست تمدید 
ویــزا دهند تا بتوانند بــا تمدید ویزا 
امکان ورود به کانادا را در هر زمانی که 
مرزها باز شود و یا قوانین سختگیرانه 

کمتر شود، داشته باشند.«
پیگیری هــای »مداد« برای گفتگو با 
مســئوالن کانادایی اداره مهاجرت و 
مسئوالن شــرکت هواپیمایی قطر، 

همچنان ادامه دارد.

بســیاری از دانشجویان خارجی دانشــگاه های کانادا به علت مشکالت و 
محدودیت های ناشی از کووید۱۹ تصمیم گرفته اند سال تحصیلی جدید 
به کانادا ســفر نکنند چرا که در هر صــورت کالس های آن ها به صورت 
آنالین برگزار خواهد شد و ماندن در کشورشان دستکم از هزینه های آن ها 

می کاهد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، اختالف ســاعت زیاد بســیاری از 
کشورها با کانادا، مشکالت اتصال به اینترنت، محدودیت ها و مهارت های 
الزم برای دنبال کردن کالس های آنالین و انزوای اجتماعی ناشــی از این 
شرایط، بسیاری از دانشجویان خارجی را به شدت در تنگنا قرار داده است.
بین شهر الکنو در ایالت اوتارپرادش هند و ادمونتون در کانادا یازده و نیم 
 Mahek Seth ســاعت اختالف وجود دارد. به همین علت ماهک ســت
دانشجوی سال دوم دانشگاه آلبرتا نیمه های شب باید برای دنبال کردن 

کالس های آنالین خود به اینترنت متصل شود و تا صبح نیز بیدار بماند.
ماهک می گوید: »من برای حضور داشتن در کالس آنالین دانشگاه هر شب 
باید تا صبح بیدار باشم. این کاری نیست که یک روز یا دو روز ادامه داشته 

باشد، این وضعیت برای من چهار ماه ادامه خواهد داشت.«
این شــرایط ماهک را عمال از همه فعالیت های اجتماعی که روزها انجام 
می داد، بازخواهد داشــت چرا که مجبور است شب ها بیدار بماند و روزها 

بخوابد. ادامه این وضعیت انزوای اجتماعی او را تشدید خواهد کرد.
خودش می گوید: »دوستانم هم همین شرایط را دارند. زندگی اجتماعی ما 

به صفر رسیده است.«
دانشگاه آلبرتا پائیز امسال تقریبا همه کالس های خود را به صورت آنالین 

برگزار خواهد کرد.
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شرکت حسابداری پی بی اس
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اعطای تابعیت مهاجران کانادا  در هاله ای از ابهام
مــداد- به گــزارش سی.بی.ســی، 
همه گیــری بیماری کرونــا بر روند 
دریافت تابعیت مهاجران به کانادا نیز 
اثر گذاشته و آن را متوقف کرده است. 
مهاجران از دولت فدرال خواستند تا 
به صورت  را  شــهروندی  آزمون های 
آنالیــن یا حضوری برگــزار کنند تا 
فرآیند کسب تابعیت آن ها دوباره آغاز 

شود.
اداره مهاجرت، پناهندگی  وب سایت 
و شــهروندی کانادا )IRCC( از ۱4 
مارس اعــالم کرده اســت که همه 
آزمون هــای تابعیــت، آزمایش هــا، 
جلسات دادرسی و مصاحبه ها به دلیل 
بیماری همه گیر کرونا لغو می شود. در 
حال حاضر شش ماه از لغو این فرآیند 

گذشــته و به نظر می رســد ترس از 
ایجاد صف های طوالنی و تجمع برای 
آزمون های شهروندی، فرآیند کسب 
تابعیت را به طور نامعلومی به تعویق 

انداخته است.
حــق شــهروندی به یــک مهاجر و 
تازه وارد، اجــازه رأی دادن و گرفتن 
گذرنامه را می دهد و برای بســیاری 
از افراد احساس امنیت و تعلق دائمی 

ایجاد می کند.
بر اســاس ارقام ارائه شده توسط اداره 
شــهروندی  و  پناهندگی  مهاجرت، 
کانادا، از زمان بروز همه گیری کووید 
۱۹، نزدیــک به هفت هزار مراســم 
ســوگند آنالین انجام شده است که 
بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر به عنوان 

شهروند جدید سوگند یادکرده اند. این 
بخش در حال افزایش تعداد مراسم 

سوگند است.
اگــر آزمون های تابعیــت حضوری 
باید  مســئوالن  باشــد،  امکان پذیر 
اقدامات احتیاطی را برای ایمنی آزمون 
آزمایش کننده  کارکنان  و  دهندگان 
انجام دهند. اما ارائه یک آزمون مجازی 
 IRCC بسیار چالش برانگیز است زیرا
باید هویت شخص شرکت کننده در 
آزمون را بررســی کــرده و اطمینان 
حاصل کند که پاسخ ها توسط شخص 
ثالــث ارائه نمی شــود. بنابراین پیدا 
کردن راهی ایمن و بدون تقلب برای 
برگزاری آزمون آنالین و مجازی بسیار 

دشوار خواهد بود.

اعتراض دانش جویان بین المللی 
به قوانین سختگیرانه  اقامت دائم کانادا

ایرانیــان کانادا- ده هــا دانش جوی 
معترض روز شنبه گذشته در مقابل 
دفتر کریستیا فریلند، وزیر اقتصاد و 

دارایی در تورنتو تجمع کردند. 
دانش جویان خارجی فعلی و پیشین، 
روز شــنبه خواستار تغییر در قوانین 
مهاجرتــی کانادا شــدند. آنها با بازار 
کاری روبــه رو هســتند کــه هنوز 
تحت تأثیر همه گیری کرونا قرار دارد. 
به گفته ی دانش جویان، شرایط الزم 
برای اخــذ اقامت دائم کانــادا، برای 
فارغ التحصیالن بسیار سخت است و 
از همه گیری  اقتصادی ناشی  بحران 
کرونا، این شرایط را دشوار و غیرممکن 

کرده است. 
فارغ التحصیــالن خارجــی به دلیل 
همه گیری کرونا، بــرای ورود به بازار 
کار با مشــکل رو به رو شــده اند. در 
حال حاضر، مجوزهــای کار پس از 
فارغ التحصیلــی و برای دانش جویان 
تحصیالت تکمیلی تمدید نمی شود. 
این مسأله باعث شده، فارغ التحصیالنی 
که در طول همه گیــری کرونا بیکار 
شده اند و یا قادر به یافتن کار نیستند، 
برای پیدا کردن شغلی دیگر، فرصت 

کمی داشته باشند.
 دانش جویانی که شــغلی نداشــته 
باشند، نمی توانند برای گرفتن اقامت  
فارغ التحصیالنی  کننــد.  اقدام  دائم 
که در حال حاضر بیکار هستند، اگر 
نتوانند قبل از پایان مجوز کارشــان، 
شغل دائم و با دستمزد باال پیدا کنند، 
با اخراج از کشور روبه رو خواهند شد. 
این گروه از معترضــان از دولت های 
ایالتی و فدرال می خواهند مجوزهای 
کار پــس از فارغ التحصیلی را تمدید 
کنند تا فارغ التحصیالنی که در تالش 
برای یافتن شــغل هستند، از کشور 
اخراج نشده، و مدارکشان باطل نشود.   

آنها برای جلــب نظر دولت فدرال به 
مسائل و مشکالتی که دانش جویان 
بین المللی با آن روبه رو هستند، یک 

دادخواســت آنالین پر کرده اند. این 
دادخواســت آنالین تا کنون بیش از 

۱۸۰۰۰ امضا داشته است.

اطالعات موردنیاز برای دریافت ویزای تحصیلی کانادا
ایرانیان کانادا- برای تحصیل در کانادا، 
پس از اخذ پذیرش از دانشگاه یا کالج، 
باید ویزای تحصیلی یا دانشــجویی 
کانادا را دریافت کرد. برای درخواست 
ویزای دانشجویی کانادا، ارائه بخشی 
از مــدارک اجبــاری و بخش دیگر 

اختیاری است.
 البته برای ایرانیــان، ارائه ی مدارک 
اختیاری )علی رغــم اختیاری بودن( 
توصیه می شــود. بوده اند افرادی که 
بــدون ارائه مــدارک اختیاری مثل 
اســناد وابســتگی به ایران )اســناد 
tie( و حســاب بانکی و بدون ارائه ی 
 Letter of ســایر مدارک موجود در
Explanation مثــل اجازه نامــه ی 
تحصیلــی)Study Plan(، موفق به 
دریافت ویزا شــده اند؛ ولی تعداد این 

افراد بسیار کم بوده است. 
به نظر می رســد با توجه به شرایط 
سیاســی و اقتصــادی و تمایل زیاد 

ایرانیان بــه مهاجــرت، ارائه ی این 
مدارک اختیاری، تبدیل به موضوعی 

حیاتی شده است.
پیشــنهاد می شــود تا جای ممکن 
برای باال رفتن شانس دریافت ویزای 
تحصیلــی همه مدارک زیــر را ارائه 

شوند: 
- فرم درخواست اجازه نامه ی تحصیلی 

کانادا
- نامــه ی پذیرش دانشــگاه. تصویر 
ویزاها و مهرهای پاســپورت فعلی و 

قبلی )در صورت وجود(
- نامه ی بورســیه یا فانــد یا هر نوع 

کمک مالی )در صورت وجود(
- گواهی حساب بانکی یا تمکن مالی 
برای ویزای تحصیلی کانادای متقاضی 

یا پشتیبان او
- فیــش حقوقــی، بیمــه، حکــم 
کارگزینی، جواز کســب، اجاره نامه، 
مــدرک ســرمایه گذاری و یا هر نوع 
مدرکی دال بر درآمد جاری متقاضی 
یا پشتیبان مالی همراه با ترجمه ی آن

- عکس دیجیتال با مشخصات مورد 
نیاز

-  فرم اطالعات خانوادگی
-  فرم درخواست اقامت موقت کانادا

- مــدرک CAQ بــرای متقاضیان 

تحصیل در استان کبک
- برنامه ی تحصیلی

- شناســنامه و ترجمه ی آن )کارت 
ملی و ترجمه آن الزم نیست(

- رزومه تحصیلی 
-  مدارک فارغ التحصیلی، ریز نمرات 
و ترجمه ی آنها)در صورت در اختیار 
نداشتن دانشنامه، مدرکی به انگلیسی 
یا فرانســه که فارغ التحصیلی شما را 

نشان دهد(.
- گواهی عدم سوءپیشینه و ترجمه ی 

آن
-  مدرک زبان انگلیسی )تافل، آیلتس 

یا GRE( یا فرانسه.
- گواهی تعهدات محضری پشتیبان 
مالــی و ترجمــه ی آن )در صورت 

امکان(.
- نامه ی ســابقه کار به انگلیســی یا 
ترجمه ی گواهی سابقه ی کار فارسی 

یا مدارک رسمی خوداشتغالی. 
- نامه ی پیشنهاد کار بعد از تحصیل، 

یا ترجمه ی گواهی پیشنهاد کار 
- سایر مدارک وابستگی مانند گواهی 
دوره هــای آموزشــی و یــا کارهای 
داوطلبانه، گواهی پزشــکی وضعیت 
جسمانی والدین )در صورت بیماری(

 اجازه ی تحصیل دانشجویان در کانادا 
اجازه نامه ای است که درخواست آن 
هم زمان با ویزا در سایت سفارت )اداره 
مهاجرت و شــهروندی کانادا( ثبت 
می شود و دانشجو پس از دریافت ویزا 
و در زمان ورود به کانادا آن را دریافت 

می کند.
 مــدرک CAQ نیز در واقــع اجازه 
تحصیــل در ایالت کبــک )چیزی 
مشابه اجازه تحصیل در کانادا( است 
و متقاضیان تحصیــل در کبک باید 
عالوه بر اجــازه ی تحصیل در کانادا، 
گواهی CAQ را نیز به سفارت کانادا 

ارائه دهند.



شماره ۱4۹4 جمعه 28 شهریور ۱۳۹۹ ۱212 Issue 1494 Friday September 18, 2020

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

بیکار شدن یک سوم مادران شاغل در دوران کرونا

ایرانیان کانادا- بر اســاس نتایج یک 
نظرســنجی ملی، اخیراً یک ســوم 
مادران شــاغل در کانادا به فکر ترک 
کار خــود در طی دوره ی همه گیری 

کرونا افتاده اند.
 این نظرسنجی توسط پوالرا اینسایتز 
برای پروژه ی رونق انجام شده است. 
پولدارا اینسایتز، یک سازمان داوطلب 
برابری جنســیتی تازه تأســیس با 
مأموریت کاهش تأثیر همه گیری بر 

زنان کانادایی است.
 داوطلبان پوالرا می گویند: خانه داری، 
مراقبت از کودک و توجه به تحصیل 
او در دوران قرنطینــه ی خانگی، بار 
سنگینی روی شانه ی روی زنان است. 
بسیاری از زنان هم زمان مسئولیت های 
شغلی خود را نیز دارند و کار می کنند. 
خیلی از زنان به دلیل این فشارها، به 

فکر ترک کارشان افتادند. 
به طــور کلــی، والدین شــاغل که 
همیشــه روی مهدهای کــودک و 
مدارس حســاب می کنند، به خاطر 

گردشگری داخلی، جایگزینی برای گردشگری بین المللی
خبر کانادا- کانادا، هفدهمین مقصد 
محبوب گردشگران خارجی است؛ اما 
از زمان شروع همه گیری کرونا، بازار 
گردشــگري خارجي کساد و تعطیل 
شــده اســت. اما کانادایی ها چگونه 
از دســت رفته را  مي خواهند درآمد 
که ناشــی از عدم حضور گردشگران 

خارجی است، جبران کنند ؟
ویروس کرونا ضربه عظیمي به بخش 
گردشــگری زده و پیامدهای منفی 
بی شماري داشته اســت. پروژه های 
بازســازی فرودگاه ها به تأخیر افتاده 
و بســیاری از کنگره هــای ملــی و 
بین المللی لغو شــده است و کسب 
و کارهای کوچک و متوســطی مانند 

رستوران داری از بین رفته اند.
به نظر »میشل آرشامبول«  صاحب 
کرســی استادی »گردشــگری« در 
دانشگاه کبک )UQAM(،  جهانگردی 
صنعتی کامالً گسترده  است، چرا که 
زیرمجموعه  ها و زیرحوزه های زیادی 

در این صنعت جای می گیرند.
پذیرایــی،  هوایــی،  حمل و نقــل 
اســکان، فعالیت هــای فرهنگــی و 
اجــراي رویدادهــا از جمله بخش ها 
و فعالیت هایی هســتند که کامالً به 

گردشگری وابسته اند.
در کل، بیــش از ۷۰۰ هــزار نفر در 
صنعت گردشگری کانادا مشغول به 
فعالیت هستند و این صنعت ساالنه 
تقریباً ۳۵ میلیارد دالر به اقتصاد کانادا 

کمک می کند.
به گفته آقای »آرشــامبول«، ساالنه 
22 میلیون گردشــگر خارجی برای 
گذرانــدن تعطیالت خود بــه کانادا 
می آینــد کــه در حال حاضــر و با 
توجه به همه گیري کرونا، ۹۸ درصد 
گردشــگري خارجي در کانادا از بین 

رفته است.
به نظر این استاد دانشگاه، دیگر هیچ 
گردشگر خارجی وجود ندارد. مشتری 
شماره یک بازار کانادا،  ایاالت متحده 
اســت و ســاالنه حدود ۱4 میلیون 

آمریکایی به کانادا می آیند.

در تورنتــو، صحبت هــای گرداننده 
یک شرکت گوندوال )نوعي قایق( در 
ساحل دریاچه انتاریو، تأئیدکننده این 
موضوع است که گردشگري خارجي 

کامال تعطیل شده است.
رئیس این شــرکت می گوید: »سال 
گذشته همین موقع ما تقریباً  4۰ هزار 
دالر آمریکایی درآمد کســب کرده 
بودیم اما امسال این میزان تاکنون ۳۰ 

دالر است.«
به گفته متخصص گردشگری »میشل 
آرشامبول«، همه گیری کرونا بیشترین 
تأثیر منفي را در صنعت گردشگری 

شهرهای بزرگ ایجاد کرده است.
اما مناطــق خارج از کالن شــهرها 
مثل منطقه »مســکوکا« در انتاریو 
، »اوکانــاگان« و »جزیــره ونکوور« 
بریتیش کلمبیــا و »لورانتی ها«،  در 
برنده هاي بزرگ گردشــگری داخلی 
در بهــار و تابســتان 2۰2۰ بودند. 
پارک های ملی ، کمپ ها و پیست هاي 
دوچرخه  امســال محبوبیت زیادی 

داشته اند.
عالوه بر این، کلوب های گلف در سال 
2۰2۰، ترافیک بی سابقه ای را تجربه 
کردند. به گفته آقای »آرشــامبول«، 
امسال، رکوردی برای بازی گلف رقم 
خورد که با توجه به لغو بســیاری از 
رقابت ها، این رکورد در بخش درآمد، 

رخ نداد.
کانادایی ســاالنه حدود  گردشگران 
۳4 میلیــارد دالر را صــرف ســفر 
خارجي می کننــد. اما وقتی صحبت 
از گردشــگری داخلی می شود، آنها 

محتاط تر خرج می کنند.
فــدرال  شــرکت  براســاس 
  ،»Destination Canada«
آسیب ها در زیربخش های گردشگری 
از ژانویه تاکنون قابل توجه بوده است. 
ضررهــاي برآورد شــده در انتاریو 4 

میلیــارد دالر، در بریتیش کلمبیا ۳ 
میلیارد دالر و در کبک 2.2 میلیارد 

دالر بوده است.

تغییر ارزش ها در گردشگری

»نیاگارا« که به دلیل آبشــارهایش 
شناخته شده است، همچنان مقصد 
موردعالقه بسیاری از کانادایی ها است.
به گفته رئیس گردشــگری نیاگارا، 
برخی از آخرهفته هــا، ظرفیت این 
محل بــه صددرصــد ظرفیت خود 

می رسد.
به طور معمول، صنعت گردشــگری 
آبشارهای نیاگارا، ساالنه بیش از ۳۰ 
هزار نفر را استخدام می کنند و قادر به 
پذیرایي از  ۱4 میلیون بازدیدکننده 

هستند.
با تعطیلــي برخي از اماکن تفریحی، 
تبلیغات این منطقه به سمت فضای 
دوچرخه سواری،  پیســت هاي  سبز، 
پیاده روی و تفریحات خانوادگی تغییر 

جهت داده است.
همه گیری کرونا بر توریسم انبوه، به 
ویژه سفرهای دریایی با کشتی کروز  
تأثیر بسیاري داشته است؛ چنانچه در 
هفته های آغازین شــیوع کرونا، افراد 
زیادی در این ســفرها به کرونا مبتال 

شدند.
فروش دوچرخه های برقی در کانادا و 
حتي در سطح بین المللی نیز افزایش 
یافته است و افراد با سهولت بیشتری 
مي توانند به گشــت و گذار در شــهر 

بپردازند.
بــه رغم تــالش کارآفرینــان  برای 
بازگشت اقتصادی گردشگری، به نظر 
نمي رسد که در بخش اقامت تا قبل از 
سال 2۰22 و در بخش هواپیمایی و 
تجاری، تا قبل از سال  2۰24، اوضاع 

به روال گذشته بازگردد.

چالش زمستانی رستوران ها
 در کانادا

ایرانیان کانادا- بــا وجود همه گیری 
کرونــا و قوانیــن ســخت گیرانه ی 
فاصله گذاری فیزیکی و سرمای هوا، 
آیا رستوران ها ی کانادایی در زمستان 

نیز باز باقی می مانند؟
 رســتوران داران کانادایی پیش بینی 
می کنند با ســرد شــدن هوا، امکان 
اســتفاده از ایوان هــا و فضــای باز 
رستوران شــان عمالً وجــود نخواهد 
داشت. که باعث ضررهای چشمگیری 
خواهد شد. این مسأله باعث افزایش 

نگرانی آن ها شده است.
 تابستان 2۰2۰، بیش از هر تابستان 
دیگری شاهد گسترش رستوران های 
فضــای باز و اســتفاده از ایــوان در 
رستوران ها و ســالن های غذاخوری 
بودیم. با توجه به دســتورالعمل های 
بهداشــتی و نیاز به اعمال فاصله ی 
دومتری میزها از هم، رســتوران ها و 
ســالن های پذیرایی بخش زیادي از 
فضا و به دنبال آن، مشتریان خود را 

از دست دادند. 
در اوایل تابســتان، رســتوران داران 
در سراســر کانادا، به ســرعت خود 
را بــا شــرایط و مقــررات مربوط به 
فاصله گذاری فیزیکــی وفق دادند و 
سرو غذا در فضای باز و ایوان ها را آغاز 
کردند؛ آن ها این گونه به مشــتریانی 
قوانیــن پیش  گیرانه ی  پایبنــد  که 
کرونایی هســتند نیز، امکان صرف 
غذا و تنفس در هــوای تازه را دادند. 
اما با نزدیک شــدن پاییز و گذشتن 
روزهای کشدار و مبهم تابستان، ترس 
از ورشکســتگی نیز بیش تر می شود. 
برخی از رســتوران داران قصد دارند 
با خرید پتو و وسیله های گرمایشی، 
ایوان رستوران ها را در زمستان باز نگه 
دارند، تــا ضمن رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، بر رکود اقتصادی ناشی از 

کرونا چیره شوند.
 متیو ِسِنکال جانِکر، صاحب رستوران 
بِــرذز اند بیتز در ونکــوور، می گوید: 
من و همســرم با هم کســب و کار 
کوچک مان را اداره می کنیم و کارمان 
آن قدر زیاد است که گاهی حتی وقت 
برای خوابیدن نداریم. این تابستان ما 
توانستیم چهار فضای پارک خودرو را 

به فضای غذا خوردن ۵۰ نفر تبدیل 
کنیــم و این گونه رســتوران خود را 
باز نگــه داریم. میزهای رســتوران 
مــا اینترنتــی رزرو و پر می شــد و 
می رفت.  پیش  خوب  کسب و کارمان 
تنها نگرانی ما آغاز فصل سرما بود. سه 
روزی که وســط تابستان باران بارید، 
ما چیزی که در زمستان انتظارمان را 
می کشد، به چشم دیدیم. درآمدمان 
نسبت به هفته ی گذشته 42 درصد 

کاهش داشت.
 بیش تر رســتوران های کالن شهرها 
بــرای تجهیــز تراس های خــود به 
وسایل گرمایشی، نیاز به صرف هزینه 
و ســرمایه گذاری دارنــد؛ حال آنکه 
بســیاری از صاحبان رستوران برای 
تأمین هزینه های زندگی خود نیز با 
مشــکل روبه رو هستند و پولی برای 
سرمایه گذاری جهت خرید تجهیزات 

جدید ندارند.

همه گیــری و قرنطینــه ی طوالنی، 
تعطیلی مهدکودک هــا و مدارس و 
هم زمان کار در منزل، شرایط سخت 
و اســترس آوری را تجربه کردند. بر 
اساس داده های این نظرسنجی، کم تر 
از یک پنجم پدران در فکر ترک موقت 

کار خود هستند.   
وکیــل مســائل اســتخدامی، دبورا 
هادسون، می گوید: به هیچ وجه کار 
خــود را ترک نکنیــد. او می گوید از 
زمان آغــاز همه گیری بیماری کرونا، 

»آیا شــغلم را به خاطر فرزندم ترک 
کنم؟« بیش ترین سؤالی بوده که من 
با آن مواجه شده ام. مادران شاغل که 
من با آن ها سروکار دارم همواره این 
پرسش را داشته اند. توصیه ی من در 
هر شرایطی این است: استعفا ندهید. 
گزینه هــای زیادی وجــود دارد که 
کارکنان و کارفرمایان می توانند آنها را 
در کنار یک دیگر بررسی کنند، تا در 
این شرایط ویژه، یک ترتیب مناسب 

پیدا کنند.
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com

منزل بسیار زیبا، 3 طبقه، واقع در زمینی مسطح، 3000 اسکورفیت 
زیربنا با نقشه بسیار خوب، آفتابگیر، 4 اتاق خواب بزرگ و 2 سرویس 
حمام  در طبقه باال و یک اتاق خواب، سالن پذیرایی  و نشیمن دلباز در 
طبقه همکف با 2 شومینه گازی،   یک سالن بزرگ 500 اسکورفیتی و 
دستشویی  با ورودی مجزا در طبقه پایین،   حیاط زیبا در جلو و پشت 
منزل، 2 پارکینگ سرپوشیده، در محله ای بسیار آرام، نزدیک به مرکز 

خرید لین ولی، پارك، و سایر امکانات رفاهی

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

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

2765 Tempe Glen Drive, North Vancouver
$1,639,000

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

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

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

شارژ ماهیانه این واحد شامل اینترنت و کیبل و حدود 86 دالر می باشد.
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دستگاه جدید و مؤثري براي تشخیص 
ویروس کرونا در هوا ساخته شد

خبر کانادا- یک شــرکت کانادایی، 
دســتگاه جدیدی برای شناســایی 
ویروس کرونا در هوا ســاخته است. 
شرکت پشــتیبان این دستگاه ادعا 
می کند که این اختراع تحول آفرین، 
به جلوگیری از شــیوع کرونا کمک 

می کند.
 Kontrol Energy« شرکت کانادایی
جدیدی  دســتگاه   »Corporation
به نام »BioCloud« ســاخته است 
که مي تواند ویــروس کرونا را در هوا 

تشخیص  دهد.
ایــن دســتگاه به طــور مــداوم به 
بررســي کیفیت هوا مي پردازد و اگر 
ویروس کرونا در هوا شــناور باشــد، 
دســتگاه موردنظر هشــداری برای 
مدیریت تأسیسات ارسال می کند تا 
بدین ترتیب اقدامات مناســبی برای 

جلوگیری از شیوع کرونا انجام شود.
از دستگاه حاضر می توان در مدارس، 
و  بهداشــت  مراکز  بیمارســتان ها، 
ســالمت و وســایل نقلیه عمومی از 
جمله هواپیما، قطار و اتوبوس استفاده 
کــرد. بدین ترتیب بــه زودي تحول 
بزرگی در مســیر مبــارزه با ویروس 

کرونا به وجود مي آید.
 )Paul Ghezzi( گــزی«  »پــل 
مدیرعامل شرکت سازنده اعالم کرده 
است که »تیم او از زمان شروع شیوع 
کرونا، شــبانه روز در تالش بوده اند تا 
این فناوری مهیــج را به بازار عرضه 

کنند.«
به گفته ســازندگان این دســتگاه، 
محصــول آنهــا تحت آزمایشــات 
گســترده ای قــرار گرفته اســت و 
ماننــد  برجســته ای  کارشناســان 
اســتاد  هاینریش«  دیویــد  »دکتر 
میکروب شناسی و ایمونولوژی دانشگاه 
» وسترن« در ساخت دستگاه مزبور، 

همکاری کرده اند.
دکتر هاینریش نیز با ابراز امیدواری 
در مورد این دستگاه گفت: »تردیدی 
نیست که این فناوری با سرعت و به 
صورت مؤثری قادر به تشخیص عوامل 
بیماری زا از جمله ویروس کووید-۱۹ 
در هوا اســت.  نتایجي که ما به آنها 

دست یافته ایم کامالً قطعی است.«
امیدوار  دستگاه  تولیدکننده  شرکت 

بازار مسکن ونکوور بهترین آگوست 
را از سال 20۱5 در فروش خانه های مستقل پشت سر گذاشت

ایرونیا- داده های جدید انجمن امالک 
ونکوور بزرگ نشان می دهد که فروش 
خانه های مستقل در این منطقه هنوز 
دارد از بهاری که تقاضاهایش به خاطر 

پاندمی انباشته شده، بهره می برد.
این شــاید بهترین دلیل برای ثبت 
بهترین آمــار فروش ماه آگوســت 
خانه های مســتقل در ونکوور بزرگ  
از 2۰۱۵ تا به حال باشــد . افزایش 
قیمت هــا هم ســرعت گرفتــه، اما 
موجودی باال به این معنی اســت که 
اوضاع به هیچ وجه شــبیه نیم دهه 

پیش نیست.
قیمت یک خانه مســتقل در ونکوور 
بزرگ در دوران پاندمی باال رفته است. 
قیمت معیار خانه های مستقل ونکوور 
بزرگ در آگوســت بــه ۱4۹۱۳۰۰ 
دالر رســید که 6.6 درصد نسبت به 
ماه مشابه ســال قبل بیشتر بود. در 
شــهر، قیمت ها در ونکوور ایست به 
۱۵۰2۷۰۰ رســید که ۱۰.۱ درصد 
بیشــتر از پارســال بــود. در ونکوور 
وست، قیمت معیار معادل ۳۰۸46۰۰ 
بود که نســبت به سال قبل افزایشی 
۵.6 درصدی داشت. این سریع ترین 
افزایش قیمت خانه های مستقل در 

چند سال اخیر است.
قیمت خانه های مستقل ونکوور بزرگ 
به ســرعت در حال رشــد است، اما 
هنوز نسبت به چند سال قبل کمتر 
است. هر سه منطقه اشاره شده شاهد 
افزایش قیمت بوده اند و ونکوور بزرگ 
دارد با بیشــترین سرعت از 2۰۱۸ تا 

کدام استان کانادا برای مهاجرت مناسب تر است؟
مهاجرت به هر اســتانی، در صورت 
داشــتن تمام شرایط   برنامه منتخب 
اســتانی )PNP( کــه متقاضی آن 
هستید، می تواند آســان ترین روش 
باشد. اگر ممکن اســت این مسئله 
برای افرادی که قبالً در استانی خاص 
پیشنهاد شغلی داشته اند، واضح باشد، 
اما بــرای افرادی که هنوز پا به کانادا 

نگذاشته اند، اینطور نیست.
یافتن برنامه اســتانی مناسب، کمی 
شبیه یافتن کلید مناسب برای قفل 
است. نســبِت مناســب   برنامه  های 
منتخبین استانی ارتباط مستقیم با   
شرایط شــما و همچنین مهارت ها و 
تجربه ای که   می توانید هنگام نیاز به 
بازار کار محلی ارائه دهید، دارد. بیشتر 
مناطق در کانادا، به استثنای نوناووت 
و کبک، برنامه  های   گزینش اســتانی 
خاص خود را دارند. این مســیرهای 
مهاجرت متناسب با نیازهای خاص 
هر اســتان طراحی شده و برای گروه 
خاصــی از مهاجران اعــم از نیروی 
کارماهر و نیمه ماهر، کارآفرینان و   یا 
بین المللی طراحی شده  دانشجویان 

است.
گذشته از برنامه  های مهاجرتی فدرال 
و کبــک، در حال حاضــر تقریباً ۸۰ 
برنامــه مهاجرتی منحصــر به فرد 
در سراســر اســتان ها و قلمروهای 
شرکت کننده در برنامه  های مهاجرتی 

منتخب استانی وجود دارد.
متقاضی مورد گزینــش قرار گرفته 
توســط   اســتان از طریــق یکی از 
برنامه  های مهاجرتی منتخب استانی   
موفق بــه دریافت 6۰۰ امتیاز اضافی 
سیســتم  امتیازبندی  درماتریــس   
اکسپرس   انتری می شود . کسب 6۰۰ 
امتیاز گزینش استانی تضمین کننده 
گزینش قطعی شما برای درخواست 

اقامت کانادا خواهد بود.  
گزینه  های زیــادی برای عالقه مندان 
به مهاجــرت از طریــق برنامه  های 

منتخبین استانی وجود دارد.
به عنوان مثال در صورت نداشــتن 
پیشــنهاد کار، برنامــه مهاجرتــی 
برنامه  انســانی  سرمایه  اولویت  های 
منتخــب اســتان انتاریــو یکی از 
محبوب ترین گزینه ها برای کســانی 
اســت که پیشــنهاد کاری ندارند. 
این برنامه   دارای ســه گروه   مرتبط با 
سیستم اکسپرس   انتری است و به طور 
فعال در ســال 2۰2۰ دعوتنامه هایی 
را بــرای نامزدهــای مهاجرت صادر   
می کند. اگرچه پیشنهاد شغلی مورد 
نیاز نیســت، شــما باید در سیستم 
اکسپرس   انتری دارای پروفایل بوده و 
تجربه کاری فعال داشته باشید تا در 
این برنامه در نظر گرفته شوید و برای 

درخواست دعوت شوید.
برنامه منتخب اســتان ساسکاچوان،   
گزینــه دیگــری بــرای متقاضیان 
بین المللی بدون پیشنهاد شغلی است. 
برنامه   مهاجرتــی   متخصصین ماهر 

بین المللی ساسکاچوان دارای دو زیر 
مجموعه بسیار فعال است که نیازی به 
پیشنهاد شغلی ندارند. اولین آن برنامه 
متصل به اکسپرس   انتری ساسکاچوان 
اســت،   که الزمه درخواست   از طریق 
این برنامه نیاز به تشکیل پروفایل در 

سیستم اکسپرس انتری فدرال دارد.
مــورد دوم برنامه   مهاجرتی لیســت 
مشاغل مورد نیاز این استان است که 
نیازی به تشکیل پروفایل اکسپرس 
انتری ندارد. این برنامه، کارگران ماهر 
که قــادر به تأمیــن نیازهای نیروی 
کار در ساســکاچوان هستند، را وارد   
می کند. برای احراز صالحیت متقاضی   
می بایست حداقل یک سال سابقه کار 
در یکی از مشاغل مورد نیاز در لیست 

مشاغل ساسکاچوان داشته باشد.
و در نهایت از دیگر برنامه  های استانی   
پر طرفدار می توان از برنامه مهاجرتی 
نوااسکوشیا که   یکی  منتخب استان 
ابتکاری تریــن  و  گســترده ترین  از 
برنامه  های اســتانی کانادا اســت نام 
برد. این برنامــه از طریق چهار گروه   
سیستم اکسپرس   انتری برای انتخاب 
متقاضیان واجد شــرایط   اســتفاده   

می کند.
عملکــرد ایــن برنامه بدین شــکل 
اســت که از حوزه رقابتی اکسپرس 
انتری اقدام به شناســایی   و گزینش   
متقاضیانی که دارای ســابقه کار در 

مشاغل خاصی هستند، می کند.
در حالیکه اولویت بازار کار استان برای 
جذب پزشکان مورد نیاز شرط   داشتن 

پیشنهاد کار را مطرح می کند.
به طور کلی   اســتان نوااسکوشــیا   از 
متقاضیانی کــه دارای تجربه کار در 
استان هســتند و یا دارای سابقه کار 
در یکی از مشاغل مورد نیاز   هستند به 
غیر از پزشکان، بدون نیاز به پیشنهاد 
کار دعوت می کند برای مهاجرت به 

این استان اقدام کنند.

برنامه  های فرانسه زبانان

در خارج از اســتان فرانســوی زبان 
کبک، برنامه  های مهاجرتی منتخب 
اســتانی دیگری نیز وجــود دارد که 
متقاضیان فرانســه زبان یا دو زبانه را   
کارگر  برنامــه مهاجرتی  می طلبند. 
اونتاریو  اســتان  فرانسوی زبان  ماهر 
به  انتری  تحت سیستم اکســپرس   
استان اجازه   می دهد تا در میان سایر 
معیارهای انتخــاب، برای متقاضیان 
فرانســوی زبان برنامه کارگران ماهر 
نیز امتیازاتی در نظر گرفته شود. این 
برنامه   در شــش ماه گذشته با صدور 
نزدیک به ۷۰۰ ابراز عالقه مندی فعال 

بوده است.

 نیروی کار فعال در حوزه فناوری

دو مــورد از مهم تریــن برنامه  های 
برای  اســتانی  منتخب  مهاجرتــی 

کارگران فناوری در   استان های اونتاریو 
و بریتیش کلمبیا است.

اســتان اونتاریو به طور دوره ای تحت 
عنوان قرعه کشــی فناوری از برنامه   
انسانی  اولویت ســرمایه  اختصاصی 
مرتبط با اکسپرس انتری قرعه کشی 
انجــام   می دهد. این قرعه کشــی ها 
مختــص به افرادی اســت که دارای 
تجربه کار در یکی از شــش شــغل 
مهندسان  مانند  مشــخص  فناوری 
کامپیوتــر و طراحان وب، هســتند. 
پیشنهاد کاری در این برنامه مورد نیاز 

نیست.
در همیــن حال، برنامــه مهاجرتی 
آزمایشــی فناوری بریتیش کلمبیا، 
تقریباً به صــورت هفتگی، داوطلبان 
مهاجرت را برای درخواست منتخب 
اســتانی انتخاب   می کند. این برنامه 
در زیــر مجموعه برنامــه مهاجرت 
مهارت  های اســتان بریتیش کلمبیا 
فعالیت   می کند. داشــتن پیشــنهاد 
کاری از یکی از کارفرمایان این استان   
در یکی از 2۹ شغل فناوری   مورد نیاز، 
شرط   درخواست از طریق این برنامه 

مهاجرتی است.

چنانچه دارای سابقه کاری در هر یک 
از استان ها و یا قلمروها باشید:

مهاجرتی  برنامه  هــای  از  بســیاری 
زیرمجموعه هایی  اســتانی  منتخب 
دارند که گزینش افراد دارای ســابقه 
کار در اســتان یا قلمرو را در اولویت 
قــرار می دهد.   برنامه  هــای منتخب 
اســتانی کارگران ماهــر مانیتوبا و   
کارگــران ماهــر در خــارج از   کانادا 
برنامه هایی هستند   که هم متقاضیان 
داخل استان و هم متقاضیان خارجی 
را در بر  می گیــرد. برنامــه مهاجرتی 
فارغ التحصیالن بین المللی مانیتوبا   نیز 
دارای ســه زیرمجموعه متمایز برای 
افرادی که تحصیالت تکمیلی خود را 

در   مانیتوبا گذرانده اند،   است.

از  یکی  استانی  منتخب  برنامه  های 
بهترین روش  های دریافت اقامت دائم 

در کانادا است

سیستم اکسپرس   انتری و برنامه  های 
منتخب استانی کانادا قرار است از هم 
اکنون تا سال 2۰22 نقش پررنگ و 
برجسته ای را در مهاجرت کانادا ایفا 

کنند.
پیش بینی   می شــود که پذیرش  های 
ترکیبی برنامه  هــای تحت مدیریت 
اکســپرس   انتری و منتخب استانی 
کانادا تقریباً نیمی از تازه واردان کانادا 

را شامل شود.
علی رغم محدودیت  های سفر موقت 
کانادا که توسط ویروس کرونا ایجاد 
شده اســت، بیشــتر PNP ها هنوز 

دعوتنامه ها را صادر   می کنند.
معصومه علی محمدی )هفته(

به حال حرکت می کنــد. اما داده ها 
نشــان می دهد کــه قیمت ها هنوز 
نسبت به سه ســال قبل 6.۵ درصد 
کمتر هستند. در شهر، قیمت ونکوور 
ایســت ۳.۱ درصد و ونکوور وســت 
۱۵.۷ درصد نسبت به سه سال پیش 

پایین تر است.
اما در فروش خانه های مستقل ونکوور 
بزرگ بهترین آگوســت چند ســال 
اخیر تجربه شده است. انجمن امالک 
گزارش داد که ۱۰۹۵ خانه مســتقل 
در آگوست به فروش رفت که نسبت 
بــه ماه قبل 2.۳ درصد کمتر بود. اما 
این رقم نسبت به آگوست سال قبل 
۵۵.۱ درصد بیشتر بود. به این ترتیب 
این شلوغ ترین آگوست برای فروش 
خانه های مستقل از 2۰۱۵ تا به حال 

بوده است.
مانند بیشــتر بازارها، ونکوور بزرگ 
هم شــاهد افزایش چشــمگیر ورود 

فروشــنده ها به بازار اســت. انجمن 
امــالک گزارش داد که در آگوســت 
۱۸۳۷ لیســتینگ جدید ثبت شد 
که نســبت به ماه قبل ۳.۵۷ درصد 
کمتر بود اما نسبت به ماه مشابه سال 
قبل نشان از رشدی 4۱.۸۵ درصدی 
داشت. با وجود شکل گیری سیلی از 
لیســتینگ های جدید، مقدار آن ها 
کمتر از افزایش فروش بوده که باعث 
شــده میزان کل موجودی پایین تر 

برود.
این در حالی است که موجودی کل 
خانه های مســتقل امســال به طور 
چشــمگیری پایین تر است. انجمن 
امــالک گزارش داد که در آگوســت 
46۱4 لیستینگ فعال برای خانه های 
مستقل وجود داشت که ۳.4۵ درصد 
نسبت به ماه قبل بیشتر بود. اما این 
رقم هنوز 2۱.۸4 درصد کمتر از ماه 

iroonia.ca .مشابه سال قبل بود

اســت دســتگاه تولیدی اش را تا ماه 
نوامبر به مدارس برساند.

آنها همچنین آمــاده تولید 2۰ هزار 
دستگاه در ماه هستند که متأسفانه 

هزینه آن ارزان نخواهد بود.
پیش بینی می شود قیمت هر دستگاه 
معادل ۱2 هزار دالر آمریکا )۱۵ هزار 

و ۸۰۰ دالر کانادا( باشد.

افزایش جمعیت پروانه ها در غرب کانادا، 
اپیدمی خطرناک

ازدیــاد قابل توجــه جمعیت نوعی 
پروانه در جنگل های مخروطی ساحل 
شمالی ونکوور به یک اپیدمی تبدیل 

شده است.
می گویند  محیط زیست  کارشناسان 
افزایش ســریع و چشمگیر جمعیت 
نوعــی پروانه شــب پر کــه از برگ 
کاج هــای شــوکران کانادایی تغذیه 
درختان  جنــگل  حیــات  می کند، 
مخروطی نورت ونکــوور را به خطر 

انداخته است.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، جــس مونتگومری مدیر اداره 
محیط زیست ونکوور می گوید درختان 
حوضه کاپیالنو به ویژه بخش لین ولی 
برخی قسمت های کوهستان سیمور 
مورد هجوم این حشرات مخرب قرار 

گرفته اند.
مونتگومری افــزود: »آن چه در این 
مناطق با آن روبرو هستیم در مقایسه 
بــا اپیدمی هایی از این نــوع که در 
گذشته اتفاق افتاده، به مراتب وخیم تر 
است و درختان بیشتری تحت تاثیر 

این پدیده از بین رفته اند.«

محققان محیط زیست کانادا می گویند 
الورهــای این حشــرات از تیغ های 
درختان مخروطــی به ویژه کاج های 
و  داگالس  صنوبرهــای  شــوکران، 

سدرهای قرمز تغذیه می کنند.
نزدیک به دو هزار هکتار از جنگل های 
بریتیش کلمبیا از جمله بخش هایی 
از ساحل سانشــاین و دره اوکاناگان 
تحت تاثیــر این همه گیری پروانه ای 

قرار گرفته اند. 
تحت تاثیر این پدیده رنگ درختان 
از سبز به قرمز تغییر می کند و برخی 
حتی به کلی پوست خود را از دست 

می دهند.
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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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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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قمار

رواج تئوری توطئه  کرونا بین 
کانادایی ها کمتر است

شمار شهروندان کانادایی که بحران 
کوویــد۱۹ را توطئه آمیــز می دانند 
نسبت به انگلیســی ها و آمریکایی ها 

کمتر است.
یک گروه تحقیقاتی دانشگاه شربروک 
با بررســی آمار و رقــام و اطالعات 
مرتبط با نظریه های توطئه در بحث 
کووید۱۹، اعالم کرد کانادایی ها کمتر 
از انگلیســی ها و آمریکایی ها بحران 

کرونا را نتیجه یک توطئه می دانند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
طرفداران نظریه های توطئه در قضیه 
کرونا از همان آغاز شــکل گیری این 
بحران در کشورهای مختلف همه جا 
به ویژه در فضای مجازی سر و صدا به 
راه انداختند تا بهتر دیده و شــنیده 
شوند. این گروه ها در برخی از کشورها 
برای افشای توطئه آمیز بودن بحران 
کرونا به خیابان ها آمدند، مشروعیت 
تدابیر محدودکننده بهداشتی را که 
دولت ها به اجرا گذاشــته اند، محکوم 
کردنــد و دولت ها را بــه تحریف یا 
کتمان اخبار و اطالعــات مربوط به 

کووید۱۹ متهم کردند.
محققان دانشگان شربروک در مطالعه 

خود رواج نظریه ها و باورهای مبتنی 
بر توطئه آمیز بودن کرونا را در جامعه 
کانادا و شــش کشــور دیگر شامل 
انگلیس، بلژیــک، آمریکا، فیلیپین، 
ســوئیس و نیوزیلند بررسی کردند. 
تازه ترین نظرسنجی که در چارچوب 
این مطالعه صــورت گرفت به ژوئن 

بازمی گردد.
طبق نتایج این مطالعه که قرار است 
همین هفته به طور کامل منتشــر 
شود، کانادا از جمله کشورهایی است 
که نظریه های توطئه مرتبط با کرونا 

در جامعه آن کمتر رواج یافته است.
درصــد شــهروندان کشــورها که 
نظریه هــای توطئه آمیز بودن بحران 

کرونا را باور دارند:
بلژیک: ۱۷.4 درصد
کانادا: ۱۷.۷ درصد

نیوزیلند: 2۵.۵ درصد
سوئیس:26.۹ درصد
آمریکا: ۳4.۷ درصد

انگلیس: ۳۵.۹ درصد
فیلیپین: ۷4.۷ درصد

نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از هر کشور در 
این مطالعه شرکت کرده اند.

احتمال بسته ماندن مرز کانادا و آمریکا تا ماه نوامبر
ایرونیا- توافق بسته نگه داشتن مرز 
بین کانادا و آمریکا برای ســفرهای 
غیرضروی ظرف چنــد روز آینده به 
اما نظرهای متفاوتی  پایان می رسد، 
میان شهرداران شهرهای مرزی درباره 

زمان ادامه محدودیت ها وجود دارد.
شــهرداران شــهرهای مرزی اخیرا 
از طریــق ویدیو آنالین بــا بیل بلر 
وزیر امنیــت عمومی دربــاره نحوه 
تصمیم گیری در مورد این مســئله 
در دوران پاندمی کووید-۱۹ صحبت 

کردند. 
به گزارش نشــنال پست ، بر اساس 
یک سری منابع ناشــناس، کانادا و 
ایاالت متحده آمریکا به دلیل افزایش 
تعــداد مبتالیان بــه کرونا در برخی 
از ایالت ها، احتمــاالً محدودیت های 
مرزی بیــن دو کشــور را حداقل تا 
پایان ماه نوامبر افزایش خواهند داد. 
محدودیت های مرزی کانادا و آمریکا 
از ماه مــارس اعمــال و چندین بار 
تمدید شد. پایان آخرین محدودیت ها 

2۱ سپتامبر خواهد بود.
مایک بردلی شهردار سارنیا باور دارد 
مرز باید حداقل تا ســال آینده بسته 
باقی بماند. بردلی به سی تی وی نیوز 
گفــت: »باید ببینیم بــا توجه به باز 

شدن مدارس و نزدیک بودن مردم به 
یکدیگر، در زمینه کووید چه اتفاقی 
در این استان می افتد. همچنین باید 
ببینیم چه اتفاقی در ارتباط با شرکای 

آمریکایی مان می افتد.«
درو دیکنــز شــهردار وینــزور نظر 
متفاوتــی دارد چون باور دارد تمدید 
محدودیت هــا برای یک مــاه دیگر 
احتماال بهتریــن کار خواهد بود. او 
می گوید داده ها و شرایط هم باید ماه 
به ماه بررســی شود و مرز نباید برای 

دوره ای نامشخص بسته بماند.
دیکنز می گوید: »کامال محتمل است 
که ما بتوانیم با بازبینی های ۳۰ روزه 
تا پایان ســال برویم، اما اصال دوست 
ندارم بگویم مرز را تا آخر سال بدون 
هیچ بازبینــی دوره ای به طور کامل 
ببندید آن هم به این دلیل که دولت 
نمی تواند شــرایط را بررســی کند و 

تصمیم بگیرد«.
او همچنیــن از وزیــر بلر خواســت 
پروسه ای رسمی ایجاد کند تا به موارد 

خاص خانوادگی اجازه عبور از آمریکا 
به کانادا را بدهد.

دیکنز اضافه کرد: »دولت فدرال کامال 
نسبت به این مسئله آگاه است که باید 
پروسه ای تعیین کند و اگر اعالنیه ای 
به زودی منتشــر شــود که درباره 
مسیری برای افرادی باشد که بتوانند 
برای آمدن به کشــور و رسیدگی به 
مســائل خاص خانوادگی خود از آن 

طریق اقدام کنند، تعجب نمی کنم«.
این پیغامی اســت کــه برایان مس 
نماینده وینزور وست ماه هاست به بلر 

داده است.
مس می گوید: »چیزی که برای مردم 
سخت است این است که حتی خبر 
ندارنــد و فقط منتظــر تاریخ بعدی 
ضرب االجل هســتند و این می تواند 

بی رحمانه باشد.«
دفتــر او تماس های بســیاری برای 
تســهیل محدودیت ها بــرای موارد 
خــاص خانوادگــی گرفتــه و حتی 
انتخاب هایی هم پیشنهاد داده است. 
او می گوید به جــای تکیه کردن بر 
انتخاب ماموران مرزی، باید برنامه ای 

مشخص به زودی تعیین شود.
او گفت: »به نظرم اگر ظرفیت تست 
های مرزی را بیشــتر کنیم و درجه 
باالیی از مسئولیت پذیری قرار بدهیم،  

اوضاع کمی بهتر خواهد شد«.
بردلی گفــت دولت باید تعیین کند 
می خواهــد اجــازه ورود را بــه چه 
گروه هایــی بدهد و تعیین کند آن ها 

چطور وارد شوند. 
او گفت: »این می تواند شامل مالکان 
امالک یا به هم رســاندن خانواده ها 
بشود، اما نباید فقط به معنی دوباره 
باز کردن مرزها باشد. این کار بسیار 
خطرناک خواهد بود و حتی وزیر هم 
اقرار کرد که اگر نتیجه عکس بدهد 
باید دوباره مرز را ببندیم. بدترین چیز 
این اســت که به مــا آزادی بدهید و 

iroonia.ca ».دوباره آن را بگیرید

اتاوا برای کمک به کودکان کانادایی 
زندانی در اردوگاه های سوریه

 تحت فشار قرار گرفت
یک بار دیگر دولت جاستین ترودو برای مداخله در پرونده کودکان کانادایی 
که در حال حاضر در اردوگاه های سوریه زندانی هستند و به حمایت های 

کنسولی کانادا دسترسی ندارند، تحت فشار قرار گرفت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، استفن هانفیلد وکیل متخصص در 
امور مهاجرت روز دوشــنبه ۱4سپتامبر در کنفرانسی مطبوعاتی با انتقاد 
از انفعال دولت کانــادا در این پرونده تاکید کرد دولت ترودو برای اعطای 
شهروندی به این کودکان که در واقع کانادایی هستند، هیچ اقدامی انجام 

نمی دهد و به همین علت این کودکان رسما بدون میهن هستند.
الکساندر بولریس نماینده نیودموکرات نیز که در این کنفرانس مطبوعاتی 
حضور داشت، با تایید اظهارات هانفیلد تاکید کرد موضع انفعالی اتاوا در این 

پرونده به شهرت کانادا در عرصه بین المللی لطمه خواهد زد.
وی افزود: »الزم اســت که از روی بشردوســتی و بــرای برطرف کردن 
نگرانی های مربوط به سرنوشت این کودکان که ناخواسته در این شرایط 
قرار گرفته اند، به سرعت وارد عمل شویم و از دولت لیبرال بخواهیم بیشتر 

از این دست روی دست نگذارد.«
اوایل ســال2۰۱۹ پــس از آن که جنــگ میان گروه داعــش و ائتالف 
بین المللی به پایان رسید، بسیاری از ستیزه جویان داعش به همراه اعضای 
خانواده هایشــان بازداشت شدند. کودکان این خانواده ها از همان زمان در 
شرایطی غیرانسانی در اردوگاه های شمال شرقی سوریه نگهداری می شوند 
و طبق اعالم دیده بان حقوق بشــر با خشــونت، گرسنگی و محرومیت از 

امکانات بهداشتی و آموزشی ابتدایی روبرو هستند.
به گفته هانفیلد از 26کودک کانادایی حاضر در این اردوگاه ها ۱۳نفرشان 

کمتر از 6سال دارند و برخی از آن ها حتی دو سال هم ندارند.

اعطای وام به کارآفرینان سیاهپوست کانادایی
ایرانیان کانادا- جاستین ترودو قوانین 
مربوط به اعطــای وام به کارآفرینان 
سیاه پوست کانادا را در پی خواست 
نماینــدگان مجلس اعالم کــرد. او 
می گوید در مورد عدالت و اصالحات 
در ســاختار پلیس حرف های زیادی 

برای گفتن وجود دارد.
 در پی ارسال نامه ی سرگشاده ای در 
مــاه جون به پارلمان و تأیید بیش از 
صد نماینده ی مجلس و ســناتور با 
امضای آنان، اعطای وام به کارآفرینان 
سیاه پوست کانادا در برنامه ی جدید 
حمایــت از کارآفرینــان دولت قرار 

گرفت. 
این برنامه ی 22۱ میلیون دالری در 
چهار ســال آینده مبلغ ۹۳ میلیون 
دالر از دولــت دریافــت خواهد کرد. 
هشت موسسه ی مالی نیز مبلغ ۱2۸ 
میلیون دالر به کارآفرینان سیاه پوست 
کانادایی پرداخت خواهند کرد. ترودو 
بــا بیان این کــه شــیوع کووید۱۹، 
بر شــکاف های سیســتمی و موانع 
اقتصادی سیاه پوســتان کانادا افزوده 
و آنها را کانون توجه قرار داده اســت 
از خواســت جدی دولت برای بهبود 
وضعیت این گــروه از کانادایی ها در 
راســتای ایجاد عدالت بــرای تمام 

شهروندان خبر داد. 
او در ادامــه گفت: ســرمایه گذاری 
یکــی   Black excellence در 
از فرصت هــای ســرمایه گذاری در 
اقتصادی سیاه پوستان  توانمندسازی 
کشــور اســت. این اقدامی در برابر 
تبعیض سیستماتیک است که بیش 
از حد بــر کارآفرینان سیاه پوســت 
ســخت گیری و آنها را از فرصت های 
سرمایه گذاری در کانادا محروم کرده 

است.
جاســتین  تــرودو این خبــر را در 
سازمانی بنام HXOUSE در تورنتو 
اعالم کــرد که یک مرکــز فکری و 
نوآوری اســت و به پرورش نوآوری و 

ایجاد فرصت های برابر برای جوانان در 
تورنتو کمک می کند.

 احمد اسماعیل، بنیان گذار این مرکز 
گفت: این برنامه نشانه ی استقبال دولت 
از مبارزه با نژادپرستی سازمان یافته و 
پرداختن به فرصت هایی است که از 

دست رفته است.
 او کــه متولد ســومالی و تحصیل 
کرده ی آمریکا ســت، در این رابطه 
گفت: این چیزی اســت که من واقعاً 
در طول زندگی ام در کشوری که در 

آن تحصیل کردم، شاهد نبودم. 
اتاوا بر همین اســاس درصدد است 
طی چهار سال آینده ۹۳ میلیون دالر 
به کارآفرینان سیاه پوست اختصاص 
دهد؛ در کنــار آن، بانک ها با اعطای 
وام های 2۵ تــا 2۵۰ هزار دالری به 
صاحبان مشاغل سیاه پوست از آن ها 

حمایت خواهند کرد. 
ادامه، گریگ فرگــوس، نماینده  در 
لیبرال، رئیس نمایندگان سیاه پوست 
در پارلمان کانــادا، این اقدام را برای 
سیاه گوستان کانادا ناکافی می داند. او 
گفت: ما کامالً شهروند کانادا هستیم و 
می خواهیم در این کشور شگفت انگیز 
که خانــه ی خودمان می نامیم، فعال 

باشیم.
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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 تجارى، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

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، اسپانیائى، فارسى و انگلیسى
ESL, IETLS, TOEFL 

گیتار و آواز (کالسیک، فالمینگو، پاپ)
ایرانى و خارجى

منبع: نشریه هفته

کوهنورد ایرانی ساکن کوکیتالم 
کجاست؟

خبر کانادا- گروه امداد، پس از گذشت 
هفــت روز، جســت و جویش را برای 

یافتن علی نادری متوقف کرد.
پلیــس و گروه های امــداد و نجات 
»کوکتیالم« اعالم کردند جست وجوی 
کوهنورد باتجربه ایرانی را پس از هفت 
روز بی نتیجــه متوقف کرده اند. آقای 
نادری هفته  پیش و هنگام پیاده روی 

مفقود شده بود.
علی نادری، ۵2 ســاله، ساکن شهر 
کوکیتالم، »بریتیش کلمبیا« هر روز 
 Eagle  برای پیــاده روی و ورزش به
Mountain می رفــت، امــا روز 2۳ 
آگوســت وقتی طبق معمــول برای 
ورزش بــه این منطقه رفت، دیگر به 

خانه بازنگشت.
پلیس و گروه هــای امدادی با بالگرد 
تمامی منطقه را جست و جو کرده اند، 
اما تــا کنون اثــری از وی نیافته اند. 
تیم های داوطلب نیز به جست و جوی 
ایــن کوهنــورد ایرانــی در تمامی 
مســیرهای احتمالی گشته اند که تا 

کنون موفق به یافتن او نشده اند.
بنا به اعالم پلیس و با توجه به طوالنی 
شــدن روند جســت و جو، ادامه این 
کار دیگر منطقی نیست و نمی توان 
گروه های امــدادی را بیش از این در 
مسیرهای خطرناک قرار داد. هرچند 
پرونــده تحقیقات پلیس برای یافتن 

آقای نادری همچنان باز است.
به گفته پلیس کوکتیالم، آنها به دنبال 
ســرنخ  درباره این کوهنــورد ایرانی 

هستند و به محض یافتن سرنخی که 
نشان دهد علی نادری در آن منطقه 
به سر می برد، نیروهای امدادی سریعا 

عازم منطقه خواهند شد.
از  بــه گفتــه پلیــس، ویدئوهایی 
آقای نادری پیدا شــده که توســط 
دوربین های نصب شــده در مســیر 
کوهنوردی گرفته شده است و وی را 
در حال پیمایش مسیر نشان می دهند 
که به پیشرفت کار کمک کرده است، 
اما کافی نیستند. بنا به اظهار پلیس، 
در حال حاضر هیــچ علت یا دلیلی 
مبنی بر مفقود شدن آقای نادری پیدا 

نشده است.
پلیس کوکیتالم از ساکنان محلی و 
مردم خواسته است در صورت داشتن 
هر گونه اطالعاتی از ایشان با شماره 
۱۵۵۰-۹4۵-6۰4 زیر تماس بگیرند.

 یاتا اعالم کرد کانادا باید
 مرزهای هوایی خود را  باز کند

انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی 
)یاتا( مســتقر در مونترال با تاکید بر 
این که بســته بــودن مرزهای کانادا 
حدود 4۱۰هزار و ۵۰۰ شــغل را در 
کشور به خطر انداخته است، از دولت 
ترودو خواست به جای بستن مرزها 
راهکارهای جایگزین دیگری را بررسی 

کند.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
الکســاندر دو ژونیاک مدیر عامل یاتا 
روز دوشــنبه ۱4ســپتامبر با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد: »به جای تدابیر 
قرنطینــه ای کنونــی، راهکارهــای 
جایگزین دیگری وجود دارد که هم 
می تواند سالمت و امنیت شهروندان را 
تضمین کند و هم راه را برای احیای 

اقتصاد کشور هموار نماید. 
رویکــردی که ســازمان بین المللی 
هوانوردی غیرنظامی )ایکائو( مستقر 
در مونترال ارائه کــرده، یکی از این 
راهکارهاست. اقدامات پیشگیرانه مثل 

تست هایی که ایرکانادا و وست جت 
انجــام می دهند، می تواند یک الیحه 

محافظتی مضاعف باشد.«
ایرکانادا مستقر در تورنتو و وست جت 
مستقر در ونکوور برای ارتقای سالمت 
پروازهای خود طرح هایی آزمایشــی 
تهیه کرده و قصد دارند از مســافران 
خود پیش از سوار شدن به هواپیما به 
طور داوطلبانه تست کووید۱۹ بگیرند.

طبق بررســی های یاتــا درآمدهای 
خطوط هوایی از ســفرهایی که مبدا 
یا مقصدشان کانادا است، تحت تاثیر 
کووید۱۹  از  ناشــی  محدودیت های 
نســبت به سال گذشــته ۷۰درصد 

کاهش خواهد یافت.
 این وضعیت احتماال موجب کاهش 
۳۹میلیــارد دالری تولیــد ناخالص 
داخلی کانادا خواهد شد و 4۱۰هزار و 
۵۰۰ شغل را در کشور به خطر خواهد 

انداخت.

توصیه پزشک ارشد کانادا به استفاده از ماسک هنگام رابطه جنسی

پرژن میرور- دکتر تَم، پزشــک ارشد 
کانادا در تازه ترین توصیه بهداشــتی 
خود در روز چهارشــنبه درباره انجام 
رابطــه جنســی در دوران بیمــاری 
کووید-۱۹ بیانیه ای را منتشر کرد. وی 
در بخشی از این بیانیه توصیه کرد که 
اگر با فردی خارج از دایره افراد نزدیک 
به خود می خواهید رابطه جنسی برقرار 
کنید حتماً از ماســک استفاده کنید. 
دکتر تم بخصوص پیشنهاد کرده است 
که تماس نزدیک صورت و بوســیدن 
یکدیگر را تا حــد ممکن کم کنید و 
حتماً با استفاده از ماسک بینی و دهان 

خود را بپوشانید.
وی در ادامه بیانیه خود گفته اســت: 
»حتی اگر افرادی که در رابطه جنسی 
با یکدیگر هستند هیچ عالمتی از ابتال 

به بیماری کووید-۱۹ را نداشته باشند، 
فعالیت جنسی با افراد غریبه خطر ابتال 
و یا انتقال ویــروس کرونا را از طریق 
تماس نزدیک مانند بوسیدن افزایش 

می دهد.«
دکتر تم همچنین پیشنهاد کرده است 
که از وجود عالیم بیماری کووید-۱۹ 
در خود و شریک جنسی خود مطمئن 
شــوید، از مصرف الکل پرهیز کنید و 
به طور کلی اقدامــات الزم برای یک 
رابطه جنسی ایمن از جمله استفاده از 

کاندوم را انجام دهید.
پزشک ارشد کانادا رابطه جنسی تک 
نفره در هنگام همــه گیری ویروس 
کرونا را به عنوان یکی از راه های امن 
ســکس ارایه کرده اســت. اما اگر در 
رابطه با یک شــریک جنسی جدید 

هستید و او از ماسک صورت استفاده 
می کند، بدانید که این توصیه پزشک 

ارشد کانادا است.
دکتر تَم اولین مقام بهداشــتی کانادا 
نیست که درباره سکس در دوران همه 
گیری کرونا مردم را راهنمایی می کند. 
مرکز کنترل بیماری استان بریتیش 
کلمبیا نیز اوایل تابســتان امسال در 
رابطه با برقراری رابطه جنسی در این 

دوران توصیه هایی را ارایه نموده بود.
در وب ســایت مرکز کنترل بیماری 
استان بریتیش کلمبیا آمده است که: 
»هنگام رابطه جنســی با افراد جدید 
از وسایلی اســتفاده کنید که به شما 
اجازه برقراری این رابطه را می دهد اما 
از تمــاس نزدیک صورت های خود به 

یکدیگر جلوگیری می کند.«

نگرانی  از برنامه بازگشت به مدرسه
 موجب افزایش عالقه به تدریس در خانه شده است

ایرونیــا- در حالیکــه بســیاری از 
کســب و کارهای بریتیش کلمبیا در 
روزهــای اولیه پاندمــی کووید-۱۹ 
درهای خود را بسته بودند یا ساعات 
کاری شــان را کم کــرده بودند، دبرا 
دوموشــل بــه زور می توانســت به 
تمام ایمیل هــا، تماس های تلفنی و 
برای  دریافتی  فیس بوکی  پیغام های 
 Homeschool یعنی  کسب و کارش 

Canada پاسخ بدهد.
دوموشــل، که از طریق شــرکتش 
مطالب آموزشی برای تدریس در خانه 
می فروشــد و به والدین اطالع رسانی 
می کند، می گوید طی پنج ماه گذشته 
به هیچ وجه با افت کاری مواجه نشده 

است.
او گفت: »وقتی نخست وزیر بریتیش 
کلمبیا و دیگر اســتان ها برنامه های 
بازگشت به مدرســه را اعالم کردند، 
ســرمان دیوانه وار شــلوغ شد. ما در 
دفترمان سه نفر هستیم و داریم مثل 
مرغ  ســر کنده این طرف و آن طرف 

می دویم.«
وقتی مــدارس بریتیش کلمبیا طی 
دوران پاندمی بسته شدند، عالقه به 
تدریــس در خانه و توزیع برنامه های 
یادگیری به شدت رشد کرد. بسیاری 
از والدین که نگران ویروس هســتند 
نمی خواهند فرزندان شان را به مدرسه 

بازگردانند.
شــریل ترپوسکی مادر دو فرزند اهل 
ساوث اسلوکن می گوید اگر اواخر این 
هفته از برنامه بازگشــت به مدرسه 
منطقه راضی نشود، تدریس در خانه 

را در نظر خواهد گرفت.
او گفت: »برای مــا وضعیت ایده  آلی 
نیست. این یعنی تعهد به خانه ماندن 
با کودکان زمانی که باید کار کنم، اما 
چیزی است که باید به آن فکر کنم.«

ترســا ویدریک مادر چهار فرزند که 
درباره تدریــس در خانه یک کتاب 
نوشــته و در ارتباط با آن پادکستی 
هم اجــرا می کند، می گویــد تعداد 
ســوال های والدینی که می خواهند 
ببیننــد یادگیــری در خانــه برای 
فرزندشــان خوب خواهد بــود یا نه، 

بیش از حد زیاد است.
او گفت: »تعداد این سوال ها در صفحه 
فیس بوک حدود هزار درصد افزایش 
داشته و در وبالگ حدود 26۷ درصد 
بیشتر شده اســت. عالقه نسبت به 
یادگیری در خانه مسلما عظیم است.«
اکثر کودکان بریتیش کلمبیایی که از 
خانه یاد می گیرند این کار را از طریق 
روش های یادگیری ارایه  شــده انجام 
می دهند که شامل آموزش یک معلم 
از طریق درس های آنالین، تماس های 

تلفنی، ایمیل یا دیگر روش ها می شود.
یادگیری ارایه شــده از طریق مدارس 
عمومــی و خصوصــی در بریتیش 
کلمبیــا قابل دســترس اســت اما 
دوموشل می گوید تقاضا آنقدر باالست 
که بسیاری از دانش آموزان در لیست 

انتظار قرار دارند.

او گفــت: »بعضی ها با حــدود هزار 
درخواست وارد شده در لیست انتظار 
روبه رو می شــوند، اما باز وارد لیست 
می شوند. من پیشنهاد می کنم با افراد 
مستقل کارشان را آغاز کنند. نام تان را 
وارد چند لیست انتظار بکنید و فقط 

صبور باشید.«

انتخاب دیگر هم ثبت نام کودک برای 
تدریس در خانه اســت، که طبق آن 
والدین مسئول برنامه آموزشی هستند 
و نیازی نیست بر مبنای استانداردهای 

استانی عمل کنند.
دوموشل و ویدریک هر دو پیغام های 
بی شماری از والدینی دریافت کرده اند 
که حس می کنند حضور فرزندشان 
در کالس درس امسال ترسناک است.
دوموشل گفت: »خیلی سنگین است 
که مجبور شــوید ناگهان وارد برنامه 
تدریــس در خانه شــوید و ندانید از 
کجا باید شروع کنید. اولین چیزی که 
به آن ها می گویم این است که نفس 

بکشند و نترسند.«
یک نگرانی دیگر والدین هم این است 
که اگــر تدریس در خانه انجام دهند 
کودکان شان ممکن است جایگاه شان 
را در برنامه هایی مانند زبان فرانسوی 

iroonia.ca .از دست بدهند
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تب جستجوی طال در کانادا باال گرفت
کروناویروس اقتصاد جهان را مختل کرده اما به بازار فلزات گران بها به ویژه طال رونق بخشیده است

طال در تاریخ بشر همواره یک دارایی 
جذاب و مطمئن محسوب می شده. 
در دوره معاصر نیز افزون بر مصارف 
متعددی که در صنایع مختلف دارد، 
برای سرمایه گذاران کوچک و بزرگ 
و حتی برای بسیاری از خانواده    ها در 
برابر نوسانات بازار، یک پناهگاه امن 

محسوب می شود.
طال برای اولین بار توســط بشــر در 
طبیعی ترین حالت آن در رودخانه    ها 
و نهرهای آب کشف شد. بدون شک 
طال یکــی از اولین فلزاتــی بود که 
انسان های نخستین آن را شناختند 
بدون این که واقعــا بدانند عنصری 
را که کشــف کرده اند، چه ارزشــی 
دارد و در آینده در زندگی بشــر چه 
ارزش و اهمیتی پیــدا خواهد کرد. 
با توجه به درخشــندگی، زیبایی و 
کمیابی طال، ایــن فلز خیلی زود در 
تقریبا همه فرهنگ های بشــری که 
به آن دسترسی پیدا کردند، به نماد 
پادشاهی و اغواگری تبدیل شد. حدود 
26۰۰ سال پیش از میالد مسیح بود 
که ساکنان بین النهرین اولین اشیاء را 
از طال ساختند. در سال ۱22۳ پیش 
از میــالد مقبره نمادیــن توتنخامن 
یازدهمین فرعون مصر باستان از طال 
ساخته شــد و در افسانه    ها هم آمده 
است که در سال ۹۵۰ پیش از میالد 
در ســاخت معبد معروف سلیمان از 
طال به عنوان یکــی از مصالح اصلی 
استفاده شد. در واقع طال اصلی ترین 

عامل طراحــی و تولید پول در تاریخ 
بشــر بوده اســت و قدمــت اولین 
ســکه های طال به ۷۰۰ سال پیش از 
میالد مسیح برمی گردد. این فلز مورد 
عالقه بشر این روزها به شدت تحت 
تاثیر پاندمی کرونا قرار گرفته است. 
اقتصادهــای بــزرگ و باثبات جهان 
تحت تاثیر پاندمی کووید۱۹ با بحران 
روبرو هستند. عالوه بر مشکالت شدید 
ساختاری در اقتصاد آمریکا و بی ثباتی 
سیاست های کاخ سفید، بحران کرونا 
نیز سبب شده تا جایگاه دالر آمریکا به 
عنوان ارز مرجع لرزان بشود و ارزش 
آن نیز رو به کاهش بگذارد. در نتیجه 
کاهش ارزش و جایگاه دالر طال راهی 

به جز افزایش جایگاه و ارزش ندارد.

پاندمی کرونا و بهای طال

پاندمی کرونــا اقتصاد بســیاری از 
کشــورهای جهان را از همان ابتدا به 
شدت مختل کرد. تحت تاثیر پاندمی 
کرونا فعالیــت بازارهای نفتی جهان 
نیز مختل شــد و بهای طال افزایش 
یافت. روند صعودی بهای طال پیش 
از ظهور اولین موارد کروناویروس در 
چین      در ماه دسامبر، آغاز شد اما تحت 
تاثیر این بحران سالمتی بسیاری از 
ســرمایه گذاران با اضطراب و التهاب 
بیشتری به سمت طال به عنوان یک 

ارز مامن روی آوردند.
ژوزه متــوت مدیر کل انجمن معادن 
کبک می گوید : »علت این اســت که 
طال در دنیــای اقتصاد یک ارز مامن 
محسوب می شود در شرایط ناپایدار 
اقتصادی سرمایه گذاران خرید طال را 

به خریدن ارز ترجیح می دهند.«
اقتصاددان ارشد موسسه  متیو دانژو 
دژاردن نیز می گوید عوامل مختلفی 
در نوسان بهای طال دخیل هستند و 
در ایــن میان ویروس کرونا نیز قطعا 
تاثیرگذاری خود را داشــته است. از 
زمانی که صحبت از شــیوع کرونا به 
میان آمد، شاهد افزایش قیمت طال 
بودیم. درست است که روند صعودی 
بهای این فلز گرانقیمت از نیمه دوم 
سال2۰۱۹ و زمانی آغاز شد که بانک 
مرکزی آمریکا نرخ سود اصلی خود را 
کاهش داد اما واقعیت این اســت که 
پاندمی کرونا به روند افزایش قیمت 

طال سرعت بخشید.
گرچه در این شرایط سرمایه گذاران 
و بازارها عالقه زیادی به شرکت های 
آبیتیبی- مثــل  مناطقی  معدنــی 
تمیســکامینگ نشــان می دهند اما 
ژوه متــوت معتقد اســت که عوامل 
موثر در بــازار از جمله کرونا بر دیگر 
فلزات پایه نیز تاثیرگذار بوده اســت. 
تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی و به 
ویژه کندشــدن روند ساخت و ساز و 

کاهش اجرای پروژه های زیربنایی در 
برخی کشــورهای بزرگ مثل چین، 
بازار آهن و فوالد از این وضعیت متاثر 

شده است.
از دیــدگاه ژان-مــارک الکوســت 
مدیر و رئیس هیئت مدیره شــرکت 
Monarques Gold، کروناویــروس 
و تحوالت مرتبــط با آن برای بخش 
معدن و به ویژه معادن طال خبر خوبی 
بوده اســت. الکوست می گوید : »من 
معتقدم اتفاقاتی کــه منجر به رونق 
گرفتن بازار طال شــده برای مناطقی 
مثل آبیتیبی خبری خجســته است 
چرا که رونق بازار طال و افزایش قیمت 
این فلز در سال های آینده نیز به ایجاد 
مشاغل بیشــتر در مناطق طالخیز 
منجر خواهد شــد. درست است که 
بحــران کرونایــروس به طــور کلی 
ابهامــات و ناپایداری هایی در اقتصاد 
جهان ایجاد می کند اما تصور من این 
اســت که این بحران و پیامدهای آن 
دســت کم برای بازار فلز گرانب هایی 
مثل طال می تواند آثاری خوشایند به 

دنبال داشته باشد.«
اما والــری فیون مدیــر کل انجمن 
توصیه  کبــک  معدنی  اکتشــافات 
می کند که در این اوضاع بیش از حد 
تحت تاثیر هیجانــات و التهاب بازار 
قرار نگیریم و با فاصله گرفتن از بازار 
اوضاع را در میان مدت بررسی کنیم 
و دیــدگاه بازتر و واقع گرایانه تری از 

شرایط و تحوالت داشته باشیم.     

آیا روند افزایشی بهای طال فعال ادامه 
خواهد داشت؟

بــه رغم این که بهای طــال در دوره 
پاندمــی کرونا فراز و نشــیب  هایی 
داشــته اما پیش بینی کارشناســان 
حاکی از آن است که کلیه فاکتورهای 
تعیین کننده     ای که در افزایش قیمت 
این عنصر گران بها تاثیرگذار هستند، 
در درازمدت تداوم خواهند داشــت: 
نرخ های بهره، نرخ تورم، کاهش ارزش 
دالر آمریــکا، نوســانات و ناپایداری 

بازارها.
و  اقتصــاددان  ماریــون  اســتفان 
ناسیونال  بانک  ارشــد  استراتژیست 
کانادا از میان چهار فاکتور فوق الذکر 
بیشــتر روی نرخ بهره متمرکز شده 
و معتقــد اســت که ایــن عامل در 
حــال حاضــر علت اصلــی افزایش 
قیمت طال اســت چرا که بانک های 
مرکزی کشورها به منظور حمایت از 
اقتصادهایی که بدجور دچار مشکل 
شده اند، به خرید گسترده اوراق قرضه 
دولتــی روی آورده   اند و همین اقدام 
موجب کاهش قابل توجه نرخ ســود 

شده است.
فعاالن و سرمایه گذاران بازارها نیز در 

مواجهه با بازدهی منفی اوراق قرضه و 
با توجه به نرخ تورم، جانب احتیاط را 
در پیش گرفته و به یک ارز مامن مثل 
طال که در شرایط کنونی جذابیت و 
اطمینان بیشتری برای سرمایه گذاری 

دارد، روی آورده اند.
اســتفان ماریون  معتقد است »طال 
تحت تاثیر نرخ بهره قرار نمی گیرد و 
به طور کلی زمانی که نرخ سود منفی 
است، شمش طال با استقبال گسترده 
سرمایه گذاران کوچک و بزرگ روبرو 
می شــود و بازار آن رونق می گیرد.« 
ماریون می گوید بــا توجه به این که 
بانک های مرکزی قصد دارند نرخ سود 
را برای مدتی طوالنی و حتی چندین 
سال در سطوح پائین و زیر نرخ تورم 
نگــه دارند، پیش بینی می شــود که 
پتانسیل الزم برای افزایش بهای طال 
حفظ خواهد شد. طال همواره در تنوع 
بخشیدن به ذخایر پولی سرمایه گذاران 
چه به شکل جمعی و چه به صورت 
انفرادی نقشی غیرقابل انکار ایفا کرده 
است و دقیقا امروز نیز شاهد همین 

نقش آفرینی طال هستیم.
با توجه به عوامل تعیین کننده موجود 
و چشم اندازی که برای بازارها ترسیم 
می شود، اکثرا کارشناسان پیش بینی 
می کنند کــه طال در آینــده نیز نه 
تنها بهــای خود را حفظ خواهد کرد 
بلکه بیش از پیش ارزش پیدا خواهد 
کرد. بانک مرکزی آمریکا اواخر آوریل 
پیش بینی کــرد هر اونــس طال تا 
تابستان 2۰2۱ به ۳ هزار دالر خواهد 

رسید.
اما همه تحلیلگــران بازار نیز چنین 
دیدگاهــی ندارنــد و روی آوردن به 
بازار طال را ســرمایه گذاری مناسبی 
بــرای آینده نمی داننــد. یکی از این 
تحلیلگران ادی شاندونه است که به 
 Medici عنوان مدیر مالی موسســه
فعالیت می کند. وی می گوید : »اقدام 
به خریــد یک فلز گرانب ها مثل طال 
صرفــا به این امید کــه ارزش آن به 
مرور زمــان افزایــش خواهد یافت، 
نمی تواند سرمایه گذاری جالبی باشد. 
خیلی    ها به دنبال شرکت ها و کسب 
و کارهایی هستند که الگوهای تجاری 
جالــب و خوش آتیــه     ای دارند. این 
افزایش  به  ســرمایه گذاری می تواند 
ارزش دارایی شما منجر شود، کاری 
که خیلی وقتها با طال نمی توان انجام 

داد.«
برخی طال را بیشتر ابزاری برای داللی 
می دانند تا ارزشی برای سرمایه گذاری، 
اما عده     ای دیگــر خرید و ذخیره آن 
را در بحران هــا راهی مناســب برای 
حفاظــت از ارزش دارایی های خود 

می دانند.
سایت شبکه خبری رادیو کانادا
منبع: نشریه هفته

پدر انتاریویی در نبرد قانونی با همسر سابق 
برای ممانعت از مدرسه رفتن پسرش بازنده شد

ایرونیا- پدری که از همســرش جدا 
شده و نمی خواست پسرش به خاطر 
کووید-۱۹ به مدرسه بازگردد، در نبرد 

قانونی با مادر این کودک بازنده شد.
یک قاضــی در انتاریو رای بر این داد 
که بازگشت به کالس بهترین راه برای 

این فرزند است.
این تصمیم نخستین رای این چنینی 
در انتاریو در دوران پاندمی اســت و 
متخصصان قانونی می گویند می تواند 
راهنمایــی برای والدینی باشــد که 

نزاع های مشابه دارند.
والدین این کودک که ســال 2۰۱۷ 
طالق گرفته اند، ســر این مســئله 
آیا فرزندشان  اختالف داشــتند که 
باید در پاییز به مدرســه بازگردد یا 
نه. اسناد دادگاهی نشان می دهد که 
مادر می گفت انزوای اجتماعی باعث 
شده فشار سنگینی روی این پسر وارد 
شــود و بازگشت به کالس به صورت 
حضــوری بهترین حرکت بــرای او 

خواهد بود.
همچنین، پســر در یک برنامه زبان 
فرانسوی شرکت می کند و در حالی 
که هیچ یــک از والدین فرانســوی 
صحبت نمی کنند، این باعث شــده 
انجــام دادن تکالیف در منزل برایش 
چالش برانگیز باشــد. پــدر تصدیق 
کرد که انزوا برای پســرش ســخت 
بوده اما گفت پسر درک می کند که 
خانه ماندن برای امن نگه داشتن او و 

دیگران الزم است.
والدین ابتدا سعی کردند این اختالف 
را میان خــود حل کنند، اما وقتی تا 
اواسط آگوســت نتوانستند راهکاری 
پیدا کنند، مــادر تصمیم گرفت به 

قانون رو بیاورد.
مالنــی اونیــل وکیــل مــادر بــه 
که  مــادر  گفــت  ســی تی وی نیوز 
می خواست پسر خود را به مدرسه و 

پیش هم کالسی هایش بفرستد، هیچ 
انتخاب دیگری جز قانون نداشت.

او گفــت:  »هیچ راه وســطی وجود 
نداشــت. زمــان مهم بــود و هیچ 
مصالحه ای بین آن ها وجود نداشت«.

قاضی آنــدرا هیمل کــه به صورت 
مجازی مسئولیت بررسی این پرونده 
را بر عهده داشــت، نظرات هر دو نفر 
را در نظر گرفت. او به این نکته اشاره 
کرد که پدر، که از آن موقع تا به حال 
دوباره ازدواج کرده، یک برنامه کاری 
انعطاف پذیر و یک بزرگسال دیگر در 
خانه دارد و مادر هیچ یک از این دو را 

در اختیار ندارد.
قاضی تعییــن کرد کــه برنامه پدر 
برای تدریس به پسر در خانه به این 
مسئله توجهی نکرد که مادر می تواند 
برنامه ای مشــابه را عملــی کند. او 
همچنین به این نکته اشاره کرد که با 
وجود اینکه پدر درک می کند پسرش 
به دلیل انزوای اجتماعی کووید-۱۹ 
به مشکل برخورده، هیچ راهکار قابل 

قبولی ارایه نکرده است.

قاضی نوشت: » پدر بعد از شش ماه 
انزوا برنامه ای برای نیازهای اجتماعی 
فرزند ندارد و توجهی به اثرات دیدن 
همتایانــش در مدرســه در حالیکه 
خودش در خانه تنها نشسته، نکرده 

است«.
هیمــل در تصمیم خــود از دولت و 
مســئوالن بهداشــت انتاریو کمک 
خواســت. آن هــا اقــرار کردند که 
فرستادن بچه به مدرسه ۱۰۰ درصد 
ایمن نیست،  اما تصمیم افتتاح دوباره 
مدارس باید در مقابل مسائل دیگر از 
جمله ســالمت و منافع آکادمیک و 

اجتماعی کودک سنجیده شود.
او همچنیــن این مســئله را در نظر 
گرفت که هیــچ کس در خانوار مادر 
یا پدر بیماری زمینه ای ندارد که باعث 
شــود آن ها در معرض ریسک جدی 

کووید-۱۹ قرار بگیرند.
بــا وجود اینکه این نخســتین مورد 
این چنینی بود، قاضی اشاره کرد که 
دادگاه از اواسط آگوست شاهد چند 
مورد مشابه بوده و »بدون شک، موارد 

دیگری هم خواهد بود«.
راسل الکساندر وکیل طالق گفت این 
مورد قابل توجه است چون به والدینی 
که طالق گرفته اند ایده  می دهد که در 
دعوی های قانونی آینده باید در انتظار 

چه چیزی باشند.
قاضــی در رای خــود ایــن نکته را 
پذیرفت که انتخاب اینکه یک کودک 
باید به مدرسه بازگردد یا خیر می تواند 
مسئله خیلی ســختی باشد. به این 
دلیل او به والدینی که در زمینه مسئله 
بازگرداندن فرزندشان به مدرسه توافق 
ندارند توصیه کرد خواستار نظر سومی 
شــوند و ابراز نگرانی کرد که مسئله 
آموزش کــودکان ممکن اســت در 
بین زوج هایی که طالق گرفته اند به 

مشکل بدل شود.

لیبرال ها قول کاشت 2میلیارد درخت 
داده اند، اما طی یک سال 
حتی یک نهال هم نکاشته اند

از دو میلیارد درختــی که لیبرال ها 
حدود یک ســال پیش در تبلیغات 
انتخاباتی خود قول کاشت آن ها را تا 
سال2۰۳۰ دادند، تا کنون چند نهال 

کاشته اند؟
 دولت جاستین ترودو چند روز طول 
کشید به این سوال پاسخ دهد اما علت 
این تاخیر پیچیدگی محاسبه و شمار 
باالی درختان نبوده چرا که پاسخ این 

سوال امروز صفر است.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
لیبرال ها این تعهد را حدود یک سال 
پیــش در اوج کارزار انتخاباتی خود 

دادند. 
گذشته  ترودو 2۷سپتامبر  جاستین 
درســت در روزی که قرار بود با گرتا 
تونبرگ فعال زیست محیطی جوان 
ســوئدی دیدار کند، در توئیتر خود 
نوشت: »طی ده سال آینده دو میلیارد 

درخت خواهیم کاشت.«
طبق این تعهد لیبرال ها می بایســت 
از ســپتامبر ســال2۰۱۹ هر ســال 

2۰۰میلیــون درخت و بــه عبارت 
دقیق تر هر روز ۵4۷هزار و ۹4۵درخت 
بکارند اما با توجه به این که یک سال 
از این طرح ده ســاله گذشته و هیچ 
نهالی کاشته نشده است از این پس 
بایــد هر ســال 222میلیون درخت 
یعنی هر روز 6۰۸هزار و ۸2۸درخت 
بکارند ضمن این که برای تحقق این 
طرح الزم است که آهنگ اجرای آن 

را نیز سرعت بخشند.
یــان کامــرون وابســته مطبوعاتی 
سیموس اورگان وزیر منابع طبیعی 
کانادا که مسئولیت اجرای این طرح 
را بر عهده دارد، با ارســال رایانامه ای 
اعالم کرد: »برای عمل کردن به این 
تعهــد در حال تهیه یک طرح جامع 
هستیم. به محض این که برنامه های 
مورد نظر تهیه شــدند، کار کاشــت 
درخــت در نقاط مختلف کشــور از 
جمله جنگل های عمومی، زمین های 
غیردولتــی و فضاهای شــهری آغاز 

خواهد شد.«
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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

اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي 
و اجتماعي و فرهنگی

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 ۸:۳۰
برای دریافت لینک زوم این برنامه لطفا با شماره 6۰4-۸۰۰-۱۹۷۷

 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.

نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی 

آشنایی با مسائل بانکی و مالیاتی 

از شما دعوت میکند که در جلسات اطالعاتی رایگان جهت آشنایی با مسائل 
بانکی و مالیاتی در کارگاهی  سه جلسه ای که به همین منظور تشکیل میشود 

شرکت نمایند در این جلسات موارد زیر بررسی می شوند: 
* چالشهاي مالي پیش رو در کشور کانادا * شناخت انواع

 روشهاي سرمایه گذاري  * آشنایي با سیستم مالیاتي در کانادا 
* چگونگي استفاده و شناخت انواع حسابهاي بانکي موجود در کانادا 

* آشنایي و نحوه دریافت کمکهاي بالعوض دولتي 
دوشنبه ۱4و 2۱ و2۸ سپتامبر ساعت ۱۰ تا ۱2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آشنایی با نحوه پرکردن فرم های

تمدید پی آر برای افراد دارای اقامت دائم کانادا
از هموطنان گرامی که عالقمند به تمدید کارت پی-آر هستند دعوت میشود 
در کارگاه آموزشی رایگانی که در این مرکز تشکیل میشود شرکت نمایند. در 
این برنامه با چگونگی پر کردن برگه های الزم و مدارک مربوط به آنها آشنا 

خواهید شد.  در پایان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد.
زمان: پنجشنبه  24سپتامبر ساعت ۱۰ تا ۱2

برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیری و ایمیل 
lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 6۰4۹۸۸2۹۳۱ تماس حاصل فرمایید و 
ضمن ذکر نام و شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس حاصل شود. 

این برنامه به زبان فارسی و به صورت آنالین برگزار خواهد شد. 
اطالعات مربوط به چگونگی دسترسی آنالین به ورک شاپ 

بعد از ثبت نام متعاقبا اعالم خواهد شد. 
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد.

آشنایی کوتاه با ۸ نامزد انتخابات رهبری حزب سبز کانادا
وکیل  ســاله،   ۳2 - مریم حــداد      
مهاجرت ســاکن مونتــرال – کبک 
است. حداد در پنج    سالگی از سوریه 
مهاجرت کــرد و از آن زمان تا کنون    
ســاکن مونترال اســت. او لیسانس 
حقوق از دانشگاه اتاوا دارد و در سال 
 Châteauguay – نامــزد    ،2۰۱۹
Lacolle بــود. او بــه صراحت اعالم 

کرده که همجنس گراست.

دکتر کورتنی هوارد- پزشک اورژانس 
ساکن یِلو-نایف، منطقه    شمال غربی 
اســت. او در دانشــگاه های    سایمون 
فریزر،    بریتیــش کلمبیا و مک گیل 
تحصیل کــرده اســت.         او همچنین 
رئیس انجمن پزشکان محیط زیست 
کانادا    و دانشــیار بالینی در دانشکده 
پزشکی کامینگ در دانشگاه کلگری 

است.

دکتــر آمیتــا کوتنر- 2۹ســاله، 
فیزیکدان علم نجوم ســاکن جزیره 
السکتی بریتیش کلمبیا است. آمیتا 
کوتنر     دارای مدرک دکترای دانشگاه 
کالیفرنیا     ، سانتا کروز است و    در طول 
کاندیدای  فــدرال 2۰۱۹     ،  انتخابات 
 Burnaby North Seymour    حذب
بود. پس از انتخابات     ، به عنوان منتقد 
حزب در زمینه علم و نوآوری فعالیت 
کرد. او همچنیــن بنیانگذار و مدیر 
کوتنر  است.   Moonlight موسســه 
همه جنس گرا  و  غیرباینــری  فردی    
است    و همیشه    از ضمیر»آنها« استفاده 
می کند. آمیتــا کوتنــر از برگزاری 
رویدادهای جمع آوری کمک مالی با 
رهبر سابق الیزابت می خودداری کرد 
چرا که عقیده داشت او به    تبعیض   های         

سیستماتیک نژادی نمی پردازد.

دیمیتری السکاریس- وکیل و فعال 
حقوق بشر است که در لندن )انتاریو( 
به دنیــا آمد و در مونتــرال )کبک( 
زندگی می کند.      او دارای مدرک حقوق 

از دانشگاه تورنتو است.      او نامزد فدرال 
انتخابات سال    2۰۱۵ نامزد    برای لندن 
غرب     ، منتقد پیشین    دادگستری در 
کابینه سایه حزب سبزها )2۰۱6( و 
عضو سابق هیئت ملی سبزهای کبک 

بود.

دیوید مرنر      - ۵۸ ســاله     ، یک وکیل 
بازنشسته اســت که در ونکوور آیلند 
اقامت دارد.      او دارای مدرک تحصیلی 
از کالــج    هــاروارد     ، دانشــگاه آلبرتا     ، 
دانشگاه آکســفورد و دانشگاه تورنتو 
اســت. دیوید آموزش پیش دبستانی 
و دبستانی    را در مدارس فرانسه زبان 
پشــت سر گذاشته اســت. او منتقد 
سابق حزب ســبز در زمینه    عدالت 
)2۰2۰- 2۰۱۸( بــود و در ســال 
2۰۱۹    به عنوان نامزد حزب سبز برای 
 Esquimalt – Saanich – Sooke
برگزیده شــد. او از ســال 2۰۱2 تا 
2۱۰۳ رئیس حزب لیبــرال کانادا، 
جناح بریتیش کلمبیا همچنین    نامزد 
 Esquimalt Saanich – آنها بــرای

Sooke در ســال 2۰۱۵ بود. قبل از 
ورود به دنیای سیاست     ، مرنر وکالت 
وزارت دادگســتری و دفتر شــورای 
محرمانه    و همچنین وزارت دادستان 
کل بریتیش کلمبیــا را عهده دار بود 
و در عین حال دریافت کننده جایزه 

خدمات عمومی دولت کانادا نیز    بود.

گلن موری      - 62 ســاله     ، سیاستمدار 
مقیم وینیپگ )مانیتوبا( است.         او دارای 
مدرک مطالعات شــهری از دانشگاه 
کنکوردیا است .او MPP سابق لیبرال 
مرکز تورنت)2۰۱۷ -2۰۱۰( و وزیر 
سابق کابینه در زمان نخست وزیری 
ران دالتون مک گوینتی و کاتلین وین 
و وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی    
)2۰۱۷- 2۰۱4( بــود. عالوه بر این، 
موری    همچنین به عنوان مشاور شهر 
)۱۹۹۸ – ۱۹۸۹( و شهردار وینیپگ 
)2۰۰4 – ۱۹۹۸( خدمت کرده است.      
او همچنین مدیرعامل موسسه شهری 
کانادا ) 2۱۰- 2۰۰۷( و مدیر اجرایی 
موسسه پمبینا ) 2۰۱۸- 2۰۱۷(  بوده 

است. او همجنسگراست.

آنامی پاول - 4۷    ساله     ، وکیل حقوق 
بشر ســاکن تورنتو است.      او لیسانس 
حقوق از دانشگاه اتاوا و فوق لیسانس 
مدیریت دولتی از دانشگاه پرینستون 
دارد. او منتقــد حزب ســبز در امور 
جهانــی )2۰2۰- 2۰۱۹(  و نامــزد 
فدرال در مرکز تورنتو در سال 2۰۱۹ 

بود.

اندرو وست - 4۵ ساله وکیل ساکن    
اتــاوا اســت.      او دارای مدرک حقوق 
محیط زیست از دانشگاه همان شهر 
اســت    و    منتقد    حزب سبز انتاریو در 
امور قضایی اســت.      اندرو وســت به 
عنوان کاندیدای استانی در کارلتون 
در سال 2۰۱4     ، نامزد فدرال    و استانی 
در کاناتا کارلتون در سال های    2۰۱۵ 
و 2۰۱6    و نامزد اســتان در انتخابات 
میــان دوره    ای اورلئان 2۰۱۰ حضور 

داشت.
منبع: نشریه هفته
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امروز در تاريخ
تداوم دولت ايران بيش از هر كشور ديگر

23مهر 1350مراسم دو هزار و پانصدمين سالروز «تكميل 
ايجاد دولت واحد و نيز جامعه مشـــترك المنافع جهانى به 
مديريت و رهبرى ايران» ادامه داشـــت و سران كشورها و 
شرق شناسان كه به اين مراسم دعوت شـــده بودند درباره 
 ايران و ايرانى اظهارنظر مى كردند. اين مراسم به مدت 5 روز

در پاســـارگاد و تخت جمشيد برگزار شد و بسيارى از سران 
كشورها درآن شركت كردند. سالروز صدور اعالميه بابل با ده 
سال تاخير برگزارشده بود، زيراكه به علت درآمد ناچيز ايران از 

نفت، بودجه آن تامين نمى شد.
روزي كه رصد خانه ديلميان آغاز به كار كرد

آغاز بكار رصدخانه ديلمي ايران به مديريت «ابوسهل 
كوهي طبري» را 15 اكتبر سال 987 ميالدي نوشته اند.

ابوسهل پسر رستم در زمان خود از رياضي دانان برجسته 
و به رموز فضا و علم هيات آشنا بود و كار «رصد» ستارگان را از 
همين روز آغاز كرد. اين رصد خانه كه چند رياضي دان ديگر 
در آن به كار سرگرم شده بودند به تصميم و هزينه شرف الدوله 
ديلمي از اميران اين دودمان ميهندوست ايراني ساخته شده بود.

استخدام معلم فرانسوي و اعزام دانشجو به فرانسه
23 مهر سال 1307 پانزده معلم فرانسوي استخدام شده 
از ســـوي دولت ايران براي تدريس وارد تهران شدند. دولت 
فرانسه براي پذيرش دانشجويان اعزامي ايران پيش شرط هايي 
در نظر گرفته بود از جمله دانســـتن زبان فرانسه و آشنايي با 
فرهنگ و طرز زندگي مردم اين كشور كه دولت وقت ايران را 
ناگزير به استخدام اين معلمان كرد. نخستين دسته 110 نفري 
دانشجويان اعزامي 12 مهر ماه 1307، روانه فرانسه شده بودند. 
مهدي آذر (دكترطب)، محمدعلي ملكي (دكترطب)، مهدي 
بازرگان (مهندس)، رضا رادمنش (دكتر)، سيد احمد رضوي 
كرماني (مهندس) و سيد علي شـــايگان (دكتر) از اعضاي 

نخستين دسته دانشجويان اعزامي به فرنگ بودند.
مصوبه دولت درباره كتابي كردن ظلم هاي انگلستان 

23 مهرماه 1331 شـــوراي وزيران دولت وقت ايران به 
رياست محمد مصدق تصويب كرد كه براي آگاهي ايرانيان از 
شان، عمليات و اقدامات ديپلمات ها، مظالم انگلستان در ميهن ِ

 عوامل و كنسولگري هاي آن دولت در ايران و به ويژه از آغاز 
قرن بيستم تا ملي شـــدن صنعت نفت به صورت يك كتاب 
منتشر شود و همه اسناد و تصاوير موجود در اختيار مولفان 

كتاب قرار گيرد .

قاب امروز

ـ مرد بي شهامت كسي است كه در جايي 
كه بايد اعتراف كند، خاموش بنشيند.  

ـ اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، 
درباره ديگران داوري نكن. 

 آبراهام لينكلن

 

دل رفت بر كسى كه بى ماش خوش است
غم خوش نبود وليك غمهاش خوش اســـت

جـــان مى طلبد، نمى دهـــم روزى چند
جان را محلى نيســـت، تقاضاش خوش است
عراقى

 سرايه

بندر تاريخى ُكنگـ    استان هرمزگان در تسخير زباله /عكس از: على رضا بهرى
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رنج

كلمه اي براي تاكيد

نمايش تلويزيوني

پرنده ايست

مخالف

راه  ميانبر

پيروزي

تنگاتنگ

ميوه

فشفشه

كم قطر

از گازهاي آلي

شكل هندسي

نام آذربايجاني

رئيس مدرسه

خرسندي 

وقار و سنگيني

برابر

مواظب باش!

اتاق پذيرايي

مضحك قلمي

ك

ظ

به طور كامل

عامل اكثر 
تصادفات

چيز

ضمير دوم 
شخص مفرد

آقا و سرور

سليقه
 همگاني

طاليي

يگانه

رنج
زدن 3  گل منسوج

در مسابقه
عالمت 

مرغوبيت 
كاال

پايتخت 
آفريقاي
 جنوبي

سال اسب

 بيانات آيت اهللا العظمي خميني درباره حكومت اسالمي
با آنكه بيش از يك هفته از اقامت حضرت آيت اهللا 
خميني در پاريس مي گذرد مطبوعات فرانسه همچنان در 
اطراف اقامت معظم له در فرانسه و نيز مسائل سياسي 

وقايع ايران بحث مي كنند. 
نكته مهم در بيانات ديروز آيت اهللا العظمي خميني 
اشاره به حكومت اسالمي بود. ايشان گفتند برخي از افراد 
كه از مباني دين اسالم و حقيقت و واقعيت عميق آن 
اطالع كافي ندارند تصور كرده اند كه حكومت اسالمي با 
پيشرفت ها و ترقيات جهان امروز مغايرت دارد در حالي 
كه آئين مقدس اسالم كه نجات دهنده بشريت است جز 
ترقي و تعالي انسان و پيشرفت به سوي كمال راهي را 
نشان نمي دهد. اين تصور كه در حكومت اسالمي استفاده 
از وسائل جديد و اختراعات و اكتشافات بزرگ ميسر 

نخواهد بود انديشه باطل و موهومي است. و ...
مبارزه و پيروزي

روزنامه اطالعات پس از دو روز اعتصاب منتشر 
مي گردد. اين نخستين باري بود كه پس از پنجاه و دو 
سال خدمت مداوم، خبرنگاران و نويسندگان در روزنامه 

اطالعات دست از كار كشيدند. 
خوشبختانه مبارزه شرافتمندانه ما و ساير همكاران 
در واحدهاي مطبوعاتي به نتيجه مورد نظر رســـيد و 
دولت خواســـتهاي قانوني و مشروع روزنامه نگاران را 
مورد قبول قرار داد و مبارزه براي آزادي و انتشار اخبار 
و مطالب واقعي و انعكاس نظرات بدون سانســـور به 

پيروزي منتهي شد. 
اعتصاب روزنامه نگاران وضع سياسي كشور را بحراني تر كرد

تهـــران 12 اكتبر رويترـ  اعتصاب روزنامه ها عليه 
سانسور از سوي حكومت نظامي ايران را در آخر هفته 
گذشـــته بدون روزنامه گذاشت. اين اعتصاب موجب 
بحراني تر شـــدن اوضاع حياتي كشـــور گرديد. گمان 
مي رفت كه شاهنشـــاه ايران كه در 15 سال اخير براي 
اولين بار با موج جدي از مخالفت مواجه شده اند ممكن 
است بركناري جعفر شريف امامي نخست وزير جديد را 

مورد بررسي قرار دهد. 
جبهه ملي روز 2 شنبه را تعطيل عمومي اعالم كرد

تهران 12 اكتبر خبرگزاري فرانسهـ  بزرگترين جبهه 
مخالف در ايران يعني جبهه ملي امروز، روز دوشنبه را 

تعطيل عمومي در سراسر كشور اعالم كرد. 
دوشنبه مصادف با چهلمين روز كشته شدن عده اي 
از تظاهركنندگان در روز جمعه (8 سپتامبر است) تاكنون 
دهها هزار كارمند دولت اعم از معلمان، پزشكان و كارگران 
پست كه از شنبه گذشته براي افزايش حقوق دست به 
اعتصاب زده بود هنوز به اعتصاب خود ادامه داده اند. 

اعالميه آيات عظام درباره تعطيلي فردا
حضرات آيات عظام مرعشي نجفي، شريعتمداري 
و موســـوي گلپايگاني در اعالميه مشـــتركي كه در قم 
منتشر شد به مناسبت چهلمين روز حادثه خونين جمعه 
17 شهريور در ميدان ژاله تهران مردم مسلمان ايران را 
به عزاداري در روز دوشـــنبه (فردا) دعوت كرده اند. در 
اين اعالميه همچنين از اخباري كه از شهرهاي خرم آباد 
ـ كرمانشـــاهـ  آملـ  بابلـ  بوكانـ  مهابادـ  ســـاوه و 
بعضي از شهرهاي ديگر در آستانه اربعين كشته شدگان 
تهران واصل شده ابراز تأسف كردند و گفته شد كه در 
روز دوشـــنبه حوزه هاي علميه براي تجليل از خونهاي 
به ناحق ريخته شده و همدردي با بازماندگان حادثه و 
به عنوان حفظ اصالت و دوام نهضت، مقدس اسالمي 

تعطيل خواهد بود. 
با استعفاي دكتر مجتهدي موافقت نشد

بـــا عدم موافقت مقامـــات آموزش و پرورش با 
اســـتعفاي دكتر مجتهدي رئيس مدرسه البرز و مراجعه 
گروهي از معلمان و كاركنان مدرسه به منزل وي دكتر 
مجتهدي امروز صبح در مدرسه حضور يافت و مشغول 

به كار شد.
دكتر مجتهدي كه از سال 1325 رياست مدرسه البرز 
را به عهده دارد هفته گذشته به دنبال ناآرامي هائي كه در 
مدرسه البرز پيش آمد و موجب تظاهرات دانش آموزان 
در حياط مدرسه و اقامه نماز و باالخره محاصره مدرسه 
از سوي مأموران انتظامي شد از رياست مدرسه استعفا 
كـــرد و امروز پس از اعالم موافقت مقامات آموزش و 
پرورش با استعفاي وي گروهي از كاركنان اين مدرسه 
به خانه وي رفتند و پس از گفتگو توانستند موافقت او 

را براي پس گرفتن استعفا به دست آوردند. 

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 23 مهرماه 1357 
(برابر با 12 ذيقعده 1398، 15 اكتبر 1987) نقل شده است

چهل سال پيش...

پندبزرگان   

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 - کتاب دان کوبرگ- اتحادیه فوتبال اروپا

2-  کلمه درد- اشعار وصف فصل اول- معادل پانصد هزار
3-  محله قدیمی و سرسبز تهران- بلند- تیمی در لیگ برتر

4-  محل قرار و گردآمدن- خانه عشق- نماد پاکیزگی در سفره هفت سین
5-  رشته باریک- شهری در استان اردبیل- وقت گذرانی- برس

6-  باد خنک- رانده شده- شهر مقبره شیخ شهاب
7-  زشت و نانجیب- رایزنی- خودمحور

8-  پاکیزگی- ضد خوبی- پابرجا
9-  نام زوال- اثر دیدنی بیرجند- تنگه

10-  پایان شب... سپید است-اختراع گراهام بل- زبردست
11-  آخر- نوآوری- تیم ایتالیایی- دایره

12-  رعایت کردنی در صف- ضمیر سوم شخص مفرد- تصاویر
13-  پوشیده شده- فیلسوف فرانسوی- کج  و مایل

14-  نوعی میکروسکوپ- میوه گرمسیری سرشار از ویتامین- چیز
15-  عدسی پالستیکی که روی قرنیه چشم می گذارند- اثری از ژان آنوی فرانسوی

 عمودي:
1-  اثر اشتاین بک- بازداشتن

 2-  روزنـــه و رخنـــه - شـــهربانی - 
بهره  پول

3-  برادری- نشان دادن- بی باک
4-  مرتاض هندی- نیلوفر هندی- 

فروشگاه لباس
فرنگـــی-  گوجـــه  افشـــرده    -5
کاری  عاقبـــت  در  ـــتاخیز-  س ر

نگریستن
6-  کوشـــیدن- وزیـــدن- جامـــه- 

دریاچه استرالیا
رســـوب  لـــورل-  مبـــازی  ه   -7
بزرگ تریـــن  از  رودخانـــه-  ر  ت ـ ـ ـ س ب

شرکت های خودروسازی جهان
8-  دریاچـــه آســـیا- شـــهر دیدنی 

هرمزگان- سریال جواد افشار
9-  همچنیـــن – محـــل امامـــزاده 
صالـــح تهـــران- پرمخاطره تریـــن 

دوره زندگی
10-  یک عامی- نادان- بی بیمی- 

کشتی جنگی
11-  باران کم- معالجه- طرف

 12-  برابـــر- صـــدای بســـتن در -
 جد  اعالی حضرت رسول اکرم)ص(

کالس   - ـــروش  ف ذ  ـ ـ ـ غ ا ک   -1 3
سوادآموزی - ساعی

14-  جماعت مردم- پول کم ارزش 
قدیمی- دنیا و آخرت

15-  پاسخ مثبت- التهاب و وجود 
لخته های خون در یک ســـیاهرگ 
ســـطحی که به طور اولیه ناشـــی از 

عفونت یا آسیب است

حل جدول ويژه شماره  6899

   افقي:
1 - تذکره ادبی مفصلی از رضا قلی خان هدایت طبرستانی- 

ماه میان مهر و آذر
2-  بخشیدن- آسانسور- مقابل کلی

3-  بازی قهوه خانه ای- شعری آهنگین که درمراسم سوگواری می خوانند- رازها
4-  دربه در- دهان- مرکز جمهوری چک

5-  پرستیدنی در جاهلیت- خنجر- هیمه- تصدیق فرنگی
6-  نویسنده کاندید- گردنکش- توانایی

7-  پرتاب سنگ- پیراهن بافتنی جلو بسته- محافظ برقی
8-  گوشه نشینی- نهنگ- خودروی شخصی

9-  اقامت کننده- گیاه لعاب دار طبی- وضعیت ظاهری
10-  فالت آسیا- زن نیکوکار فرعون- قیصر

11-  عالمت مصدر جعلی- پیوند ازدواج- آب نیمه گرم- ضمیر فرانسوی
12-  چیرگی- چک- مولد الکتریکی

13-  دامن کوتاه و چین دار- پیمودن طریقت- سیستم عاملی برای تلفن همراه
14-  سنگی شفاف و زینتی- دانا و حکیم- فر و شکوه

15-  در پناه- این روش به تنفس دوباره پوســـت و زیبایی و شـــفافیت آن بســـیار 
کمک می کند

 عمودي:
ــم  ــ فیل ــــم  ــر خان ــ ازیگ ب   -1
ــــم  قدی ــاده  ــ ج ی  ی ا م ن ی ـ ـ ـ ـ س
)روی پرده سینما(- ضمیر 

مؤدبانه
2-  قدرت و عظمت الهی- 
ــد -  ــ ــر باش ــ ــه فخ ــ ــه مای ــ آنچ

گویش ایرانی
3-  گوارا- معاینه پزشکی- 

جانشین وضو
4-  شــــهری در استان چهار 
محال وبختیــــاری- تابلوی 

لیختنستاین- گلی زیبا
5-  مایه زندگی- اختاپوس- 

جذام
ــر از نرفتن-  ــ ــودال- ام ــ 6-  گ
اسباب فروختنی پهن شده- 

گلی سفید و خوشبو
ــــق چوبی-  ــه ای قای ــ 7-  گون
طرح های قانونی- سازمان 

جاسوسی امریکا
ــرم  ــ ج ــــخن-  همس   -8
متحرک سماوی- بایللی آید

9-  یک دانه- حرکتی بین راه 
رفتن و دویدن- بداندیشی

ــر- هیکل،  ــ ــــف اگ 10-  مخف
کالبد- دودمان- صدمه

ــــم مصدر از ارزیدن-  11-  اس
در مثل برادر شغاله- اجاق 

کیک پزی
 - جســـم  جمـــع    -1 2
سنبل الطیب - از تک سلولی ها

ــــت -  ــــس و سرپرس 13-  رئی
ــروی انتظامی  ــ نمایش - نی

جمهوری اسالمی ایران
ــــش- کمک-  14-  کالم پرس

مجبور شده
15- بسیار نور دهنده- غذای 

مجلل شب عید نوروز

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6900
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کاش این رسم از »مهاجران« 
مهاجرت کند

رواج ازدواج کودکان در روستاهای همدان
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گزارشنویس

ان
ایر
ی/

سائ
لن

فض
وال

:اب
ها
س

عک

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

کلمهمشچنوملقوب1

اهراخهیوهالال2

تیارماکسنمیره3

یبدشارتمسلیب4

ویگمهالبرکزر5

شبلسوتندینشا6

اوقاتیگانیبان7

یلیلماشنادس8

لادتعاروبصرور9

یریمزاکورچهس10

متمانهبشترام11

وننرادوهییما12

تاهیهبهارسکول13

رسیمرایدندیرخ14

شخبناهجیشزروبط15

123456789101112131415

دراکیرپیداشهرد1

راویدیارسناسا2

حیلمفکمهاوران3

اناعساواسدنز4

شداسفروتکااو5

یمکجربهنیماک6

ههددیازازوکای7

لاسیندزوناک8

اکیرماهدیفراش9

بریرحتاکرشلی10

تمروانشتنیلر11

دابزدهگنیواو12

ادوهیاروهبابش13

یومایرتشنتشاک14

ینیچهرگتپراکدر15

ریزش بچه ها برای درس خواندن در مقطع 
راهنمایی و دبیرستان یکی از مسائلی است 

که ازدواج زودهنگام در مهاجران را تبدیل به 
مسأله کرده. در مهاجران در مجموع  بیش 

از هزار دانش آموز  هست. حدود 784 نفر از 
این تعداد در مقطع ابتدایی درس می خوانند. 

200 نفر به راهنمایی رفته اند و 86 نفر هم در 
مجموع دبیرستان

ــــت  ــا خودت بود، دوس ــ ــر انتخاب ب ــ اگ
داشتی درس بخوانی یا ازدواج کنی؟

درس بخوانم.
دوست داری لباس عروس بپوشی؟

نه اصاًل دوست ندارم.
ــــت جالب  ــز ازدواج برای ــ ــــس چه چی پ

است؟
هیچی اش برام جالب نیست، هیچی 

ازدواج.
ــــهری  ــتم. ش ــ ــران هس ــ ــهر مهاج ــ در ش
ــدان  ــ ــــری هم کوچــــک در 40 کیلومت
ــــن.  ــــش اللجی ــرقی بخ ــ ــمت ش ــ در س
ــدام از اهالی اش که  ــ تقریبًا پیش هر ک
ــان  ــ ــأله شهرش ــ ــینی، از این مس ــ می نش
ــــن پایین.  حرف می زنند. ازدواج در س
ــــم یا فرهنگی که بیچاره شان کرده  رس
ــان را گرفته. اصاًل  ــ و جلوی پیشرفت ش
ــهر  ــ ــتان، ش ــ ــطح اس ــ یک جوری در س
ــــم معروف  ــــن رس ــا ای ــ ــان ب ــ کوچک ش
شده. از عضو شورای شهر تا زن و مرد 
ــد که از  ــ ــی بیفت ــ ــد کاش اتفاق ــ می گوین
ــم نجات پیدا کنند. می گویند  ــ این رس
ــــت کمی  ــاز وضعی ــ ــال ها ب ــ ــــن س در ای
ــن ازدواج 7-8  ــ ــده قباًل که س ــ بهتر ش
ــه 12 و 13  ــ ــــن روزها ب ــالگی بود و ای ــ س

سال رسیده.
ــه بعدازظهر است  ــ ــاعت حدود س ــ س
ــــت.  ــــی از جمعی و شــــهر تقریبــــاً خال
ــــل تاریخی اش  ــران، به خاطر پ ــ مهاج
ــــت. از کنار  به نام »خانم« معروف اس
شهرداری و آتش نشانی کوچک شهر 
عبور می کنم. سارا، مادر و خاله اش را 
در خانه شان می بینم. در انتهای یکی 
ــهر مهاجران. سه  ــ ــــت های ش از بن بس
نسل از یک خانواده که قربانی ازدواج 

ــود، مگر  ــ ــــبخت نمی ش دخترش خوش
دختر خواهرش خوشبخت شد.

ــــرش را در 11  ــارا دخت ــ ــــم، خاله س مری
ــر  ــ ــوهر دخت ــ ــوهر داده. ش ــ ــالگی ش ــ س
 15 شیشــــه ای شــــد و دختــــرک در 
سالگی طالق گرفت االن تهران پیش 
ــد. مریم  ــ ــــی می کن ــــش زندگ مادربزرگ
ــالگی ازدواج  ــ ــم در 13 س ــ ــودش ه ــ خ

کرده.
ــالگی  ــ ــــرت را 11 س ــو چرا دخت ــ مریم ت

شوهر دادی؟
ــیمانم.  ــ ــتباه کردم. االن خیلی پش ــ اش
ــــدم.  ــالگی بیوه ش ــ ــــم 24 س ــودم ه ــ خ
ــر ما پدر و مادرها  ــ نمی دانم چه در س
ــاله ها  ــ ــه  12-11 س ــ ــاال ک ــ ــذرد! ح ــ می گ
تمام شده اند، افتادیم به جان هشت 
ساله ها و 9 ساله ها. فرهنگ مان شده 
ــگار این  ــ ــــت. ان ــان نیس ــ ــــت خودم دس
ــــت از سرمان برنمی داره.  فرهنگ دس
ــی قائل  ــ ــر ارزش ــ ــرای دخت ــ ــالً ب ــ ما اص
ــتیم. یکی خودم ببین چه بالیی  ــ نیس
ــر دختر خودم آورده ام. دخترم 16  ــ س
سالگی طالق گرفت به فکر خودکشی 
ــاله طالق گرفته،  ــ ــاد. حاال که دو س ــ افت
ــد  ــ ــل بده ــ ــه تحصی ــ ــد ادام ــ می خواه

می رود مدرسه بزرگ ترها.
ــرا در مهاجران این همه دخترها  ــ - چ

زود ازدواج می کنند؟
- فقط دخترها زود ازدواج نمی کنند، 
پسرها هم همین هستند. اما دخترها 
بدترند به همه بگو اینجا در حق زن ها 
ــــم می کنند، این زنده به گور کردن  ظل
ــاله  ــ ــر 25 س ــ ــور پس ــ ــــت. چط بچه هاس
ــاله؟ تازه  ــ ــر 12-11 س ــ ــا دخت ــ ــد ب ــ می آی
ــد ولی بعد  ــ ــــش افتخار هم می کنن اول

ــوند. خیلی ها از روی  ــ ــیمان می ش ــ پش
ــمی دخترهایشان را  ــ چشم و هم چش

زود شوهر می دهند.
ــازی می کند.  ــ ــــت هایش ب ــارا با دس ــ س
ــردرگمی  ــ ــاله ای که س ــ ــــرک 12 س دخت
ــوان خواند. در  ــ ــــمانش می ت را در چش
سکوت به حرف های مادر و خاله اش 
ــر  ــ ــم در س ــ ــد. نمی دان ــ ــوش می ده ــ گ
ــری که  ــ ــذرد. دخت ــ ــرک چه می گ ــ دخت
نــــد سرنوشــــت  نتوانســــته و نمی توا

متفاوتی برای خودش رقم بزند.
- سارا این حرف ها نمی ترساندت؟

- نمی دونم.
- شوهرت را دوست داری؟

- نمی دونم.
ــــم،  ــه اش می پرس ــ ــادر و خال ــ ــه م ــ رو ب
ــود؟  ــ ــی االن باید بچه دار هم بش ــ یعن

ــــت تبدیل  به شهر شده با 2  سالی اس
ــه 700 خانوار از  ــ ــزار و 300 خانوار ک ــ ه
این تعداد یعنی یک سوم جمعیتش 

تحت پوشش کمیته امداد هستند.
ــکالت  ــ ــتر مش ــ ــد: »بیش ــ ــج می گوی ــ خل
ــن  ــ فرهنگی ما به همین ازدواج در س
ــار مدارس مان  ــ ــن برمی گردد آم ــ پایی
ــهر ما با 7 هزار و 500  ــ را ببینید. در ش
ــتر  ــ ــــت فقط 40 نفر یا بیش ــر جمعی ــ نف
از ایــــن تعــــداد مــــدرک کارشناســــی 
ــــت  ــــن  تعداد خیلی کم اس ــد. ای ــ دارن
ــــت ما  ــالی هس ــ ــه چند س ــ ــی ک ــ در حال
ــــم. همین کمبود  ــتان هم داری ــ دبیرس
نیروی متخصص باعث شده ما چند 
پرستار، بهیار یا دست کم یک پزشک 

از روستایمان نداشته باشیم. 
ــاعت دو  ــ ــگاه به این مجهزی س ــ درمان

در کودکی اند.
ــــل اغلب  ــاله و مث ــ ــارا 25 س ــ ــوهر س ــ ش
ــــت. اهالی  ــاورز اس ــ ــا کش ــ ــی اینج ــ اهال
ــور  ــ ــا در تولید خیارش ــ ــاورزند ی ــ ــا کش ــ ی
ــت از  ــ ــهر پر اس ــ ــت می کنند. ش ــ فعالی
کارگاه های خیارشورزنی و دبه هایش. 
بــــه خاطــــر بی آبــــی  کــــه  ا  همان هــــ
ــت.  ــ ــان در حال تعطیلی اس ــ بیشترش
ــاورزان هم  ــ ــور که اغلب کش ــ همان ط
به خاطر بی آبی از کار بیکار می شوند. 
ــاله است. او با بغض  ــ مادر سارا 29 س
ــــرش حرف می زند  درباه ازدواج دخت
ــد آخر و عاقبت خوبی  ــ و اینکه می دان
ــوهرش  ــ ندارد اما مجبور بوده. هم ش
ــته  ــ ــرک داش ــ ــه ازدواج دخت ــ ــرار ب ــ اص
ــــت دختر را در این  هم اینجا رسم اس
ــوهر دهند ولی می داند  ــ سن و سال ش

ــده  ــ ــا خن ــ ــم؛ ب ــ ــران می پرس ــ در مهاج
ــوده و  ــ ــال ها ب ــ ــه س ــ ــد:» اون ک ــ می گوی
ــود زن  ــ ــالم ب ــ ــــن 17 س ــــت خود م هس
ــالگی هم صاحب  ــ ــوزده س ــ گرفتم و ن
ــــدم اینجا سراغ هر کسی بروی  بچه ش
همین را می گوید نباید خیلی تعجب 

کنی.«

ــهر  ــ ــگاه های زنانه ش ــ ــه یکی از آرایش ــ ب
ــا همه  ــ ــــی روم. زن ه ــران هم م ــ مهاج
ــه از ازدواج  ــ ــول می گویند ک ــ متفق الق
ــــن  ــان در س ــ دخترهایشــــان و خودش
ــا  ــ از زن ه یکــــی  اند.  پاییــــن خســــته 
 20 می گویــــد: »همیــــن االن دختــــر 
ــــالق گرفته.این  ــود، ط ــ ــا ب ــ ــاله اینج ــ س

سارا چند ماهی اســـت 12 ساله شده. قرار بود امســـال کالس هشتمی شود، 
اما شوهرش اجازه نداد مدرســـه برود. همسر 25 ساله اش به او گفت شرایط 
مدرسه رفتن ندارد و او در جواب فقط سکوت کرد. سارا روسری سیاه رنگش 
را دور ســـر بسته. پوست سفید با چشمان ســـبز رنگ دارد؛ وقتی با من حرف 
می زند، بیشتر چشـــمانش را به زمین می دوزد. کم حرف است و با جمالت 
خیلی کوتاه پاسخم را می دهد. صورتش پر از معصومیت کودکی است که 

هنوز چیز زیادی از زندگی نمی داند.

ــود. هالل  ــ ــد از ظهر تعطیل می ش ــ بع
ــواد را  ــ ــر و اینها هم نیروی بی س ــ احم
ــول نمی کنند.  ــ ــم دیدن قب ــ برای تعلی
ــد زود  ــ ــه می خواهن ــ ــون هم ــ ــرا؟ چ ــ چ
ازدواج کنند. دخترها را زود به ازدواج 
ــتان  ــ ــر به دبیرس ــ ــد اگ ــ ــویق می کنن ــ تش
ــًا 25 نفر  ــ ــد، نهایت ــ ــر بزنی ــ ــه س ــ دختران
ــال در  ــ ــل می کنند. پارس ــ در آن تحصی
ــه ای که  ــ مجموع 32 نفر بودند. مدرس
ــته  ــ ــــش از 120 دانش آموز داش باید بی
ــــت و  ــد. آمار ابتدایی 300 نفر اس ــ باش
ــه 25 نفر  ــ ــتان ب ــ ــــک مرتبه در دبیرس ی
ــکان دهنده  ــ ــد و این برای ما ت ــ می رس
ــــص  ــط مخت ــ ــأله فق ــ ــن مس ــ ــت. ای ــ اس
ــرها هم  ــ ــــم نمی ماند. پس ــران ه ــ دخت
ــوند  ــ ــد مجبور می ش ــ ــر درآم ــ ــه خاط ــ ب
ــد، یعنی از  ــ ــا کنن ــ ــان را ره ــ تحصیل ش
ــتان دخترها و پسرهای  ــ مقطع دبیرس
ــرها  ــ ــد. نهایت پس ــ ــال ازدواجن ــ ما دنب
ــد اما دیگر  ــ ــالگی دوام بیاورن ــ تا 18 س
ــد.  ــ ــگاه نمی رون ــ ــال درس و دانش ــ دنب
ازدواج در سن پایین همه انگیزه شان 

را گرفته.«
ــــی مهاجران  ــود که اهال ــ اما چه می ش
ــگام  ــ ــرای ازدواج زودهن ــ ــه ب ــ ــن هم ــ ای
ــــخ به این سؤال  مصرند. خلج در پاس
ــــب اهالی با  ــــم می گوید: »اینجا اغل ه
ــفیدی  ــ ــد و بحث ریش س ــ ــــم فامیلن ه
هم وسط می آید و مجبورند بچه ها را 
زود به ازدواج تشویق کنند. اگر از مادر 
ــرا زود دخترت را  ــ ــــی چ ــــروس بپرس ع
شوهر دادی، می گوید مورد خوبی بود 
ــــت در آینده  و اگر رد کنیم، ممکن اس
دیگر سراغ دخترمان نیایند و شاید در 
ــفانه  ــ عمل هم این اتفاق بیفتد. متأس
مهاجران به این مسأله معروف شده 
ــــن معضل  را  ــته ایم ای ــ ــوز نتوانس ــ و هن

حل کنیم. 
ــــی تصویب کرده،  اخیراً مجلس قانون
ــده  ــ بازدارن ــــن  ــــن قوانی ای امیــــدوارم 
ــاره خلج به طرح کودک  ــ ــد.« اش ــ باش
ــــری است که طبق آن قرار است  همس
سن ازدواج پسران 18 سال و دختران 
16 ســــال تعییــــن شــــود و ازدواج در 
ــنین  13  تا 15 سال تنها با شرایطی  ــ س
ــدر و مصلحت دادگاه  ــ همچون اذن پ
ــه برخی  ــ ــد ک ــ ــود. هرچن ــ ــر ش ــ امکانپذی
کارشناسان معتقدند با بحث ازدواج 
ــاًل خیلی ها قادر  ــ ــت و صیغه عم ــ موق
ــون را دور بزنند  ــ ــود این قان ــ خواهند ب
ــــت قانونی ازدواج را به  و تنها زمان ثب

تعویق بیندازند.
مصطفی اسالمی، رئیس شورای شهر 
ــــکل ازدواج کودکان  مهاجران اما مش
در شهرشان را قابل حل می داند: »از 
وقتی ماجرای ازدواج های این جوری 
ــتان طرح شده وضعیت  ــ در سطح اس
ــی کالس هایی  ــ ــرده حت ــ ــود پیدا ک ــ بهب
ــرای زنان برگزار کردیم و زنانی را که  ــ ب
دختر دم بخت دارند به این کالس ها 

فرستادیم. 
ــــن کار  ــالگی ای ــ ــــت یا 9 س ــاًل در هف ــ قب
ــال  ــ ــه 13 تا 15 س ــ ــد، االن ب ــ را می کردن
ــتان و مهاجران  ــ ــیده. در سطح اس ــ رس
ــکاری را هم داریم کاش به  ــ فاجعه بی
ــأله بپردازید.  ــ جای ازدواج به این مس
ــال  فقط 10-  ــ ــــن چند س ــا توی همی ــ م
ــه خاطر  ــ ــته ایم ب ــ ــی داش ــ ــر فوت ــ 15 نف
اینکــــه شــــهرمان پایــــگاه اورژانــــس 
ــتان برسند  ــ ندارد. آدم ها تا به بیمارس
جان شــــان را از دســــت می دهنــــد.« 
اسالمی از من می خواهد به این موارد 
ــه چند کارگاه  ــ ــاره کنم او ما را ب ــ هم اش
ــورزنی شهرشان هم می برد تا  ــ خیارش
ــک ببینیم.  ــ ــکالت را از نزدی ــ همه مش
ــیوه  ــ ــهر به ش ــ ــورزنی در این ش ــ خیارش

کاماًل دستی و سنتی انجام می شود.
ــــی از مردها می گوید: »قباًل آب بود  یک
ــار زمین  ــ ــــت هکت و هر کس هفت هش
ــده  ــ ــا االن همه تعطیل ش ــ ــــت. ام داش
ــده  ــ ــک ش ــ ــت و زمین ها خش ــ آب نیس
ــاورزی دارند.  ــ اند و نهایتًا چند نفر کش
کارگاه های خیارشورزنی هم که مدام 
ــالً همین چند  ــ ــوند. مث ــ تعطیل می ش
ــد و  ــ ــــت پیش یک کارگاه تعطیل ش وق

45 نفر هم از کار بیکار شدند.«
 از مــــرد دربــــاره ازدواج زودهنــــگام 

مادرش سکوت می کند، اما خاله اش 
ــه این هم  ــ ــد: »آره دیگ ــ جواب می ده
ــوهر و مادرزن  ــ ــادر ش ــ ــه م ــ دو روز دیگ
می شه.« دوباره از سارا می پرسم، چه 

چیز ازدواج برایت جالب است؟
- هیچی ازدواج.

 - خونه جدا داشتن؟
- نه.

 - اصاًل آشپزی بلدی، خانه داری ؟
- نه، من دوست دارم درس بخوانم.

- همکالس هایت هم همین طورند؟ 
همه زود ازدواج می کنند؟

ــــدیم، همه  ــــن جوری کم ش - آره همی
ــوق و  ــ ــا ش ــ ــد. بعضی ه ــ ازدواج می کنن

ذوق دارند اما من ندارم.
- االن کالس تان چند نفره شده، خبر 

داری؟
ــــدیم 4 نفر. 21 نفر  ــر ش ــ  - آره از 25 نف

دیگه امسال نرفتن مدرسه.
ــــما  ــه ش ــ ــــم مدرس ــــی کالس نه  - یعن

چهار نفره است؟
ــــت دارم کتاب  ــــن دوس ــــی م ــه ول ــ - بل
جدید داشته باشم و باز بروم مدرسه.

ریزش بچه ها برای درس خواندن در 
ــتان یکی از  ــ مقطع راهنمایی و دبیرس
مسائلی است که ازدواج زودهنگام در 
مهاجران را تبدیل به مسأله کرده. آن 
ــورای  ــ ــه جالل خلجی، عضو ش ــ طور ک
ــاره آن ابراز  ــ ــــم درب ــهر مهاجران ه ــ ش
ــگاه  ــ ــا او در درمان ــ ــد. ب ــ ــــی می کن نگران
ف  ر ــ ـ ـ ح ر  ه ــ ـ ـ ش ت  ـــ ـ ی ع م ج ز  ا ی  ــ ـ ـ ل ا خ
ــی که فقط  ــ ــم. همان درمانگاه ــ می زن
ــاعت دو بعد از ظهر دایر است و  ــ تا س
ــر کمبود نیروی  ــ ــه بعد به خاط ــ از آن ب
ــود: »ما در  ــ ــــص تعطیل می ش متخص
ــش از هزار  ــ ــران در مجموع  بی ــ مهاج
ــــم. حدود 784 نفر از  دانش آموز داری
ــع ابتدایی درس  ــ ــداد در مقط ــ این تع
ــــی  ــه راهنمای ــ ــر ب ــ ــد. 200 نف ــ می خوانن
ــوع  ــ ــــم در مجم ــر ه ــ ــد و 86 نف ــ رفته ان
دبیرستان. یعنی ببینید از کجا به کجا 

می رسیم برای ازدواج زودهنگام.«
ــتاهایی است که  ــ مهاجران یکی از روس
ــتن زیرساخت های کافی 5  ــ بدون داش

ــان به طالق  ــ ــتری ها کارش ــ ــا بیش ــ روزه
ــرو زندگی  ــ ــری که عم ــ ــد. دخت ــ می کش
ــر کوچه برود انگ بخورد در  ــ نکند تا س
ــالگی شوهرش بدهند همین  ــ یازده س
ــگر اما می گوید:  ــ ــود.« زن آرایش ــ می ش
»خیلی ها از روی چشم و هم چشمی 
ــان را زود شوهر می دهند.  ــ دخترهایش
ــراض دارم  ــ ــی اعت ــ ــودم خیل ــ ــن خ ــ م
ــود که ازدواج  ــ ــالم نب ــ من خودم 13 س
ــاله است او  ــ کردم. دختر بزرگم 15 س

را تازگی ها شوهر دادم.«
ــــن مناسبی  ــالگی س ــ - به نظرت 15 س

است؟
ــاله شوهر  ــ ــاله و نه س ــ - آره. بقیه ده س
ــــن کم نیست  ــــکل ما س می دهند. مش
اختالف سن زیاد است. مثال دختر 13 
ــاله یا 30 ساله  ــ ــاله را به پسر 25 س ــ س
ــــوهرش  می دهنــــد. االن دختر من ش
ــــت و این به  ــر اس ــ ــال بزرگت ــ ــت س ــ هف

نظرم بد نیست.
ــــن دیر ازدواج  ــر می گوید: »م ــ زن دیگ

ــرای اینجا این  ــ ــاله بودم ب ــ کردم 19 س
ــــت. به نظر من از  ــن خیلی دیر اس ــ س
ــت.  ــ ــم اصالً خوب نیس ــ ــن دیرتر ه ــ ای
ــا دوازده  ــ ــا را در یازده ی ــ ــا دختره ــ اینج
ــد می گویند  ــ ــالگی عقد می کنند بع ــ س
چهار پنج سال صبر می کنیم اما هنوز 
ــده بساط  عقد و عروسی  ــ چند ماه نش
راه می اندازند. بعدش هم زود طالق 
می گیرند. اینجا خیلی ها طالق گرفته 

اند.«
را  ــــی  دخترهای ــــم  اس ــاً  ــ دائم ا  ـ ـ ـ ـ ه ن  ز
ــــی پایین  ــــن خیل ــه در س ــ ــد ک ــ می آورن
ــــی از لیال می گوید  ــد یک ــ ازدواج کرده ان
ــــی از مریم یکی از آزاده و... آنها که  یک
در سن پایین ازدواج کرده و بعد جدا 
ــــن وضعیت گالیه  ــده اند. آنها از ای ــ ش
می کنند دلشان پر از حرف های ناگفته 
است. درباره خودشان، کودکی شان و 
ــه خیلی زودتر از  ــ ــان. آنها ک ــ فرزندانش
ــادری را تجربه  ــ ــری و م ــ ــار همس ــ انتظ

کرده اند.

پیش هر کدام از اهالی مهاجران که می نشینی، از این مسأله شهرشان حرف 
می زنند. ازدواج در سن پایین. رسم یا فرهنگی که بیچاره شان کرده و جلوی 

پیشرفت شان را گرفته. اصاًل یک جوری در سطح استان، شهر کوچک شان با این 
رسم معروف شده

فروردین : شما نسبت به روزهای قبل حال و حوصله بیشتری دارید و به راحتی 
می توانید احساسات خود را کنترل کنید.آگاه بودن از نگرشهای خودتان اعم از 
نگرشهای منفی و نگرشهای مثبت درحالیکه به شما اجازه می دهد که قبل از 
اینکه شرایط سخت و دشوار گسترش پیدا کنند از آنها بگذرید، می تواند همه 

چیز را تغییر دهد.

اردیبهشت :  شما  آنقدر توانایی دارید که احساسات ناخوشانید خود را به بهره 
وری و کارایی باالیی تبدیل کنید. گام اول این است که انتظارات خود را به دور 
بریزید و بپذیرید که دقیقا نمی دانید به کجا دارید می روید. سپس الزم است که 
هر چیزی را که نیاز دارید بگویید؛ و در نهایت،  آماده باشــید که بزودی به آنها 

دست یابید.

خرداد : شــما می توانید در یک لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید و در 
لحظه دیگر از اعتماد به نفس باالی خود رنج می برید. شــما می توانید طی این 
مراحل چیزهای خیلی مهمی درباره خودتان بفهمید و خودتان را بهتر بشناسید. 
سرزنش کردن و مقصر دانستن دیگران باعث نمی شود احساس بهتری پیدا کنید 

و مطمئناً به آنها هم کمکی نخواهد کرد.

تیر: با وجوداینکه اتفاقات بســیاری در زندگی شما در حال وقوع است ممکن 
است شما بخواهید که از کنار همه اینها بگذرید. شما به طور غریزی میدانید که 
بهتر است انرژی خود را هدر ندهید و آن را برای مواقع ضروری نگاه دارید. هفته 
آینده روزهایی کامال متفاوت خواهید داشــت پس بهتر است تا آن زمان کمی 

استراحت کنید و نیروی خود را ذخیره سازید.

مرداد : شما در این روزها سر در گم شده اید و نمی دانید باید چه کاری را انجام 
دهید و چه کاری درست است. از درون تان با مشکالت زیادی مواجهه هستید. 
شــما فردی هستید که برای شروع یک کار مدام به شخصی احتیاج دارید که 
شــما را هل دهد تا پیش بروید به همین دلیل مدام به دنبال فردایی دروغین 
هستید. این کار را ترک کنید و از همین امروز استارت شروع کارهایتان را بزنید.

شهریور : این روزها برای شما روزهای بسیار سختی است، بنابراین پیدا کردن 
یک روش مفید برای ابراز کردن احساســهایتان امری حیاتی است. در حالیکه 
واکنش سریع به عملکرد دیگران نشان ندادن ابتدا از شخصیت شما بعید به نظر 
می رسد، اما قبل از اینکه کامالً تنش ها را فرو بنشاند شما را قادر می سازد آنها 

را مدیریت کنید.

مهر : شما فکر می کنید که دیگران شما را به سمت مسیری هل می دهند که 
خودتان انتخابش نکرده اید، اما مقاومت کردن در برابر تالش های آنها می تواند 
سبب ایجاد مشکل دیگری شود. به جزئیات بی اهمیت هم توجه کنید؛ چسبیدن 
به مفاهیم کلی شاید به نظر خوب باشد، اما موقعیت شما را تضعیف می کند. در 

عین حال سعی کنید کمی مسائل را راحت تر بگیرید.

آبان : شما دلتان می خواهد همه چیز کند تر پیش برود، و قبل از شروع کردن 
یک کار جدید کار دیگر را تمام کنید. متاسفانه شرایط جدید شاید انقدر موافق 
نباشد و شاید مجبور شوید قبل از به دست اوردن آمادگی الزم پروژه بعدی را 
شروع کنید. شــما دید جدیدی نسبت به زندگی پیدا کرده اید  نظراتی که در 

سابق راجع به زندگی برایتان ارزش داشته اند دیکر برای تان رنگی ندارند.

آذر : ممکن است این روزها پنجره خالقیت شما بسته باشد پس وقت تان را به 
بطالت نگذرانید. به کارهایی که قبال انجام داده اید نگاهی کنید و لیست کوتاهی 
از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کرده و تمام تالش تان را برای تمام کردن 
یک برنامه قدیمی ناتمام صرف کنید یا اینکه همین االن کار جدیدی را شروع 

کنید. صبر نکنید تا زمان بهتری پیش بیاید. 

دی : ممکن است حقیقت به شدت شما را اذیت کند، اما حقیقت چیزی است 
که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود. شما به طور کامل از چیزهایی 
که ازشان دوری می کردید آگاهی دارید. باید خیلی حواستان را جمع کنید! برای 
اینکه اکنون اگر آنی و بدون فکر تصمیم گیری کنید صدمات جبران ناپذیری 

می بینید. 

بهمن : اگر به فکر این هستید که چگونه عادتهای دیرینه ی خود را از بین ببرید، 
اکنون ، فرصت خوبی است.امتحان یک چیز جدید و تازه شاید گاهی خطرناک 
باشد اما االن پیش بینی به حد کافی هست که شما رابه حرکت وادارد.حتی اگر 
کاری را دارید انجام می دهید که با آن آشنا هستید، سعی کنید آن را به شکل 

دیگری انجام دهید.فقط کافی است نگاه خود را عوض کنید.

اسفند : ذهن تان فعال است. فرصت خوبی است تا برای آینده برنامه ریزی کنید 
زیرا اکنون منطقی و عقالئی هستیدودوســت دارید به اهدافتان برسید به ویژه 
آن هایی که دست نیافتنی تر هستند. شما کارهای زیادی پیش رو دارید، پس 
باید ابتدا آهسته و پیوسته حرکت کنید تا در روزهای آینده به مقصود برسید. 

الزم است ابتدا هدف هایتان را مشخص کنید.

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

جنگل های هیرکانی در مازندران این روزها 
حال و روز خوبی ندارند. دپو زباله در اعماق 
جنگل هــا و جــاری شــدن شــیرابه ها، ایــن 
مناطق را آلوده کرده و در وضعیت بحرانی 
قرار داده است. هر چند که برای رفع بخشی 
از معضل زباله اکنون دو نیروگاه زباله ســوز 
در غــرب و مرکز مازندران در حال ســاخت 
است، اما توان این دو کارخانه زباله سوز تنها 
قادر به مدیریت 650 هزار تن از زباله بیش 
از 3 هزار تنی تولید شده در این استان است؛ 
زباله هایــی که در هنگام ورود گردشــگران و 
مســافران به دیار علویــان میزانش تا بیش 
از دو برابــر هم می رســد. اینکه چــرا تاکنون 
دربــاره ایــن اتفــاق ســهل انگاری صــورت 
گرفتــه را بایــد کارشناســان امر بررســی و به 
اظهارنظــر بپردازند، اما اینکــه اکنون تمام 
اســتان بــرای به ســامان رســاندن عملیات 
ساخت نیروگاه های زباله سوز بسیج شده و 
تــاش دارند تا بــه هر نحوی از این معضل 
رهایی یابند و باز هم کندی در اجرایی شدن 
پروژه هــا بــه وضوح قابل لمس اســت، نیاز 
بــه تحلیل دقیــق تــری دارد. آغاز عملیات 
اجرایــی و تصمیم گیــری برای ســاخت هر 
دو کارخانه زباله ســوز 450  هزار تنی ســاری 
به عنــوان مرکز مازندران و نوشــهر در غرب 
اســتان به یک دهه قبل برمی گردد. زمانی 
هنوز عزمی در تهران بــرای چنین پروژه ای 
وجود نداشــت ولی امروز نیروگاه زباله سوز 
200 هــزار تنی تهران در جنوبی ترین نقطه 
پایتخت 40 ماه است به بهره برداری رسیده 
و ماهانه حدود یک میلیــارد و 200 میلیون 
تومان برق تولید و می فروشــد. در حالی که 
نیروگاه زباله ســوز ســاری تازه در ابتدای راه 
بوده و بنا بر اعام مسئوالن امر تنها چیزی 
حدود 40 درصد پیشرفت را تجربه می کند. 
این آمار حکایت از حقیقتی تلخ دارد؛ اینکه 
در مازنــدران به عنــوان گردشــگرپذیرترین 
اســتان کشــور اهتمام و عزم جدی برای به 
سامان رساندن این پروژه ها وجود ندارد. هر 
روز که کامیون ها صدها هزار تن زباله تولید 
شــده مــردم را بــرای دپو بــه اعماق جنگل 
می برنــد، هــزاران متــر مکعــب از آب های 
زیرزمینــی و هکتارهــا از اراضــی جنگلی در 

معرض نابودی قرار می گیرند.

ë  هــر گرم شــیرابه قــادر اســت چند لیتــر از
آب های زیرزمینی را آلوده کند

»علــی فــاح« از مســئوالن ارشــد مازندران 
در امور ســازمان های مــردم نهاد بر این باور 
است که هر گرم شیرابه قادر است چند لیتر 
از آب های زیرزمینی را آلوده کند؛ آلودگی که 
به این ســادگی ها قابل جبــران نخواهد بود. 
اکنــون زباله هایی که در منطقــه جنگلی در 
ضلع جنوبی کمربندی نوشــهر به چالوس 
دپو شــده، روزانه مقدار زیادی شیرابه تولید 
می کننــد؛ شــیرابه هایی کــه چــون رودخانه 
باریکــی بــه رودخانــه ای در 50 متــری آنجا 
سرریز شده و مستقیم به دریا می رود؛ دریایی 
کــه هدیه خــدادادی بــرای مــردم مازندران 
بــوده و عاملی بــرای حضور گردشــگران در 
خطه شمال کشور است. نظارت براین اتفاق 
تلــخ تاکنون برعهده چه گروه یا دســتگاهی 
بــوده و چرا باوجــود دپوی 40 ســاله زباله در 
این منطقه کســی به این موضوع معترض 
نشــده اســت؟ یکی از کارگران نیروگاه زباله 
سوز نوشهر در جریان بازدید اصحاب رسانه 
اســتان از این مرکز با نشان دادن جوی سیاه 
رنگ شیرابه ای که به ســمت رودخانه روان 
بــود به خبرنگار»ایران« گفت: االن که شــما 
اینجــا آمده اید، بــارش بــاران و ســردی هوا 
باعــث شــده تــا بــوی نامطبــوع زباله ها کم 
باشد. هوا که گرم می شود چنان بویی از این 
زباله ها متصاعد می شــود که گاهی برای ما 
که مدت هاســت در اینجــا کار می کنیم هم 
غیــر قابل تحمل می شــود. اگر ایــن زمان با 
وزش باد همراه باشــد این بو تا داخل شــهر 
نوشــهر نیــز می رســد. متولیان و مســئوالن 
پــروژه زبالــه ســوز 200 تنــی نوشــهر قبــل از 
ایــن، از پیشــرفت بــاالی 95 درصــدی ایــن 
پــروژه خبرداده بودنــد؛ ادعایی که موجبات 
امیدواری مردم منطقه به سرانجام رسیدن 
یکــی از نیروگاه هــای زبالــه ســوز را در اذهان 
تداعی می کرد، اما مشاهدات ما و وضعیت 
موجود به گونه ای بود که به نظر نمی رسد به 
این زودی ها امکان بهره برداری از این مهم 
باشــد. یکی از کارکنان این پــروژه بر این باور 
بود که به نتیجه رســیدن زباله ســوز نوشــهر 
بیشــتر از 6 ماه زمــان نیاز دارد چــرا که هنوز 
بسیاری از سامانه های مورد نیاز نصب نشده 
و محوطه سازی نیروگاه نیز به انجام نرسیده 
است. او گفت: چندی پیش به مدت دو  ماه 
عملیــات اجرایی کاماً تعطیل شــده بود و 

االن هم کار ســرعت گذشــته را نــدارد. البته 
مدیران پروژه بر این اعتقاد پافشاری می کنند 
کــه طی چند ماه آینده این نیروگاه به عنوان 
نخستین مورد از نوع زباله سوز در مازندران 
به بهره بــرداری خواهد رســید. هــر چند که 
دستگاه قضایی مازندران و شخص معاون 
پیشگیری دادگستری مازندران زمستان سال 
96 از اخطار جدی به سازندگان این پروژه ها 
بــرای اتمام ســریع تر پروژه ســخن به میان 
آورده و حتــی تأکید کرده بود کــه از هر کدام 
از مسئوالن و دست اندرکاران ساخت، زمان 
پایان پروژه ها را در سراســر استان گرفته اند و 
بعــد از اتمام این مدت اجازه حمل زباله ها 

بــه داخــل جنگل ها و ســواحل مازنــدران را 
نخواهنــد داد و از تــردد کامیون هــای حمل 
زبالــه ممانعت به عمــل می آورند، اما گویا 
تاکنــون وعده هایی از این دســت به عینیت 

نرسیده است.
ë بحث ساماندهی زباله جدی گرفته شود

در همیــن حــال، »فربــد فخــاری« مســئول 
پسماند محیط زیســت مازندران با اشاره به 
اینکه شــهرداری ها کــم کاری کــرده و از آنها 
در مبحث زباله شــکایت کردیم، افزود: باید 
تاش کنیــم که بــا مطالبه گری قانونی ســه 
جانبــه محیط زیســت، ســازمان های مردم 
نهــاد و رســانه ها بحــث ســاماندهی زبالــه 

جدی گرفته شــود. از روند پیشرفت دستگاه 
زباله ســوز در ســاری رضایت نداریــم به این 
دلیــل کــه این مجموعــه زودتــر از نوشــهر و 
همزمان با کارخانه زباله ســوز در تهران آغاز 
شده بود، مجموعه زباله سوز تهران سه سال 
اســت بــه بهره بــرداری رســیده و نوشــهر در 
آستانه بهره برداری قرار دارد. وی با تأکید بر 
اینکه دستگاه های نظارتی در جریان تخلفات 
شــهرداری های اســتان قرار دارند، افــزود: با 
وجــود تأکیدات قانونی، این طرح در اســتان 
مازنــدران بخوبی اجرا نشــده و تــا چهار ماه 
گذشــته خبری از اجرای این طرح نبوده ولی 
مدت چهارماهی اســت که با تأکید استاندار 

تــا حــدودی اقدام هــای مناســبی در اســتان 
شــکل گرفته اســت. فخــاری با اعــام اینکه 
شیرابه های استان مازندران کنترل نمی شود، 
یادآور شد: ۵۵ درصد مراکز دپو زباله استان 
مازنــدران در کنار جنگل قرار دارد. فخاری با 
بیان اینکه مازنــدران ظرفیت ایجاد احداث 
سایت جدید دپو زباله را ندارد، اظهار داشت: 
مراکز موجود دپو زباله استان براساس قانون 
باید در چند سال گذشته جمع آوری می شد. 
شهرداری ها در طرح تفکیک زباله همکاری 
نمی کنند، زباله به صورت درآمد پایدار برای 
برخــی از شــهرداری ها ماهانــه 200 میلیون 

تومان درآمد دارد.
ë دپو 40 ساله زباله در نوشهر

»مجیــد غامپــور« نماینــده مجــری طرح 
کارخانــه زبالــه ســوز مازنــدران هــم درباره 
این مجموعه، گفت که ابنیه این مجموعه 
پیشــرفت بیش از 9۷ درصدی داشــته و در 
عملیــات نصــب هم میــزان پیشــرفت ما 
بیــش از ۵۵ درصد اســت. نماینده مجری 
طرح نیروگاه زباله ســوز مازنــدران با اعام 
اینکه زباله های نوشــهر بیش از ۴0 ســال در 
محل استقرار دستگاه احداث دپو می شود، 
افزود: شیرابه های زباله در حال حاضر وارد 
رودخانــه و پس از آن به دریا می ریزد که بنا 
داریم در کنار احداث نیروگاه، تصفیه خانه 
هم ایجاد شود و تا حدودی بخش اعظمی 

از شیرابه های تولید شده ساماندهی شود.
   گردشــگران خارجی قطار گردشــگری »عقــاب طایی« در 
شــیراز از اماکن تاریخی این شهر مانند آرامگاه حافظ، سعدی 
و ارگ کریم خان بازدید و شــامگاه دیروز )یکشنبه( شیراز را به 

مقصد اصفهان ترک کردند.
     »عباس زارع«، رئیس شــورای اســامی شهرکرج گفت: اعضای این شورا، »علی 

اصغر کمالی زاده« را به عنوان شهردار کانشهر کرج انتخاب کردند.
     سردار»حســین اشــتری«، فرمانده نیروی انتظامی کشــور به منظور بازدید از امکانات 
زیرساختی مهران و بررسی آخرین وضعیت انتظامی امنیتی پایانه این مرز، وارد ایام شد.

     »آذر صفایی نیا«، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد از 
برپایی نمایشگاه عرضه تولیدات زنان در یاسوج خبر داد.

     »مجید حبیبی نوخندان«، مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: به روزرسانی 
ســامانه ها و تجهیزات ایستگاه هواشناسی فرودگاه مشــهد نیازمند 30 میلیارد ریال 

اعتبار است.
     »سیدعلی آقازاده«، استاندار مرکزی گفت: اجرایی شدن مصوبات کارگروه کاهش 
آلودگی هوای اراک به طور پیگیرانه و جدی در دستور کار قرار دارد و در این زمینه نباید 

تعللی صورت پذیرد.
     »ســید محمدرضا جزینی«، رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه در خوزســتان 
گفت: 30 هزار نفر از مردم استان در انتظار صدور روادید برای حضور در عراق برای 

پیاده روی اربعین هستند.

تراز دریاچه ارومیه رکورد زد
تــراز دریاچه ارومیه روز 21 مهرماه به یک هــزار و 2۷0 متر و 25 
ســانتیمتر رسید که بیشــترین میزان خود در 5 ســال گذشته را 
رکورد زد. »فرهاد ســرخوش«، رئیس دفتراستانی ستاد احیای 
دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان غربی در گفت و گو بــا ایرنا با اعام اینکه تــراز دریاچه 
نســبت به کم ترین سطح ثبت شده برای آن 24 سانتیمتر افزایش یافته، افزود: تراز 
این حوضه آبی بســته نســبت به روز مشابه سال گذشته 2 سانتیمتر باالتر است. وی 
با اعام اینکه مساحت دریاچه ارومیه به یک هزار و 698 کیلومترمربع رسیده، بیان 
کرد: مساحت این دریاچه نسبت به سال گذشته 34 کیلومترمربع افزایش یافته است. 
رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه 
طرح های انتقال آب به این دریاچه هنوز به بهره برداری نرســیده، اضافه کرد: ســال 
آینده چند طرح انتقال آب به دریاچه به بهره برداری می رســد که نقش بســزایی در 

احیای نگین آبی خطه آذربایجان خواهد داشت.

 استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی
 در ستاد اربعین شهرداری مشهد

مشــهد - خبرنگار »ایران«/ شــهرداری مشــهد امســال نیز بر اســاس سیاســت های 
کلی شــورای پنجم همانند سال های گذشته برای خدمت رســانی به زائران اربعین 
حسینی)ع( خدمات مورد نیاز شهروندان را تأمین خواهد کرد. »محمدرضا کایی« 
رئیس ســتاد اربعین شهرداری مشــهد با اشــاره به اینکه دو رویکرد اصلی این ستاد 
امســال افزایش بهره وری و اســتفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی است، افزود: 
فعالیت ها در دو حوزه حمل و نقل در کشور عراق و همچنین ارائه خدمات نظافت 
انجام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه 100 دستگاه اتوبوس در مسیر همایش ملی به 
نجف اشرف و 3 دستگاه یدک کش و تعمیرات اتوبوس در این مسیر فعالیت خواهند 
کــرد، گفــت: در حوزه ارائه خدمات  نظافتی نیز 600 نفــر از پاکبانان و همکاران حوزه 
خدمات شهری در 1۷.5 کیلومتر مربع از شهر نجف اشرف مشغول خدمت خواهند 
بود. کایی یادآورشــد: سال گذشته شهرداری مشهد مسئول خدمت رسانی در شهر 
نجف و شــهرداری تهران نیز موظف به خدمت در شــهر کربا شد که بازتاب  خبرها 
نشان داد خدمات ارائه شده در شهر نجف به مراتب بهتر از کربای معلی بوده است.

تهیه طرح »حریم قانونی گسل ها« در ۵ شهر
گروه ایران زمین/ طرح تعیین حریم قانونی گسل ها برای نخستین بار در تهران و سپس 
در شــهرهای مشــهد، کرج، تبریز و کرمان تهیه شــد. »علی بیت اللهــی«، دبیر کارگروه 
ملــی زلزله مرکــز تحقیقات وزارت راه و شهرســازی با اشــاره به تعیین حریم گســل ها 
در قم، اظهار داشــت: عمده شــهرهای کشــور که خشک و نیمه  خشک هستند در جوار 
گسل های بزرگ ساخته  شده و هر جا که تراکم گسلی وجود دارد تراکم جمعیتی نیز در 
آنجا دیده می شود. وی با اشاره به »آیین نامه 2800« ساختمان کشور، افزود: بر اساس 
این آیین نامه باید برای تمام کانشهرها مواردی مدنظر قرار بگیرد. بر این اساس، همه 
مهندســان موظف هستند طبق آیین نامه ساختمان های مقاوم در برابر زلزله بسازند. 
بیت اللهی با اشاره به اینکه ساخت  و ساز روی گسل هایی که طول آنها 10 کیلومتر یا بیشتر 
باشد ممنوع است، گفت: برای ساختمان های با اهمیت زیاد هم باید این موارد رعایت 
شــود، به طوری که ســاختمان هایی مثل رادیو و تلویزیون و استانداری نباید روی حریم 
گسل ساخته شود. این مقام مسئول با بیان اینکه محدوده ای که برای استان قم در نظر 
گرفته  شده 10 کیلومتری این استان است، افزود: در شورای عالی شهرسازی و معماری 

بندهایی پیشنهاد شده که بر اساس آن طرح تفصیلی شهر قم باید بازنگری شود.
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اخبـــار

زباله، جنگل های شمال را می بلعد

گروه ایران زمیــن/ ورود خــودرو به میدان 
نقش  جهان اصفهان، این میراثی جهانی 
از 4 ســال پیش ممنوع شده، اما متأسفانه 
هنوز هــم این اتفاق می افتد. در پی تاش 
نیــروی انتظامــی اســتان بــرای پیــاده  راه 
شدن میدان نقش جهان، شورای اسامی 
چهارم نیز مصوبه ای گذراند که به موجب 
آن ورود خــودرو بــه میــدان نقــش جهان 
ممنوع شده و شهرداری اصفهان موظف 
بــه حذف آســفالت و طراحی ســنگفرش 

در میدان نقش جهان شد. اما چهارشنبه 
هفته گذشته سه زوج اروپایی با خودروهای 
کاسیک هم سن و ســال خودشان بعد از 
ســفری 2 و نیم ماهه به اصفهان رسیده و 
با شــعار صلح و دوســتی، به ســادگی وارد 
میدان نقش جهان شــدند. ایــن در حالی 
است که این قانون استثنا نداشته و در هیچ  
کجــای آن نیامــده ممنوعیــت ورود بجــز 

»خودروهای کاسیک« یا ... . 
گرچه نباید تندروی کرد و می توان پذیرفت 

گاهــی ورود خــودرو به میــدان نقش جهان 
اجتناب ناپذیر اســت اما نبایــد از خاطر برد 
کــه رفــت و آمــد خــودرو نبایــد بــه رویــه ای 
تکراری تبدیل شــود و به هر بهانه کوچک و 
بی ارزشــی قبح ورود خــودرو به یک میراث 
جهانی را از میان برد.  چندی پیش در دهه 
جلیل القدر محرم نیز، میدان نقش جهان 
روی خودروهــای مســئوالن و مدیرانــی کــه 
به مراســم برگزار شده در مســجد امام)ره( 
دعوت شــده بودند، باز بود.   اردیبهشت ماه 

امســال نیز، درســت در چهارمین ســالگرد 
پیــاده راه شــدن میــدان نقش جهــان ده ها 
اتوبوس گردشگری وارد میدان نقش جهان 
شد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان اصفهان به ایسنا گفته 
بــود ایــن اتوبوس هــا ســفیران تبریــز 2018 
هســتند.  وی تأکیــد کــرده بــود، اتوبوس هــا 
روشــن نبودند، اما نگفته بود اتوبوس هایی 
کــه روشــن نبودند چگونــه تا وســط میدان 
آمده انــد. در حقیقت بــاز هــم ورود خودرو 

به میــدان نقش جهان ممنوع اســت، بجز 
»اتوبوس هــای تبریــز 2018«. گرچــه بعــد 
از گذشــته 4 ســال هنــوز به دالیــل خدماتی 
مختلــف، خودروهای متعــددی به میدان 
رفت و آمد داشــته و متولیــان امر چون اکثر 
پیاده راه های جهان، سازوکارهای پاک تری 
بــرای ارائه خدمات به این پیاده راه تاریخی 
در نظر نگرفته اند، اما در ماه های اخیر شاهد 
هســتیم بهانه های ورود با خودرو به میدان 

نقش جهان در حال افزایش است. 

ورود خودرو به نقش جهان ممنوع است یا نه؟
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مسئول پسماند محیط زیست مازندران: شهرداری ها در بحث زباله کم کاری کرده و از آنها شکایت کردیم
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خبرنگار

جنگل های هیرکانی در مازندران این روزها 
حال و روز خوبی ندارند. دپو زباله در اعماق 
جنگل هــا و جــاری شــدن شــیرابه ها، ایــن 
مناطق را آلوده کرده و در وضعیت بحرانی 
قرار داده است. هر چند که برای رفع بخشی 
از معضل زباله اکنون دو نیروگاه زباله ســوز 
در غــرب و مرکز مازندران در حال ســاخت 
است، اما توان این دو کارخانه زباله سوز تنها 
قادر به مدیریت 650 هزار تن از زباله بیش 
از 3 هزار تنی تولید شده در این استان است؛ 
زباله هایــی که در هنگام ورود گردشــگران و 
مســافران به دیار علویــان میزانش تا بیش 
از دو برابــر هم می رســد. اینکه چــرا تاکنون 
دربــاره ایــن اتفــاق ســهل انگاری صــورت 
گرفتــه را بایــد کارشناســان امر بررســی و به 
اظهارنظــر بپردازند، اما اینکــه اکنون تمام 
اســتان بــرای به ســامان رســاندن عملیات 
ساخت نیروگاه های زباله سوز بسیج شده و 
تــاش دارند تا بــه هر نحوی از این معضل 
رهایی یابند و باز هم کندی در اجرایی شدن 
پروژه هــا بــه وضوح قابل لمس اســت، نیاز 
بــه تحلیل دقیــق تــری دارد. آغاز عملیات 
اجرایــی و تصمیم گیــری برای ســاخت هر 
دو کارخانه زباله ســوز 450  هزار تنی ســاری 
به عنــوان مرکز مازندران و نوشــهر در غرب 
اســتان به یک دهه قبل برمی گردد. زمانی 
هنوز عزمی در تهران بــرای چنین پروژه ای 
وجود نداشــت ولی امروز نیروگاه زباله سوز 
200 هــزار تنی تهران در جنوبی ترین نقطه 
پایتخت 40 ماه است به بهره برداری رسیده 
و ماهانه حدود یک میلیــارد و 200 میلیون 
تومان برق تولید و می فروشــد. در حالی که 
نیروگاه زباله ســوز ســاری تازه در ابتدای راه 
بوده و بنا بر اعام مسئوالن امر تنها چیزی 
حدود 40 درصد پیشرفت را تجربه می کند. 
این آمار حکایت از حقیقتی تلخ دارد؛ اینکه 
در مازنــدران به عنــوان گردشــگرپذیرترین 
اســتان کشــور اهتمام و عزم جدی برای به 
سامان رساندن این پروژه ها وجود ندارد. هر 
روز که کامیون ها صدها هزار تن زباله تولید 
شــده مــردم را بــرای دپو بــه اعماق جنگل 
می برنــد، هــزاران متــر مکعــب از آب های 
زیرزمینــی و هکتارهــا از اراضــی جنگلی در 

معرض نابودی قرار می گیرند.

ë  هــر گرم شــیرابه قــادر اســت چند لیتــر از
آب های زیرزمینی را آلوده کند

»علــی فــاح« از مســئوالن ارشــد مازندران 
در امور ســازمان های مــردم نهاد بر این باور 
است که هر گرم شیرابه قادر است چند لیتر 
از آب های زیرزمینی را آلوده کند؛ آلودگی که 
به این ســادگی ها قابل جبــران نخواهد بود. 
اکنــون زباله هایی که در منطقــه جنگلی در 
ضلع جنوبی کمربندی نوشــهر به چالوس 
دپو شــده، روزانه مقدار زیادی شیرابه تولید 
می کننــد؛ شــیرابه هایی کــه چــون رودخانه 
باریکــی بــه رودخانــه ای در 50 متــری آنجا 
سرریز شده و مستقیم به دریا می رود؛ دریایی 
کــه هدیه خــدادادی بــرای مــردم مازندران 
بــوده و عاملی بــرای حضور گردشــگران در 
خطه شمال کشور است. نظارت براین اتفاق 
تلــخ تاکنون برعهده چه گروه یا دســتگاهی 
بــوده و چرا باوجــود دپوی 40 ســاله زباله در 
این منطقه کســی به این موضوع معترض 
نشــده اســت؟ یکی از کارگران نیروگاه زباله 
سوز نوشهر در جریان بازدید اصحاب رسانه 
اســتان از این مرکز با نشان دادن جوی سیاه 
رنگ شیرابه ای که به ســمت رودخانه روان 
بــود به خبرنگار»ایران« گفت: االن که شــما 
اینجــا آمده اید، بــارش بــاران و ســردی هوا 
باعــث شــده تــا بــوی نامطبــوع زباله ها کم 
باشد. هوا که گرم می شود چنان بویی از این 
زباله ها متصاعد می شــود که گاهی برای ما 
که مدت هاســت در اینجــا کار می کنیم هم 
غیــر قابل تحمل می شــود. اگر ایــن زمان با 
وزش باد همراه باشــد این بو تا داخل شــهر 
نوشــهر نیــز می رســد. متولیان و مســئوالن 
پــروژه زبالــه ســوز 200 تنــی نوشــهر قبــل از 
ایــن، از پیشــرفت بــاالی 95 درصــدی ایــن 
پــروژه خبرداده بودنــد؛ ادعایی که موجبات 
امیدواری مردم منطقه به سرانجام رسیدن 
یکــی از نیروگاه هــای زبالــه ســوز را در اذهان 
تداعی می کرد، اما مشاهدات ما و وضعیت 
موجود به گونه ای بود که به نظر نمی رسد به 
این زودی ها امکان بهره برداری از این مهم 
باشــد. یکی از کارکنان این پــروژه بر این باور 
بود که به نتیجه رســیدن زباله ســوز نوشــهر 
بیشــتر از 6 ماه زمــان نیاز دارد چــرا که هنوز 
بسیاری از سامانه های مورد نیاز نصب نشده 
و محوطه سازی نیروگاه نیز به انجام نرسیده 
است. او گفت: چندی پیش به مدت دو  ماه 
عملیــات اجرایی کاماً تعطیل شــده بود و 

االن هم کار ســرعت گذشــته را نــدارد. البته 
مدیران پروژه بر این اعتقاد پافشاری می کنند 
کــه طی چند ماه آینده این نیروگاه به عنوان 
نخستین مورد از نوع زباله سوز در مازندران 
به بهره بــرداری خواهد رســید. هــر چند که 
دستگاه قضایی مازندران و شخص معاون 
پیشگیری دادگستری مازندران زمستان سال 
96 از اخطار جدی به سازندگان این پروژه ها 
بــرای اتمام ســریع تر پروژه ســخن به میان 
آورده و حتــی تأکید کرده بود کــه از هر کدام 
از مسئوالن و دست اندرکاران ساخت، زمان 
پایان پروژه ها را در سراســر استان گرفته اند و 
بعــد از اتمام این مدت اجازه حمل زباله ها 

بــه داخــل جنگل ها و ســواحل مازنــدران را 
نخواهنــد داد و از تــردد کامیون هــای حمل 
زبالــه ممانعت به عمــل می آورند، اما گویا 
تاکنــون وعده هایی از این دســت به عینیت 

نرسیده است.
ë بحث ساماندهی زباله جدی گرفته شود

در همیــن حــال، »فربــد فخــاری« مســئول 
پسماند محیط زیســت مازندران با اشاره به 
اینکه شــهرداری ها کــم کاری کــرده و از آنها 
در مبحث زباله شــکایت کردیم، افزود: باید 
تاش کنیــم که بــا مطالبه گری قانونی ســه 
جانبــه محیط زیســت، ســازمان های مردم 
نهــاد و رســانه ها بحــث ســاماندهی زبالــه 

جدی گرفته شــود. از روند پیشرفت دستگاه 
زباله ســوز در ســاری رضایت نداریــم به این 
دلیــل کــه این مجموعــه زودتــر از نوشــهر و 
همزمان با کارخانه زباله ســوز در تهران آغاز 
شده بود، مجموعه زباله سوز تهران سه سال 
اســت بــه بهره بــرداری رســیده و نوشــهر در 
آستانه بهره برداری قرار دارد. وی با تأکید بر 
اینکه دستگاه های نظارتی در جریان تخلفات 
شــهرداری های اســتان قرار دارند، افــزود: با 
وجــود تأکیدات قانونی، این طرح در اســتان 
مازنــدران بخوبی اجرا نشــده و تــا چهار ماه 
گذشــته خبری از اجرای این طرح نبوده ولی 
مدت چهارماهی اســت که با تأکید استاندار 

تــا حــدودی اقدام هــای مناســبی در اســتان 
شــکل گرفته اســت. فخــاری با اعــام اینکه 
شیرابه های استان مازندران کنترل نمی شود، 
یادآور شد: ۵۵ درصد مراکز دپو زباله استان 
مازنــدران در کنار جنگل قرار دارد. فخاری با 
بیان اینکه مازنــدران ظرفیت ایجاد احداث 
سایت جدید دپو زباله را ندارد، اظهار داشت: 
مراکز موجود دپو زباله استان براساس قانون 
باید در چند سال گذشته جمع آوری می شد. 
شهرداری ها در طرح تفکیک زباله همکاری 
نمی کنند، زباله به صورت درآمد پایدار برای 
برخــی از شــهرداری ها ماهانــه 200 میلیون 

تومان درآمد دارد.
ë دپو 40 ساله زباله در نوشهر

»مجیــد غامپــور« نماینــده مجــری طرح 
کارخانــه زبالــه ســوز مازنــدران هــم درباره 
این مجموعه، گفت که ابنیه این مجموعه 
پیشــرفت بیش از 9۷ درصدی داشــته و در 
عملیــات نصــب هم میــزان پیشــرفت ما 
بیــش از ۵۵ درصد اســت. نماینده مجری 
طرح نیروگاه زباله ســوز مازنــدران با اعام 
اینکه زباله های نوشــهر بیش از ۴0 ســال در 
محل استقرار دستگاه احداث دپو می شود، 
افزود: شیرابه های زباله در حال حاضر وارد 
رودخانــه و پس از آن به دریا می ریزد که بنا 
داریم در کنار احداث نیروگاه، تصفیه خانه 
هم ایجاد شود و تا حدودی بخش اعظمی 

از شیرابه های تولید شده ساماندهی شود.
   گردشــگران خارجی قطار گردشــگری »عقــاب طایی« در 
شــیراز از اماکن تاریخی این شهر مانند آرامگاه حافظ، سعدی 
و ارگ کریم خان بازدید و شــامگاه دیروز )یکشنبه( شیراز را به 

مقصد اصفهان ترک کردند.
     »عباس زارع«، رئیس شــورای اســامی شهرکرج گفت: اعضای این شورا، »علی 

اصغر کمالی زاده« را به عنوان شهردار کانشهر کرج انتخاب کردند.
     سردار»حســین اشــتری«، فرمانده نیروی انتظامی کشــور به منظور بازدید از امکانات 
زیرساختی مهران و بررسی آخرین وضعیت انتظامی امنیتی پایانه این مرز، وارد ایام شد.

     »آذر صفایی نیا«، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد از 
برپایی نمایشگاه عرضه تولیدات زنان در یاسوج خبر داد.

     »مجید حبیبی نوخندان«، مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: به روزرسانی 
ســامانه ها و تجهیزات ایستگاه هواشناسی فرودگاه مشــهد نیازمند 30 میلیارد ریال 

اعتبار است.
     »سیدعلی آقازاده«، استاندار مرکزی گفت: اجرایی شدن مصوبات کارگروه کاهش 
آلودگی هوای اراک به طور پیگیرانه و جدی در دستور کار قرار دارد و در این زمینه نباید 

تعللی صورت پذیرد.
     »ســید محمدرضا جزینی«، رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه در خوزســتان 
گفت: 30 هزار نفر از مردم استان در انتظار صدور روادید برای حضور در عراق برای 

پیاده روی اربعین هستند.

تراز دریاچه ارومیه رکورد زد
تــراز دریاچه ارومیه روز 21 مهرماه به یک هــزار و 2۷0 متر و 25 
ســانتیمتر رسید که بیشــترین میزان خود در 5 ســال گذشته را 
رکورد زد. »فرهاد ســرخوش«، رئیس دفتراستانی ستاد احیای 
دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان غربی در گفت و گو بــا ایرنا با اعام اینکه تــراز دریاچه 
نســبت به کم ترین سطح ثبت شده برای آن 24 سانتیمتر افزایش یافته، افزود: تراز 
این حوضه آبی بســته نســبت به روز مشابه سال گذشته 2 سانتیمتر باالتر است. وی 
با اعام اینکه مساحت دریاچه ارومیه به یک هزار و 698 کیلومترمربع رسیده، بیان 
کرد: مساحت این دریاچه نسبت به سال گذشته 34 کیلومترمربع افزایش یافته است. 
رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه 
طرح های انتقال آب به این دریاچه هنوز به بهره برداری نرســیده، اضافه کرد: ســال 
آینده چند طرح انتقال آب به دریاچه به بهره برداری می رســد که نقش بســزایی در 

احیای نگین آبی خطه آذربایجان خواهد داشت.

 استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی
 در ستاد اربعین شهرداری مشهد

مشــهد - خبرنگار »ایران«/ شــهرداری مشــهد امســال نیز بر اســاس سیاســت های 
کلی شــورای پنجم همانند سال های گذشته برای خدمت رســانی به زائران اربعین 
حسینی)ع( خدمات مورد نیاز شهروندان را تأمین خواهد کرد. »محمدرضا کایی« 
رئیس ســتاد اربعین شهرداری مشــهد با اشــاره به اینکه دو رویکرد اصلی این ستاد 
امســال افزایش بهره وری و اســتفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی است، افزود: 
فعالیت ها در دو حوزه حمل و نقل در کشور عراق و همچنین ارائه خدمات نظافت 
انجام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه 100 دستگاه اتوبوس در مسیر همایش ملی به 
نجف اشرف و 3 دستگاه یدک کش و تعمیرات اتوبوس در این مسیر فعالیت خواهند 
کــرد، گفــت: در حوزه ارائه خدمات  نظافتی نیز 600 نفــر از پاکبانان و همکاران حوزه 
خدمات شهری در 1۷.5 کیلومتر مربع از شهر نجف اشرف مشغول خدمت خواهند 
بود. کایی یادآورشــد: سال گذشته شهرداری مشهد مسئول خدمت رسانی در شهر 
نجف و شــهرداری تهران نیز موظف به خدمت در شــهر کربا شد که بازتاب  خبرها 
نشان داد خدمات ارائه شده در شهر نجف به مراتب بهتر از کربای معلی بوده است.

تهیه طرح »حریم قانونی گسل ها« در ۵ شهر
گروه ایران زمین/ طرح تعیین حریم قانونی گسل ها برای نخستین بار در تهران و سپس 
در شــهرهای مشــهد، کرج، تبریز و کرمان تهیه شــد. »علی بیت اللهــی«، دبیر کارگروه 
ملــی زلزله مرکــز تحقیقات وزارت راه و شهرســازی با اشــاره به تعیین حریم گســل ها 
در قم، اظهار داشــت: عمده شــهرهای کشــور که خشک و نیمه  خشک هستند در جوار 
گسل های بزرگ ساخته  شده و هر جا که تراکم گسلی وجود دارد تراکم جمعیتی نیز در 
آنجا دیده می شود. وی با اشاره به »آیین نامه 2800« ساختمان کشور، افزود: بر اساس 
این آیین نامه باید برای تمام کانشهرها مواردی مدنظر قرار بگیرد. بر این اساس، همه 
مهندســان موظف هستند طبق آیین نامه ساختمان های مقاوم در برابر زلزله بسازند. 
بیت اللهی با اشاره به اینکه ساخت  و ساز روی گسل هایی که طول آنها 10 کیلومتر یا بیشتر 
باشد ممنوع است، گفت: برای ساختمان های با اهمیت زیاد هم باید این موارد رعایت 
شــود، به طوری که ســاختمان هایی مثل رادیو و تلویزیون و استانداری نباید روی حریم 
گسل ساخته شود. این مقام مسئول با بیان اینکه محدوده ای که برای استان قم در نظر 
گرفته  شده 10 کیلومتری این استان است، افزود: در شورای عالی شهرسازی و معماری 

بندهایی پیشنهاد شده که بر اساس آن طرح تفصیلی شهر قم باید بازنگری شود.
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اخبـــار

زباله، جنگل های شمال را می بلعد

گروه ایران زمیــن/ ورود خــودرو به میدان 
نقش  جهان اصفهان، این میراثی جهانی 
از 4 ســال پیش ممنوع شده، اما متأسفانه 
هنوز هــم این اتفاق می افتد. در پی تاش 
نیــروی انتظامــی اســتان بــرای پیــاده  راه 
شدن میدان نقش جهان، شورای اسامی 
چهارم نیز مصوبه ای گذراند که به موجب 
آن ورود خــودرو بــه میــدان نقــش جهان 
ممنوع شده و شهرداری اصفهان موظف 
بــه حذف آســفالت و طراحی ســنگفرش 

در میدان نقش جهان شد. اما چهارشنبه 
هفته گذشته سه زوج اروپایی با خودروهای 
کاسیک هم سن و ســال خودشان بعد از 
ســفری 2 و نیم ماهه به اصفهان رسیده و 
با شــعار صلح و دوســتی، به ســادگی وارد 
میدان نقش جهان شــدند. ایــن در حالی 
است که این قانون استثنا نداشته و در هیچ  
کجــای آن نیامــده ممنوعیــت ورود بجــز 

»خودروهای کاسیک« یا ... . 
گرچه نباید تندروی کرد و می توان پذیرفت 

گاهــی ورود خــودرو به میــدان نقش جهان 
اجتناب ناپذیر اســت اما نبایــد از خاطر برد 
کــه رفــت و آمــد خــودرو نبایــد بــه رویــه ای 
تکراری تبدیل شــود و به هر بهانه کوچک و 
بی ارزشــی قبح ورود خــودرو به یک میراث 
جهانی را از میان برد.  چندی پیش در دهه 
جلیل القدر محرم نیز، میدان نقش جهان 
روی خودروهــای مســئوالن و مدیرانــی کــه 
به مراســم برگزار شده در مســجد امام)ره( 
دعوت شــده بودند، باز بود.   اردیبهشت ماه 

امســال نیز، درســت در چهارمین ســالگرد 
پیــاده راه شــدن میــدان نقش جهــان ده ها 
اتوبوس گردشگری وارد میدان نقش جهان 
شد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان اصفهان به ایسنا گفته 
بــود ایــن اتوبوس هــا ســفیران تبریــز 2018 
هســتند.  وی تأکیــد کــرده بــود، اتوبوس هــا 
روشــن نبودند، اما نگفته بود اتوبوس هایی 
کــه روشــن نبودند چگونــه تا وســط میدان 
آمده انــد. در حقیقت بــاز هــم ورود خودرو 

به میــدان نقش جهان ممنوع اســت، بجز 
»اتوبوس هــای تبریــز 2018«. گرچــه بعــد 
از گذشــته 4 ســال هنــوز به دالیــل خدماتی 
مختلــف، خودروهای متعــددی به میدان 
رفت و آمد داشــته و متولیــان امر چون اکثر 
پیاده راه های جهان، سازوکارهای پاک تری 
بــرای ارائه خدمات به این پیاده راه تاریخی 
در نظر نگرفته اند، اما در ماه های اخیر شاهد 
هســتیم بهانه های ورود با خودرو به میدان 

نقش جهان در حال افزایش است. 

ورود خودرو به نقش جهان ممنوع است یا نه؟
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جنگل های هیرکانی در مازندران این روزها 
حال و روز خوبی ندارند. دپو زباله در اعماق 
جنگل هــا و جــاری شــدن شــیرابه ها، ایــن 
مناطق را آلوده کرده و در وضعیت بحرانی 
قرار داده است. هر چند که برای رفع بخشی 
از معضل زباله اکنون دو نیروگاه زباله ســوز 
در غــرب و مرکز مازندران در حال ســاخت 
است، اما توان این دو کارخانه زباله سوز تنها 
قادر به مدیریت 650 هزار تن از زباله بیش 
از 3 هزار تنی تولید شده در این استان است؛ 
زباله هایــی که در هنگام ورود گردشــگران و 
مســافران به دیار علویــان میزانش تا بیش 
از دو برابــر هم می رســد. اینکه چــرا تاکنون 
دربــاره ایــن اتفــاق ســهل انگاری صــورت 
گرفتــه را بایــد کارشناســان امر بررســی و به 
اظهارنظــر بپردازند، اما اینکــه اکنون تمام 
اســتان بــرای به ســامان رســاندن عملیات 
ساخت نیروگاه های زباله سوز بسیج شده و 
تــاش دارند تا بــه هر نحوی از این معضل 
رهایی یابند و باز هم کندی در اجرایی شدن 
پروژه هــا بــه وضوح قابل لمس اســت، نیاز 
بــه تحلیل دقیــق تــری دارد. آغاز عملیات 
اجرایــی و تصمیم گیــری برای ســاخت هر 
دو کارخانه زباله ســوز 450  هزار تنی ســاری 
به عنــوان مرکز مازندران و نوشــهر در غرب 
اســتان به یک دهه قبل برمی گردد. زمانی 
هنوز عزمی در تهران بــرای چنین پروژه ای 
وجود نداشــت ولی امروز نیروگاه زباله سوز 
200 هــزار تنی تهران در جنوبی ترین نقطه 
پایتخت 40 ماه است به بهره برداری رسیده 
و ماهانه حدود یک میلیــارد و 200 میلیون 
تومان برق تولید و می فروشــد. در حالی که 
نیروگاه زباله ســوز ســاری تازه در ابتدای راه 
بوده و بنا بر اعام مسئوالن امر تنها چیزی 
حدود 40 درصد پیشرفت را تجربه می کند. 
این آمار حکایت از حقیقتی تلخ دارد؛ اینکه 
در مازنــدران به عنــوان گردشــگرپذیرترین 
اســتان کشــور اهتمام و عزم جدی برای به 
سامان رساندن این پروژه ها وجود ندارد. هر 
روز که کامیون ها صدها هزار تن زباله تولید 
شــده مــردم را بــرای دپو بــه اعماق جنگل 
می برنــد، هــزاران متــر مکعــب از آب های 
زیرزمینــی و هکتارهــا از اراضــی جنگلی در 

معرض نابودی قرار می گیرند.

ë  هــر گرم شــیرابه قــادر اســت چند لیتــر از
آب های زیرزمینی را آلوده کند

»علــی فــاح« از مســئوالن ارشــد مازندران 
در امور ســازمان های مــردم نهاد بر این باور 
است که هر گرم شیرابه قادر است چند لیتر 
از آب های زیرزمینی را آلوده کند؛ آلودگی که 
به این ســادگی ها قابل جبــران نخواهد بود. 
اکنــون زباله هایی که در منطقــه جنگلی در 
ضلع جنوبی کمربندی نوشــهر به چالوس 
دپو شــده، روزانه مقدار زیادی شیرابه تولید 
می کننــد؛ شــیرابه هایی کــه چــون رودخانه 
باریکــی بــه رودخانــه ای در 50 متــری آنجا 
سرریز شده و مستقیم به دریا می رود؛ دریایی 
کــه هدیه خــدادادی بــرای مــردم مازندران 
بــوده و عاملی بــرای حضور گردشــگران در 
خطه شمال کشور است. نظارت براین اتفاق 
تلــخ تاکنون برعهده چه گروه یا دســتگاهی 
بــوده و چرا باوجــود دپوی 40 ســاله زباله در 
این منطقه کســی به این موضوع معترض 
نشــده اســت؟ یکی از کارگران نیروگاه زباله 
سوز نوشهر در جریان بازدید اصحاب رسانه 
اســتان از این مرکز با نشان دادن جوی سیاه 
رنگ شیرابه ای که به ســمت رودخانه روان 
بــود به خبرنگار»ایران« گفت: االن که شــما 
اینجــا آمده اید، بــارش بــاران و ســردی هوا 
باعــث شــده تــا بــوی نامطبــوع زباله ها کم 
باشد. هوا که گرم می شود چنان بویی از این 
زباله ها متصاعد می شــود که گاهی برای ما 
که مدت هاســت در اینجــا کار می کنیم هم 
غیــر قابل تحمل می شــود. اگر ایــن زمان با 
وزش باد همراه باشــد این بو تا داخل شــهر 
نوشــهر نیــز می رســد. متولیان و مســئوالن 
پــروژه زبالــه ســوز 200 تنــی نوشــهر قبــل از 
ایــن، از پیشــرفت بــاالی 95 درصــدی ایــن 
پــروژه خبرداده بودنــد؛ ادعایی که موجبات 
امیدواری مردم منطقه به سرانجام رسیدن 
یکــی از نیروگاه هــای زبالــه ســوز را در اذهان 
تداعی می کرد، اما مشاهدات ما و وضعیت 
موجود به گونه ای بود که به نظر نمی رسد به 
این زودی ها امکان بهره برداری از این مهم 
باشــد. یکی از کارکنان این پــروژه بر این باور 
بود که به نتیجه رســیدن زباله ســوز نوشــهر 
بیشــتر از 6 ماه زمــان نیاز دارد چــرا که هنوز 
بسیاری از سامانه های مورد نیاز نصب نشده 
و محوطه سازی نیروگاه نیز به انجام نرسیده 
است. او گفت: چندی پیش به مدت دو  ماه 
عملیــات اجرایی کاماً تعطیل شــده بود و 

االن هم کار ســرعت گذشــته را نــدارد. البته 
مدیران پروژه بر این اعتقاد پافشاری می کنند 
کــه طی چند ماه آینده این نیروگاه به عنوان 
نخستین مورد از نوع زباله سوز در مازندران 
به بهره بــرداری خواهد رســید. هــر چند که 
دستگاه قضایی مازندران و شخص معاون 
پیشگیری دادگستری مازندران زمستان سال 
96 از اخطار جدی به سازندگان این پروژه ها 
بــرای اتمام ســریع تر پروژه ســخن به میان 
آورده و حتــی تأکید کرده بود کــه از هر کدام 
از مسئوالن و دست اندرکاران ساخت، زمان 
پایان پروژه ها را در سراســر استان گرفته اند و 
بعــد از اتمام این مدت اجازه حمل زباله ها 

بــه داخــل جنگل ها و ســواحل مازنــدران را 
نخواهنــد داد و از تــردد کامیون هــای حمل 
زبالــه ممانعت به عمــل می آورند، اما گویا 
تاکنــون وعده هایی از این دســت به عینیت 

نرسیده است.
ë بحث ساماندهی زباله جدی گرفته شود

در همیــن حــال، »فربــد فخــاری« مســئول 
پسماند محیط زیســت مازندران با اشاره به 
اینکه شــهرداری ها کــم کاری کــرده و از آنها 
در مبحث زباله شــکایت کردیم، افزود: باید 
تاش کنیــم که بــا مطالبه گری قانونی ســه 
جانبــه محیط زیســت، ســازمان های مردم 
نهــاد و رســانه ها بحــث ســاماندهی زبالــه 

جدی گرفته شــود. از روند پیشرفت دستگاه 
زباله ســوز در ســاری رضایت نداریــم به این 
دلیــل کــه این مجموعــه زودتــر از نوشــهر و 
همزمان با کارخانه زباله ســوز در تهران آغاز 
شده بود، مجموعه زباله سوز تهران سه سال 
اســت بــه بهره بــرداری رســیده و نوشــهر در 
آستانه بهره برداری قرار دارد. وی با تأکید بر 
اینکه دستگاه های نظارتی در جریان تخلفات 
شــهرداری های اســتان قرار دارند، افــزود: با 
وجــود تأکیدات قانونی، این طرح در اســتان 
مازنــدران بخوبی اجرا نشــده و تــا چهار ماه 
گذشــته خبری از اجرای این طرح نبوده ولی 
مدت چهارماهی اســت که با تأکید استاندار 

تــا حــدودی اقدام هــای مناســبی در اســتان 
شــکل گرفته اســت. فخــاری با اعــام اینکه 
شیرابه های استان مازندران کنترل نمی شود، 
یادآور شد: ۵۵ درصد مراکز دپو زباله استان 
مازنــدران در کنار جنگل قرار دارد. فخاری با 
بیان اینکه مازنــدران ظرفیت ایجاد احداث 
سایت جدید دپو زباله را ندارد، اظهار داشت: 
مراکز موجود دپو زباله استان براساس قانون 
باید در چند سال گذشته جمع آوری می شد. 
شهرداری ها در طرح تفکیک زباله همکاری 
نمی کنند، زباله به صورت درآمد پایدار برای 
برخــی از شــهرداری ها ماهانــه 200 میلیون 

تومان درآمد دارد.
ë دپو 40 ساله زباله در نوشهر

»مجیــد غامپــور« نماینــده مجــری طرح 
کارخانــه زبالــه ســوز مازنــدران هــم درباره 
این مجموعه، گفت که ابنیه این مجموعه 
پیشــرفت بیش از 9۷ درصدی داشــته و در 
عملیــات نصــب هم میــزان پیشــرفت ما 
بیــش از ۵۵ درصد اســت. نماینده مجری 
طرح نیروگاه زباله ســوز مازنــدران با اعام 
اینکه زباله های نوشــهر بیش از ۴0 ســال در 
محل استقرار دستگاه احداث دپو می شود، 
افزود: شیرابه های زباله در حال حاضر وارد 
رودخانــه و پس از آن به دریا می ریزد که بنا 
داریم در کنار احداث نیروگاه، تصفیه خانه 
هم ایجاد شود و تا حدودی بخش اعظمی 

از شیرابه های تولید شده ساماندهی شود.
   گردشــگران خارجی قطار گردشــگری »عقــاب طایی« در 
شــیراز از اماکن تاریخی این شهر مانند آرامگاه حافظ، سعدی 
و ارگ کریم خان بازدید و شــامگاه دیروز )یکشنبه( شیراز را به 

مقصد اصفهان ترک کردند.
     »عباس زارع«، رئیس شــورای اســامی شهرکرج گفت: اعضای این شورا، »علی 

اصغر کمالی زاده« را به عنوان شهردار کانشهر کرج انتخاب کردند.
     سردار»حســین اشــتری«، فرمانده نیروی انتظامی کشــور به منظور بازدید از امکانات 
زیرساختی مهران و بررسی آخرین وضعیت انتظامی امنیتی پایانه این مرز، وارد ایام شد.

     »آذر صفایی نیا«، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد از 
برپایی نمایشگاه عرضه تولیدات زنان در یاسوج خبر داد.

     »مجید حبیبی نوخندان«، مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: به روزرسانی 
ســامانه ها و تجهیزات ایستگاه هواشناسی فرودگاه مشــهد نیازمند 30 میلیارد ریال 

اعتبار است.
     »سیدعلی آقازاده«، استاندار مرکزی گفت: اجرایی شدن مصوبات کارگروه کاهش 
آلودگی هوای اراک به طور پیگیرانه و جدی در دستور کار قرار دارد و در این زمینه نباید 

تعللی صورت پذیرد.
     »ســید محمدرضا جزینی«، رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه در خوزســتان 
گفت: 30 هزار نفر از مردم استان در انتظار صدور روادید برای حضور در عراق برای 

پیاده روی اربعین هستند.

تراز دریاچه ارومیه رکورد زد
تــراز دریاچه ارومیه روز 21 مهرماه به یک هــزار و 2۷0 متر و 25 
ســانتیمتر رسید که بیشــترین میزان خود در 5 ســال گذشته را 
رکورد زد. »فرهاد ســرخوش«، رئیس دفتراستانی ستاد احیای 
دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان غربی در گفت و گو بــا ایرنا با اعام اینکه تــراز دریاچه 
نســبت به کم ترین سطح ثبت شده برای آن 24 سانتیمتر افزایش یافته، افزود: تراز 
این حوضه آبی بســته نســبت به روز مشابه سال گذشته 2 سانتیمتر باالتر است. وی 
با اعام اینکه مساحت دریاچه ارومیه به یک هزار و 698 کیلومترمربع رسیده، بیان 
کرد: مساحت این دریاچه نسبت به سال گذشته 34 کیلومترمربع افزایش یافته است. 
رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه 
طرح های انتقال آب به این دریاچه هنوز به بهره برداری نرســیده، اضافه کرد: ســال 
آینده چند طرح انتقال آب به دریاچه به بهره برداری می رســد که نقش بســزایی در 

احیای نگین آبی خطه آذربایجان خواهد داشت.

 استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی
 در ستاد اربعین شهرداری مشهد

مشــهد - خبرنگار »ایران«/ شــهرداری مشــهد امســال نیز بر اســاس سیاســت های 
کلی شــورای پنجم همانند سال های گذشته برای خدمت رســانی به زائران اربعین 
حسینی)ع( خدمات مورد نیاز شهروندان را تأمین خواهد کرد. »محمدرضا کایی« 
رئیس ســتاد اربعین شهرداری مشــهد با اشــاره به اینکه دو رویکرد اصلی این ستاد 
امســال افزایش بهره وری و اســتفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی است، افزود: 
فعالیت ها در دو حوزه حمل و نقل در کشور عراق و همچنین ارائه خدمات نظافت 
انجام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه 100 دستگاه اتوبوس در مسیر همایش ملی به 
نجف اشرف و 3 دستگاه یدک کش و تعمیرات اتوبوس در این مسیر فعالیت خواهند 
کــرد، گفــت: در حوزه ارائه خدمات  نظافتی نیز 600 نفــر از پاکبانان و همکاران حوزه 
خدمات شهری در 1۷.5 کیلومتر مربع از شهر نجف اشرف مشغول خدمت خواهند 
بود. کایی یادآورشــد: سال گذشته شهرداری مشهد مسئول خدمت رسانی در شهر 
نجف و شــهرداری تهران نیز موظف به خدمت در شــهر کربا شد که بازتاب  خبرها 
نشان داد خدمات ارائه شده در شهر نجف به مراتب بهتر از کربای معلی بوده است.

تهیه طرح »حریم قانونی گسل ها« در ۵ شهر
گروه ایران زمین/ طرح تعیین حریم قانونی گسل ها برای نخستین بار در تهران و سپس 
در شــهرهای مشــهد، کرج، تبریز و کرمان تهیه شــد. »علی بیت اللهــی«، دبیر کارگروه 
ملــی زلزله مرکــز تحقیقات وزارت راه و شهرســازی با اشــاره به تعیین حریم گســل ها 
در قم، اظهار داشــت: عمده شــهرهای کشــور که خشک و نیمه  خشک هستند در جوار 
گسل های بزرگ ساخته  شده و هر جا که تراکم گسلی وجود دارد تراکم جمعیتی نیز در 
آنجا دیده می شود. وی با اشاره به »آیین نامه 2800« ساختمان کشور، افزود: بر اساس 
این آیین نامه باید برای تمام کانشهرها مواردی مدنظر قرار بگیرد. بر این اساس، همه 
مهندســان موظف هستند طبق آیین نامه ساختمان های مقاوم در برابر زلزله بسازند. 
بیت اللهی با اشاره به اینکه ساخت  و ساز روی گسل هایی که طول آنها 10 کیلومتر یا بیشتر 
باشد ممنوع است، گفت: برای ساختمان های با اهمیت زیاد هم باید این موارد رعایت 
شــود، به طوری که ســاختمان هایی مثل رادیو و تلویزیون و استانداری نباید روی حریم 
گسل ساخته شود. این مقام مسئول با بیان اینکه محدوده ای که برای استان قم در نظر 
گرفته  شده 10 کیلومتری این استان است، افزود: در شورای عالی شهرسازی و معماری 

بندهایی پیشنهاد شده که بر اساس آن طرح تفصیلی شهر قم باید بازنگری شود.
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اخبـــار

زباله، جنگل های شمال را می بلعد

گروه ایران زمیــن/ ورود خــودرو به میدان 
نقش  جهان اصفهان، این میراثی جهانی 
از 4 ســال پیش ممنوع شده، اما متأسفانه 
هنوز هــم این اتفاق می افتد. در پی تاش 
نیــروی انتظامــی اســتان بــرای پیــاده  راه 
شدن میدان نقش جهان، شورای اسامی 
چهارم نیز مصوبه ای گذراند که به موجب 
آن ورود خــودرو بــه میــدان نقــش جهان 
ممنوع شده و شهرداری اصفهان موظف 
بــه حذف آســفالت و طراحی ســنگفرش 

در میدان نقش جهان شد. اما چهارشنبه 
هفته گذشته سه زوج اروپایی با خودروهای 
کاسیک هم سن و ســال خودشان بعد از 
ســفری 2 و نیم ماهه به اصفهان رسیده و 
با شــعار صلح و دوســتی، به ســادگی وارد 
میدان نقش جهان شــدند. ایــن در حالی 
است که این قانون استثنا نداشته و در هیچ  
کجــای آن نیامــده ممنوعیــت ورود بجــز 

»خودروهای کاسیک« یا ... . 
گرچه نباید تندروی کرد و می توان پذیرفت 

گاهــی ورود خــودرو به میــدان نقش جهان 
اجتناب ناپذیر اســت اما نبایــد از خاطر برد 
کــه رفــت و آمــد خــودرو نبایــد بــه رویــه ای 
تکراری تبدیل شــود و به هر بهانه کوچک و 
بی ارزشــی قبح ورود خــودرو به یک میراث 
جهانی را از میان برد.  چندی پیش در دهه 
جلیل القدر محرم نیز، میدان نقش جهان 
روی خودروهــای مســئوالن و مدیرانــی کــه 
به مراســم برگزار شده در مســجد امام)ره( 
دعوت شــده بودند، باز بود.   اردیبهشت ماه 

امســال نیز، درســت در چهارمین ســالگرد 
پیــاده راه شــدن میــدان نقش جهــان ده ها 
اتوبوس گردشگری وارد میدان نقش جهان 
شد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان اصفهان به ایسنا گفته 
بــود ایــن اتوبوس هــا ســفیران تبریــز 2018 
هســتند.  وی تأکیــد کــرده بــود، اتوبوس هــا 
روشــن نبودند، اما نگفته بود اتوبوس هایی 
کــه روشــن نبودند چگونــه تا وســط میدان 
آمده انــد. در حقیقت بــاز هــم ورود خودرو 

به میــدان نقش جهان ممنوع اســت، بجز 
»اتوبوس هــای تبریــز 2018«. گرچــه بعــد 
از گذشــته 4 ســال هنــوز به دالیــل خدماتی 
مختلــف، خودروهای متعــددی به میدان 
رفت و آمد داشــته و متولیــان امر چون اکثر 
پیاده راه های جهان، سازوکارهای پاک تری 
بــرای ارائه خدمات به این پیاده راه تاریخی 
در نظر نگرفته اند، اما در ماه های اخیر شاهد 
هســتیم بهانه های ورود با خودرو به میدان 

نقش جهان در حال افزایش است. 

ورود خودرو به نقش جهان ممنوع است یا نه؟
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مسئول پسماند محیط زیست مازندران: شهرداری ها در بحث زباله کم کاری کرده و از آنها شکایت کردیم
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امروز در تاريخ
تداوم دولت ايران بيش از هر كشور ديگر

23مهر 1350مراسم دو هزار و پانصدمين سالروز «تكميل 
ايجاد دولت واحد و نيز جامعه مشـــترك المنافع جهانى به 
مديريت و رهبرى ايران» ادامه داشـــت و سران كشورها و 
شرق شناسان كه به اين مراسم دعوت شـــده بودند درباره 
 ايران و ايرانى اظهارنظر مى كردند. اين مراسم به مدت 5 روز

در پاســـارگاد و تخت جمشيد برگزار شد و بسيارى از سران 
كشورها درآن شركت كردند. سالروز صدور اعالميه بابل با ده 
سال تاخير برگزارشده بود، زيراكه به علت درآمد ناچيز ايران از 

نفت، بودجه آن تامين نمى شد.
روزي كه رصد خانه ديلميان آغاز به كار كرد

آغاز بكار رصدخانه ديلمي ايران به مديريت «ابوسهل 
كوهي طبري» را 15 اكتبر سال 987 ميالدي نوشته اند.

ابوسهل پسر رستم در زمان خود از رياضي دانان برجسته 
و به رموز فضا و علم هيات آشنا بود و كار «رصد» ستارگان را از 
همين روز آغاز كرد. اين رصد خانه كه چند رياضي دان ديگر 
در آن به كار سرگرم شده بودند به تصميم و هزينه شرف الدوله 
ديلمي از اميران اين دودمان ميهندوست ايراني ساخته شده بود.

استخدام معلم فرانسوي و اعزام دانشجو به فرانسه
23 مهر سال 1307 پانزده معلم فرانسوي استخدام شده 
از ســـوي دولت ايران براي تدريس وارد تهران شدند. دولت 
فرانسه براي پذيرش دانشجويان اعزامي ايران پيش شرط هايي 
در نظر گرفته بود از جمله دانســـتن زبان فرانسه و آشنايي با 
فرهنگ و طرز زندگي مردم اين كشور كه دولت وقت ايران را 
ناگزير به استخدام اين معلمان كرد. نخستين دسته 110 نفري 
دانشجويان اعزامي 12 مهر ماه 1307، روانه فرانسه شده بودند. 
مهدي آذر (دكترطب)، محمدعلي ملكي (دكترطب)، مهدي 
بازرگان (مهندس)، رضا رادمنش (دكتر)، سيد احمد رضوي 
كرماني (مهندس) و سيد علي شـــايگان (دكتر) از اعضاي 

نخستين دسته دانشجويان اعزامي به فرنگ بودند.
مصوبه دولت درباره كتابي كردن ظلم هاي انگلستان 

23 مهرماه 1331 شـــوراي وزيران دولت وقت ايران به 
رياست محمد مصدق تصويب كرد كه براي آگاهي ايرانيان از 
شان، عمليات و اقدامات ديپلمات ها، مظالم انگلستان در ميهن ِ

 عوامل و كنسولگري هاي آن دولت در ايران و به ويژه از آغاز 
قرن بيستم تا ملي شـــدن صنعت نفت به صورت يك كتاب 
منتشر شود و همه اسناد و تصاوير موجود در اختيار مولفان 

كتاب قرار گيرد .

قاب امروز

ـ مرد بي شهامت كسي است كه در جايي 
كه بايد اعتراف كند، خاموش بنشيند.  

ـ اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، 
درباره ديگران داوري نكن. 

 آبراهام لينكلن

 

دل رفت بر كسى كه بى ماش خوش است
غم خوش نبود وليك غمهاش خوش اســـت

جـــان مى طلبد، نمى دهـــم روزى چند
جان را محلى نيســـت، تقاضاش خوش است
عراقى

 سرايه
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سال اسب

 بيانات آيت اهللا العظمي خميني درباره حكومت اسالمي
با آنكه بيش از يك هفته از اقامت حضرت آيت اهللا 
خميني در پاريس مي گذرد مطبوعات فرانسه همچنان در 
اطراف اقامت معظم له در فرانسه و نيز مسائل سياسي 

وقايع ايران بحث مي كنند. 
نكته مهم در بيانات ديروز آيت اهللا العظمي خميني 
اشاره به حكومت اسالمي بود. ايشان گفتند برخي از افراد 
كه از مباني دين اسالم و حقيقت و واقعيت عميق آن 
اطالع كافي ندارند تصور كرده اند كه حكومت اسالمي با 
پيشرفت ها و ترقيات جهان امروز مغايرت دارد در حالي 
كه آئين مقدس اسالم كه نجات دهنده بشريت است جز 
ترقي و تعالي انسان و پيشرفت به سوي كمال راهي را 
نشان نمي دهد. اين تصور كه در حكومت اسالمي استفاده 
از وسائل جديد و اختراعات و اكتشافات بزرگ ميسر 

نخواهد بود انديشه باطل و موهومي است. و ...
مبارزه و پيروزي

روزنامه اطالعات پس از دو روز اعتصاب منتشر 
مي گردد. اين نخستين باري بود كه پس از پنجاه و دو 
سال خدمت مداوم، خبرنگاران و نويسندگان در روزنامه 

اطالعات دست از كار كشيدند. 
خوشبختانه مبارزه شرافتمندانه ما و ساير همكاران 
در واحدهاي مطبوعاتي به نتيجه مورد نظر رســـيد و 
دولت خواســـتهاي قانوني و مشروع روزنامه نگاران را 
مورد قبول قرار داد و مبارزه براي آزادي و انتشار اخبار 
و مطالب واقعي و انعكاس نظرات بدون سانســـور به 

پيروزي منتهي شد. 
اعتصاب روزنامه نگاران وضع سياسي كشور را بحراني تر كرد

تهـــران 12 اكتبر رويترـ  اعتصاب روزنامه ها عليه 
سانسور از سوي حكومت نظامي ايران را در آخر هفته 
گذشـــته بدون روزنامه گذاشت. اين اعتصاب موجب 
بحراني تر شـــدن اوضاع حياتي كشـــور گرديد. گمان 
مي رفت كه شاهنشـــاه ايران كه در 15 سال اخير براي 
اولين بار با موج جدي از مخالفت مواجه شده اند ممكن 
است بركناري جعفر شريف امامي نخست وزير جديد را 

مورد بررسي قرار دهد. 
جبهه ملي روز 2 شنبه را تعطيل عمومي اعالم كرد

تهران 12 اكتبر خبرگزاري فرانسهـ  بزرگترين جبهه 
مخالف در ايران يعني جبهه ملي امروز، روز دوشنبه را 

تعطيل عمومي در سراسر كشور اعالم كرد. 
دوشنبه مصادف با چهلمين روز كشته شدن عده اي 
از تظاهركنندگان در روز جمعه (8 سپتامبر است) تاكنون 
دهها هزار كارمند دولت اعم از معلمان، پزشكان و كارگران 
پست كه از شنبه گذشته براي افزايش حقوق دست به 
اعتصاب زده بود هنوز به اعتصاب خود ادامه داده اند. 

اعالميه آيات عظام درباره تعطيلي فردا
حضرات آيات عظام مرعشي نجفي، شريعتمداري 
و موســـوي گلپايگاني در اعالميه مشـــتركي كه در قم 
منتشر شد به مناسبت چهلمين روز حادثه خونين جمعه 
17 شهريور در ميدان ژاله تهران مردم مسلمان ايران را 
به عزاداري در روز دوشـــنبه (فردا) دعوت كرده اند. در 
اين اعالميه همچنين از اخباري كه از شهرهاي خرم آباد 
ـ كرمانشـــاهـ  آملـ  بابلـ  بوكانـ  مهابادـ  ســـاوه و 
بعضي از شهرهاي ديگر در آستانه اربعين كشته شدگان 
تهران واصل شده ابراز تأسف كردند و گفته شد كه در 
روز دوشـــنبه حوزه هاي علميه براي تجليل از خونهاي 
به ناحق ريخته شده و همدردي با بازماندگان حادثه و 
به عنوان حفظ اصالت و دوام نهضت، مقدس اسالمي 

تعطيل خواهد بود. 
با استعفاي دكتر مجتهدي موافقت نشد

بـــا عدم موافقت مقامـــات آموزش و پرورش با 
اســـتعفاي دكتر مجتهدي رئيس مدرسه البرز و مراجعه 
گروهي از معلمان و كاركنان مدرسه به منزل وي دكتر 
مجتهدي امروز صبح در مدرسه حضور يافت و مشغول 

به كار شد.
دكتر مجتهدي كه از سال 1325 رياست مدرسه البرز 
را به عهده دارد هفته گذشته به دنبال ناآرامي هائي كه در 
مدرسه البرز پيش آمد و موجب تظاهرات دانش آموزان 
در حياط مدرسه و اقامه نماز و باالخره محاصره مدرسه 
از سوي مأموران انتظامي شد از رياست مدرسه استعفا 
كـــرد و امروز پس از اعالم موافقت مقامات آموزش و 
پرورش با استعفاي وي گروهي از كاركنان اين مدرسه 
به خانه وي رفتند و پس از گفتگو توانستند موافقت او 

را براي پس گرفتن استعفا به دست آوردند. 

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 23 مهرماه 1357 
(برابر با 12 ذيقعده 1398، 15 اكتبر 1987) نقل شده است

چهل سال پيش...

پندبزرگان   

فال 
هفته

جدول سودوکو

فروردین : شما نسبت به روزهای قبل حال و حوصله بیشتری دارید و به راحتی 
می توانید احساسات خود را کنترل کنید.آگاه بودن از نگرشهای خودتان اعم از 
نگرشهای منفی و نگرشهای مثبت درحالیکه به شما اجازه می دهد که قبل از 
اینکه شرایط سخت و دشوار گسترش پیدا کنند از آنها بگذرید، می تواند همه 

چیز را تغییر دهد.

اردیبهشت :  شما  آنقدر توانایی دارید که احساسات ناخوشانید خود را به بهره 
وری و کارایی باالیی تبدیل کنید. گام اول این است که انتظارات خود را به دور 
بریزید و بپذیرید که دقیقا نمی دانید به کجا دارید می روید. سپس الزم است که 
هر چیزی را که نیاز دارید بگویید؛ و در نهایت،  آماده باشــید که بزودی به آنها 

دست یابید.

خرداد : شــما می توانید در یک لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید و در 
لحظه دیگر از اعتماد به نفس باالی خود رنج می برید. شــما می توانید طی این 
مراحل چیزهای خیلی مهمی درباره خودتان بفهمید و خودتان را بهتر بشناسید. 
سرزنش کردن و مقصر دانستن دیگران باعث نمی شود احساس بهتری پیدا کنید 

و مطمئناً به آنها هم کمکی نخواهد کرد.

تیر: با وجوداینکه اتفاقات بســیاری در زندگی شما در حال وقوع است ممکن 
است شما بخواهید که از کنار همه اینها بگذرید. شما به طور غریزی میدانید که 
بهتر است انرژی خود را هدر ندهید و آن را برای مواقع ضروری نگاه دارید. هفته 
آینده روزهایی کامال متفاوت خواهید داشــت پس بهتر است تا آن زمان کمی 

استراحت کنید و نیروی خود را ذخیره سازید.

مرداد : شما در این روزها سر در گم شده اید و نمی دانید باید چه کاری را انجام 
دهید و چه کاری درست است. از درون تان با مشکالت زیادی مواجهه هستید. 
شــما فردی هستید که برای شروع یک کار مدام به شخصی احتیاج دارید که 
شــما را هل دهد تا پیش بروید به همین دلیل مدام به دنبال فردایی دروغین 
هستید. این کار را ترک کنید و از همین امروز استارت شروع کارهایتان را بزنید.

شهریور : این روزها برای شما روزهای بسیار سختی است، بنابراین پیدا کردن 
یک روش مفید برای ابراز کردن احساســهایتان امری حیاتی است. در حالیکه 
واکنش سریع به عملکرد دیگران نشان ندادن ابتدا از شخصیت شما بعید به نظر 
می رسد، اما قبل از اینکه کامالً تنش ها را فرو بنشاند شما را قادر می سازد آنها 

را مدیریت کنید.

مهر : شما فکر می کنید که دیگران شما را به سمت مسیری هل می دهند که 
خودتان انتخابش نکرده اید، اما مقاومت کردن در برابر تالش های آنها می تواند 
سبب ایجاد مشکل دیگری شود. به جزئیات بی اهمیت هم توجه کنید؛ چسبیدن 
به مفاهیم کلی شاید به نظر خوب باشد، اما موقعیت شما را تضعیف می کند. در 

عین حال سعی کنید کمی مسائل را راحت تر بگیرید.

آبان : شما دلتان می خواهد همه چیز کند تر پیش برود، و قبل از شروع کردن 
یک کار جدید کار دیگر را تمام کنید. متاسفانه شرایط جدید شاید انقدر موافق 
نباشد و شاید مجبور شوید قبل از به دست اوردن آمادگی الزم پروژه بعدی را 
شروع کنید. شــما دید جدیدی نسبت به زندگی پیدا کرده اید  نظراتی که در 

سابق راجع به زندگی برایتان ارزش داشته اند دیکر برای تان رنگی ندارند.

آذر : ممکن است این روزها پنجره خالقیت شما بسته باشد پس وقت تان را به 
بطالت نگذرانید. به کارهایی که قبال انجام داده اید نگاهی کنید و لیست کوتاهی 
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الزم است ابتدا هدف هایتان را مشخص کنید.
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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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  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
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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 
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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
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13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
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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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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
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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.
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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

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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طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

11      مهر     97        اطالعات هفتگی         46

جد ول سود وکو 3812
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   كه 

هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .

    5 1  
321 8  54
57  14 8 
6 2 7    
   96 872

71  3 9  
     5   

1 932 548
85    29 

خالق صداي 
پاي آب

كوشش كردن

حادثه

خراب

شهر آلماني

كافي

كنايه از 
گرفتاري
مثل ماه

پردازش عكس
راه كوتاه 

شده

مدرك
 معتبر

گلي معطر

نمايش فيلم

محبت

دفاع فوتبالي

پشتيبان

غار نبوت

پس گرفتن

درختي بي بر

طراوت

ابرار

آرزو

اسب سركش

كاله جنگي

نمونه مصوب

مساعدت

قانون مغولي

كار نوبتي

آفريدگار

تندرستي

پسوند مانند

همدم
ويتامين 
انعقادي

قاره زرد
خيس

وكالت

نام تركي

از 
گربه سانان
وسيله صيد

فالني
پرده اي است 

از موسيقي

حرف انتخاب

معروف

جميع

نت چهارم
شمشير 

جوهردار

حلقوم

منقار كوتاه

كلمه نفرت

قرن

تهي

جوي خون

جمع كردن

موجب شفا

عليم

گزافه

درخت جوان
دست به يكي 

كردن

روزها

زمين پر از 
سنگ
سريع

پايتخت 
فراري

بخشي از پا

غرور

حرف عطف

فراز

منفعت

مكافات

ديوار قلعه

نرده جلوي 
ايوان

منسوب به 
هندسه

بيم

جاي خلوت

جا

اثر رطوبت

دير 
كردن

برقرار شده

طوفان دريا
عارضه اي 

پوستي

هواي 
متحرك

نزاكت
ميوه تلفني

نازكي
صداي 
درشت

ميوه 
درخت

مساوي
خانه هاي ريز 

عكس

الك كردن
نشان مفعول 

صريح

باغ
 افالطون

وسيله اي 
براي پس 
انداز كردن

مدرسه 
متوسطه
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حیات وحش حیات وحش 
در حال انقراضدر حال انقراض

بیش از دو ســوم جمعیت حیات وحش کره زمین طی نیم قرن اخیر، به علت پیامدهای ناشی از گرمایش زمین و 
مداخالت انسان در طبیعت از بین رفته است

 نتایج تحقیقی که ســازمان زیست 
محیطــی صنــدوق جهانی طبیعت

از آن  انجــام داده حاکــی    WWF
است که طی کمتر از ۵۰ سال اخیر 
جمعیت حیات وحش زمین دو سوم 
کاهش یافته است، اتفاق تاسف باری 
  WWF که به گفتــه کارشناســان
می تواند عواقب خطرناکی برای حیات 

بشر داشته باشد.
هر بار که ســازمان زیست محیطی 
صندوق جهانی طبیعت WWF  نتیجه 
بررســی های خود را منتشر می  کند، 
آمــار و ارقام بســیار نگران کننده ای 
ارائه می کند اما امسال، نتایج گزارشی 

که این نهاد منتشــر کرده، بســیار 
وحشتناک است.

معتقدنــد   WWF کارشناســان 
فعالیت های آالینده و مخرب انســان 
از بین رفتن زیســتگاه های  موجب 
طبیعی گونه های مختلف حیوانی و 
نباتی شــده است و استفاده بی رویه 
از منابع طبیعی،  شــکار افراط گرایانه 
گونه هــای جانوری، آلودگــی هوا و 
گرمایش زمین از دالیل اصلی از بین 
رفتن گونه های جانوری وحشــی در 

کره خاکی به شمار می روند.
کارشناســان WWF معتقدند علت 
اصلــی زوال تنــوع زیســتی از بین 
رفتن زیستگاه های طبیعی تحت تاثیر 
تغییــرات آب و هوایــی و بــه ویژه 
فعالیت های بشــر اســت و اگر این 
روند ادامه داشــته باشد ممکن است 
پاندمی های جدیدی از نوع کووید۱۹ 
شــکل بگیرد چرا که تماس انسان ها 
و حیوانات وحشــی بیشتر می شود و 
خطر انتقال ویروس از یک نوع به نوع 

دیگر افزایش می یابد.
براساس »شاخص ســیاره زنده« در 
فاصله ســال های ۱۹۷۰ تــا 2۰۱6،  
حــدود 6۸ درصد از جمعیت حیات 
وحش شامل  ماهی ها،  پستانداران،  دو 
زیستان، پرندگان و خزندگان ناپدید 
شــده اند. در همیــن مدت جمعیت 
گونه های جانوری آب های شیرین نیز 
۸4 درصد کاهش یافته اســت. روند 
نابودی تنوع زیستی در برخی مناطق 
جهان بسیار پررنگ تر و نگران کننده تر 
از دیگر مناطق است.  به عنوان مثال، 
ناپدیدشدن گونه های حیوانی مختلف 
مهره داران در جنگل های حاره   ای در 
آمریکای مرکزی و آمریکای التین تا 
۹4 درصد  و در قاره آفریقا 6۵ درصد 
کاهش یافته اســت. در این گزارش 
یکــی از گونه هایی که نسلشــان به 
شدت در معرض خطر انقراض است، 
دموکراتیک  جمهــوری  گوریل های 

کنگو معرفی شده است.
مارکــو المبرتینی، مدیــر صندوق 
جهانی طبیعت اعــالم کرد از حدود 
۳۰ ســال پیش روند زوال گونه های 
جانــوری در جهان ســرعت گرفته 
است.  ما در واقع شاهد ویرانی طبیعت 
تحت تاثیر فعالیت های انسان هستیم، 
پدیده   ای که شاید بتوان آن را »زیست 

بوم کشی« نامید.
المبرتینــی هشــدار داد طی پنجاه 
سال اخیر کره زمین تحت تاثیر رشد 
چشــمگیر جمعیــت، افزایش قابل 
توجه فعالیت های صنعتی و تجاری 
و افزایش مصرف به شــدت دگرگون 
شده است و در این میان دخالت های 
انسان به ویژه جنگل زدایی به منظور 
ایجاد زمین های کشاورزی هزینه های 

سنگینی برای طبیعت و حیات وحش 
به بار آورده اســت. جامعه بشــری 
هر ســال بیشــتر از »بودجه زیست 
محیطی« خود هزینه می کند و بیشتر 
از ظرفیت هــا و منابعی کــه در کره 

زمین وجود دارد، مصرف می کند.
به همه دخالت های مستقیم ویرانگر 
انســان در محیط زیست آثار فاجعه 
بار تغییــرات آب و هوایی نیز اضافه 
می شــود. تحت تاثیر این پدیده که 
آن هم عمدتا ناشــی از دخالت های 
انسان است، زیستگاه های طبیعی در 
کره زمین دستخوش دگرگونی های 
زیادی شده اســت به طوری که بیم 
آن می رود 2۰ درصد از حیات وحش 
تحت تاثیر تغییــرات آب و هوایی تا 
پایان این قرن در معرض خطر انقراض 

نسل قرار می گیرد.
به همین علت صندوق جهانی طبیعت  
در گزارش هشداردهنده خود از همه 
دولت های جهان خواسته است برای 
متوقف کردن ادامه این روند، اقدامات 

و تدابیر فوری اتخاذ کنند.
اما صندوق جهانی طبیعت در گزارش 
خود یک نکتــه امیدوارکننده را نیز 
برجســته کرده و از این مسئله ابراز 
خرسندی کرده که جامعه بشری به 
تدریج در حال درک شــرایط است و 
می داند کــه ادامه این وضعیت دیگر 

قابل تحمل نیست.
در فاصله سال های ۱۹۷۰ تا 2۰۱6،  
حــدود 6۸ درصد از جمعیت حیات 
وحش شامل  ماهی ها،  پستانداران،  دو 
زیستان، پرندگان و خزندگان ناپدید 
شــده اند. در همیــن مدت جمعیت 
گونه های جانوری آب های شیرین نیز 
۸4 درصد کاهش یافته اســت. روند 
نابودی تنوع زیستی در برخی مناطق 
جهان بسیار پررنگ تر و نگران کننده تر 
از دیگر مناطق است.  به عنوان مثال، 
ناپدیدشدن گونه های حیوانی مختلف 
مهره داران در جنگل های حاره   ای در 
آمریکای مرکزی و آمریکای التین تا 
۹4 درصد  و در قاره آفریقا 6۵ درصد 

کاهش یافته است.

امســال انتشار گزارش ســیاره زنده 
با کورســوی امید دیگری نیز همراه 
شــده اســت چرا که همزمان با این 
گزارش مطالعه جدیدی نیز که توسط 
چهل ســازمان غیردولتی و موسسه 
تحقیقاتی در همیــن زمینه صورت 
گرفته منتشر شــده است تا آگاهی 
و حساسیت افکار عمومی نسبت به 
خطراتی که زیســتگاه بشر را تهدید 

می کند، بیش از پیش افزایش یابد.

ایــن گــزارش تحت عنــوان »روند 
را معکــوس کنیم« هفتــه پیش در 

نشــریه Nature منتشر شد.  در این 
گزارش چندین سناریو درباره اقدامات 
احتمالی به منظور حفاظت از طبیعت 
و انواع حیوانی و گیاهی موجود در آن، 
کاهش آثار منفی تولیدات کشاورزی 
و همچنین کاهش مصرف انسانی به 
ویژه محصوالتی که نتیجه دامپروری 

است،  مدل سازی شده است.
داوید لوکلر محقق و کارشناس موسسه 
بین المللی IIASA  که از تهیه کنندگان 
اصلی این گزارش محسوب می شود، 
تاکید کرد جاه طلبانه ترین هدفی که 
در این مطالعه مــد نظر قرار گرفته، 
این امکان را به ما می دهد که تا سال 
2۰۵۰ روند زوال تنوع حیات وحش 

در زمین را معکوس کنیم.
اما به گفته داوید لوکلر شرایط موجود 
کامال اضطراری است و الزم است که 
اقدامات و تدابیر فــوری برای نجات 
حیات وحش و زیستگاه بشر به اجرا 
گذاشته شود چرا که به گفته وی هر 
گونه تاخیر در این خصوص می تواند 
موجــب از بین رفتن بیشــتر تنوع 
زیستی در جهان شود. وی هشدار داد 
زیست بوم های موجود در کره زمین 
یک نقطه غیرقابل بازگشت دارند که 
اگــر از آن عبور کنیــم، دیگر امکان 
احیای آنها وجود نخواهدداشت و اگر 
نسل یک نوع جانوری منقرض شود، 

برای همیشه از بین رفته است.
المبرتینــی تاکیــد کــرد بخــش 
امیدوارکننــده قضیه این اســت که 
افکار عمومی به تدریج نسبت به این 
موضوع آگاهی و حساسیت بیشتری 
پیدا می کنند و نســبت بــه آینده 
زیستگاه بشر نگران می شوند. وظیفه 
اخالقی ما در سیاره خاکی این است 
که با حیات وحش این کره همزیستی 
مسالمت آمیز داشته باشیم اما افزون بر 
مسایل اخالقی،  مسئله آثار مستقیم و 
غیرمستقیم حیات وحش بر جوامع ، 
اقتصاد و قطعا سالمت ما نیز مطرح 
است بنابراین بسیار حیاتی است که 
برای حفظ حیات وحــش اقداماتی 

عاجل انجام شود.
در حالی که قرار اســت نشست ها و 
مهمی  بین المللی  گردهمایی هــای 
درباره تنوع زیســتی در سال 2۰2۱ 
برگزار شود )رویدادهایی که بسیاری 
از آنها قرار بود امســال برگزار شــود 
اما به علت پاندمــی کرونا به تعویق 
افتاد(، المبرتینــی دولت های جهان 
را ترغیب کرد برای حفظ زیســتگاه 
بشر توافق نامه هایی با اهداف بزرگ و 
ملموس که با تعهداتی محکم همراه 

باشد، امضا کنند.

وب سایت شبکه خبری رادیو کانادا
منبع: نشریه هفته

هشت کشور اروپایی خواستار اقدام 
فوری برزیل برای جلوگیری از 

تخریب آمازون شدند
رادیو فردا-  هشــت کشور اروپایی از 
دولت برزیل خواســتند در مقابله با 
جنگل زدایی در ناحیه آمازون اقدامات 

عاجلی انجام دهد.
به گزارش رویترز،  این هشت کشور 
که اعضای گروهی به نام »منشــور 
آمستردام« هستند و ریاست دوره ای 
آن با آلمان اســت روز سه شنبه در 
نامه سرگشاده ای خطاب به همیلتون 
مورائو، معاون رئیس جمهوری برزیل 
از کم کاری آن کشــور در مقایسه با 
عملکرد خــوب آن در دفاع از محیط 
زیست در سالهای گذشته ابراز نگرانی 

کردند.
در بخشــی از این نامه دو صفحه ای 
تصریح شده اســت، »هدف اقدامات 
کشورهای اروپایی حذف کامل جنگل 
زدایــی از چرخه تولید مواد غذایی و 
محصوالت کشاورزی است. در نتیجه 
افزایش تخریــب جنگل های آمازون 
رعایت استانداردهای زیست محیطی 
و اجتماعی برای شرکت ها و سرمایه 
گذاران اروپایی را دشوار کرده است.«

در ایــن نامــه تاکید شــده اســت: 
»کشــورهای عضــو گروه منشــور 
آمستردام خواســتار تعهد سیاسی و 
قاطع دولت برزیل به کاهش جنگل 

زدایی هستند.«
دفتر همیلتون مورائو، معاون رئیس 
جمهور و مســئول برنامه های دولت 
برزیل بــرای حفاظــت از آمازون به 

ســواالت خبرگزاری رویترز پاســخ 
نداد. ولی او در مالقات های امسال با 
سرمایه گذاران اروپایی تضمین داده 
که دولت برزیل همــه اقدامات الزم 
برای حفاظت از جنگل های آمازون 
از جمله منع کامل سوزاندن جنگل 
ها در یک محدوده زمانی ۱2۰ روزه 

را انجام خواهد داد.
دانمارک،  فرانسه،  آلمان،  کشورهای 
ایتالیا، هلند، نــروژ و بریتانیا اعضای 
منشور آمســتردام هستند که هدف 
آن حذف کامل پدیده جنگل زدایی 
در چرخــه تولیــد کاالهای مصرفی 
است. دولت بلژیک نیز که عضو این 
منشور نیست نامه این گروه خطاب 

به رهبران برزیل را مضا کرده است.
ایــن نامه عملکرد دولــت برزیل در 
ســال های قبل در زمینه حفاظت از 
محیط زیست را ستوده ولی درعین 
حال یادآوری می کند در دوره اخیر 
»ابعاد جنگل زدایــی در حد نگران 

کننده ای افزایش یافته است.«
کشــورهای امضا کننــده این نامه 
یادآوری کردند که در این زمینه آماده 
تمــاس و همکاری بیشــتر با برزیل 

هستند.
طبق آمار نهادهای مسئول در برزیل 
ابعاد جنگل زدایــی در فاصله ژوئیه 
ســال گذشــته تا ژوئیه سال جاری 

حدود ۳4 درصد افزایش یافته است.

تحوالت جوی و آتش سوزی های کالیفرنیا
وابســتگی  و  صنعتی  تحوالت 
به ســوخت های  اقتصاد مدرن 
فسیلی، که ریشه آنها را می توان 
در انقالب صنعتی قرن هجدهم 
جســتجو کرد، سبِب محبوس 
شدِن مقدار زیادی گاز دی اکسید 
کربن در جّو زمین شده است، و 
این تغییراِت جّوی، ســبِب گرم 

شدِن تدریجی زمین شده اند.

رادیو فــردا- طی روزهای گذشــته 
تصاویــر متعددی آســمان شــهر 
سانفرانسیســکو را قرمــز و نارنجی 
نشــان داده اند. رنگ آسمان، آلودگی 
هوا، و هشــدار بــرای تخلیه منازل، 
که شــامل نزدیک به نیــم میلیون 
ایالت می شوند، همگی  شهروند این 
حاکی از تکرار یک واقعه تلخ هستند: 

آتش سوزی های خارج از کنترل.
آتش ســوزی های فصلــی در ایالت 
کالیفرنیا پدیده جدیدی نیستند، اّما 
این آتش سوزی ها  شّدت و خسارات  
طی ســال های اخیر توّجه زیادی به 
خود جلب کرده اند. به گزارش ال ای 
تایمز شــش مورد از 2۰ آتش سوزی 
بزرگی کــه در تاریخ این ایالت ثبت 

شده اند، امسال به وقوع پیوسته اند.
گزارش های مختلفــی درباره تعداد 
حریق های فعلی وجــود دارد، اّما به 
گزارش فایننشال تایمز ۱6 حریق در 
حال حاضر در اطراف شهر پورتلند در 
حال سوختن هستند و مجموِع سه 
حریق بزرگ، نزدیــک به 44۰ هزار 
هکتار زمین را به کام آتش کشانده اند.
به گزارش شــبکه خبری اِن پی آر، 
ایالت کالیفرنیا برای مهار کردن این 
آتش ها قصد دارد از تعداد از زندانیان 
داوطلب )از بین کسانی که محکوم به 
جرائم غیر خشونت آمیز بوده اند( نیز 

کمک بگیرد.

ارتباط آتش سوزی ها با تحوالت جّو 
زمین

تحوالت صنعتی و وابستگی اقتصاد 
مدرن به ســوخت های فسیلی، که 
ریشــه آنهــا را می تــوان در انقالب 
صنعتی قرن هجدهم جستجو کرد، 
سبِب محبوس شدِن مقدار زیادی گاز 
دی اکســید کربن در جّو زمین شده 
است، و این تغییراِت جّوی، سبِب گرم 

شدِن تدریجی زمین شده اند.
این افزایــش تدریجی دما، ســبِب 
افزایــش نرخ تبخیر آب، و خشــک 
شدِن تدریجی مراتع و جنگل ها شده، 
و بدین سبب، در روزهای پایانی فصل 
تابستان، این مراتع، پتانسیل تبدیل 
شدن به حریق های خارج از کنترل را 
داشته و در صورت وقوع آتش سوزی، 
خیلی ســریع به گسترش آن کمک 

می کنند.
چرخه کربن، به صــورت طبیعی، از 
جذِب آن توسط درختان طی فرآیند 
فتوسنتز، و استفاده از آن برای تولید 
میوه آغاز می شود. محصول درختان 
توســط جانوران مصرف شــده و به 
صورت دی اکســید کربن به هوا باز 
می گردد. اّمــا عوامل متعّددی باعث 
برهــم خوردن این چرخــه در عصر 

مدرن شده اند.
از  اســتفاده  افزایــش  بــر  عــالوه 

سوخت های فســیلی، تبدیل شدن 
جنگل ها بــه زمین کشــاورزی و یا 
مرتع برای پرورش دام، باعث کاسته 
شــدن از توانایی زمیــن برای جذب 
دی اکسید کربن شده است. افزایش 
تولید دی اکســید کربــن و کاهش 
توانایی زمین برای جذب کردن این 
گاز، عوامل اصلِی افزایش غلظت این 

گاز در جّو زمین هستند.
بیش از چهل ســال پیش گروهی از 
دانشــمندان علوم هواشناسی و جو، 
از جمله مایکل َمن پیش بینی کرده 
بودند که این تغییرات سبب افزایش 
وقایــع حــدی، مانند خشکســالی 
و طوفان خواهند شــد. آقــای َمن 
اخیراً در مصاحبــه ای اعالم کرد که 
خشکسالی های سال های گذشته در 
ایالت کالیفرنیا ســبب خشک شدن 
پوشــش گیاهی و آمادگی آن برای 

حریق شده است.
برقراری رابطه علّت و معلول بین تک 
تک وقایع حــدی و بحران گرمایش 
زمین، امری خطا و غیر علمی ست. 
اّما علوم مربوط به جّو زمین، افزایش 
تنــاوب اینگونه وقایــع خطرناک را 
پیش بینی کرده بودند، و آنچه امروز 
شاهد هستیم )افزایش شّدت و تعداد 
وقایع حّدی( نتیجه تغییر ترکیبات 
شیمیایی جّوی و نتیجتاً تغییرات آب 

و هوایی است.
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 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059

امین                       604-781-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-983-9178
پوری فقط خانم ها           604-988-2913

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

حراج فرش
 نگین مشهد

در نقش گل ابریشم تبریز
در اندازه 2 در ۳ 

شش متری
77۸-۸40-1919
604-94۵-4۳24

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 ۷۸۸-۷۸۸-2۵۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

  604-700-۵6۱۵ 
604-۹4۹-020۱   

این مکان
 برای آگهی شما
رزرو شده است
با ما تماس بگیرید
604-921-4726



شماره ۱4۹4 جمعه 28 شهریور ۱۳۹۹ 2424 Issue 1494 Friday September 18, 2020PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com
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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. 1494

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 


