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جاستین ترودو خطاب به مردم کانادا: 

هیچکس شکست ناپذیر نیست

نخســت وزیر جاســتین ترودو عصر چهارشنبه طی 
سخنرانی تلویزیونی خود به مردم نسبت به شروع موج 
دوم بیماری همه گیر کووید ۱۹ هشدار داده و گفت: 
 هیچ کس شکست ناپذیر نیست. وی مردم را به ادامه 
اســتفاده از ماسک، شستن دست ها و گوش دادن به 

توصیه های مقامات بهداشت عمومی تشویق کرد. 
تــرودو در این مورد گفت ســؤاالت مطرح شــده در 
مورد اینکه دولت توانایی پرداخت هزینه های خود را 
ندارد، منصفانه است. کاهش کمتر به معنای بهبودی 

کندتر اقتصاد و کسری بودجه بیشتر در طوالنی مدت 
است. درحالی که ما هنوز با همه گیری ناشی از کرونا 
دســت وپنجه نرم می کنیم، من نمی خواهم شــما یا 
والدین یا دوســتانتان، درگیر پرداخت بدهی باشید 
و بهتر اســت که دولــت این فشــار را تحمل کند. 
واکنش های صورت گرفته به این ســخنرانی بسیار 
متفاوت و گسترده بوده و هنوز مشخص نیست که چه 
اتفاقی خواهد افتاد: محافظه کاران با قاطعیت مخالفت 
خود را با محتوای این سخنرانی اعالم کردند و بلوک 

کبکوا نیز از آن به دلیل عدم توجه به خواســته های 
این استان انتقاد کرد. جاگمیت سینگ، رهبر حزب 
ان دی پی نیز اعالم کرده اســت که شرایطی وجود 
دارد که حزب وی بتواند از ســخنرانی ترودو حمایت 
و از برگــزاری انتخابات زودهنــگام جلوگیری کند. 
دولت ترودو برای بقا در قدرت و کسب رأی اعتماد به 
سخنرانی سلطنتی که برنامه اجرایی آتی کشور تلقی 
می شــود به حمایت یکی از دو حزب نیودموکرات یا 

بلوک کبکوآ نیاز دارد.
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هر جمعه منتشر می شود

نامه اعتراضی جمعی از ایرانیان سراسر جهان
 به دبیرکل سازمان ملل در باره تفاهم نامه جمهوری اسالمی 

و جمهوری خلق چین

جناب آقای دبیرکل گرامی،
در حالی که جامعه بین المللی در حال 
آماده شــدن برای برگزاری هفتاد و 
پنجمین جلسه مجمع عمومی  است، 
ما )امضاکننــدگان زیر( تقاضا داریم 
مراتب نگرانی عمیق مان از شــنیدن 
خبر مذاکرات مربــوط به تفاهم نامه 
جامع مشارکت استراتژیک بین دول 
جمهوری اســالمی ایران و چین به 
ثبت برســد. مذاکرات مربوط به این 
قرارداد در اوایل ســال 2۰۱6، پس از 
دیدار پرزیدنت شی جین پینگ، آغاز 
شد و طی آن دو کشور متعهد شدند 
»فصل تازه«ای را در روابط دوجانبه 

شروع کنند.
ایرانیان بطور تاریخی ثابت کرده اند که 
با سمت گیری و تمایل بیش از حد به 
یکی از قدرت های بزرگ مخالفند. به 
همین سبب جای تعجبی نیست که 
افشای اخیر درباره برخی از جزئیات بد 
قرارداد پیشنهادی بین ایران و چین 
موجب عکس العمل های شدید نسبت 
به آن در داخل ایران شــده اســت.  
شایع ترین ابراز نگرانی در حساب های 
کاربران شــبکه های مجازی در ایران 
این اســت که جمهوری اسالمی در 
حال فروش کشــور به چین اســت. 
منتقدان همچنین بطــور مکرر این 
قرارداد پیشنهادی را با قرارداد ننگین 
ترکمانچای که طی آن ایران در سال 
۱۸2۸ ســرزمین های وسیعی را به 

روسیه واگذار کرد مقایسه می کنند.
درواقع، آخریــن باری که یک دولت 
حاکم در ایران قــراردادی را در نظر 
داشت که در آن قدرت حاکمیت ملی 
در معرض خدشه قرار داشت، قرارداد 
۱۹۱۹ بین ایران و انگلستان بود. در 
حالــی که قرارداد مذکــور بالفاصله 
پس از جنگ جهانی اول و در شرایط 
خرابی های وسیع ناشی از آن مطمح 
نظر قرار گرفته بود و دامنه آن به هیچ 
وجه با ابعاد وســیع قرارداد مشارکت 
استراتژیک حاضر قابل مقایسه نیست، 
اما شدت اعتراضات مردمی  علیه آن 
قرارداد، دولت وقت را بطور کامل به 
رها کردن موضوع آن قرارداد مجبور 

کرد.
بیــش از یک قــرن مفاهیمی  مانند 
موازین اخالقی در زمینه دیپلماسی 
به شــیوه ای همــواره صادقانه و در 
دید عموم، یا لــزوم انعقاد معاهدات 
بین المللی از طریق میثاق های علنی 
که طی روندی علنی منعقد شده اند، 
به عنوان موازین مورد پذیرش اعضای 
جامعه بین المللــی در زمینه روابط 
بین الملل شناخته شده اند. اما علیرغم 
اینکه تفاهم نامه مورد نظر بین ایران 
و چین تبعات زیــادی برای ایرانیان 
خواهد داشــت، جمهوری اســالمی 
قاطعانه بــه دور از شــفافیت عمل 
کرده اســت و با ادامه کار بر روی این 
تفاهم نامه به شیوه ای مشمئزکننده، 
خواسته های مشروع ایرانیان را نادیده 
می انــگارد و موجــب تضییع حقوق 

غیرقابل انکار شهروندانش می شود.
ما این را وظیفه جمعی خود می دانیم 
که صدا و خواســته های ملت ایران 
را که نســبت به تفاهم نامه مشارکت 
استراتژیک مورد مذاکره بین جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری خلق چین 
بسیار ناخرسند هستند، بلند به گوش 
جهانیان برسانیم. آرزوی جدی ملت 
ایران ساده است: آرزوی زندگی آزادانه 
در ســرزمین مادری خود، زیر آفتاب 

علی احساسی، نماینده مجلس کانادا روز سه شنبه، پیش از انتشاز نامه گفت: »توجه به منافع مردم ایران باعث شده، جمعی از ایرانیان این نامه 
را امضاء کنند«.  آقای احساسی یکی از چهره هایی است که نامش برای تماس با رسانه ها به همراه این بیانیه فرستاده شده است.  رضا مریدی، 

وزیر سابق دولت ایالتی انتاریو، دیگر چهره از میان سیاستمداران ایرانی-کانادایی است که نامه را امضا کرده است.

سرزمین خود، و تالش برای پیشرفت 
کشورشان به دور از یوغ زشت فساد 

داخلی یا استثمار خارجی.
ما بجای لعن تاریکی پیرامون جزئیات 
غیرشفاف این توافق نامه دهشتناک، 
عمیقاً از مسئولیت خویش آگاهیم و 
شمعی را روشن می کنیم تا خطرات 
زیادی را که در صورت پیشبرد توافق 
مذکور با چیــن متوجه ایران خواهد 
شد در مقابل دیدگان همه قرار دهیم. 
ما از صمیم قلب امیدواریم که اعضای 
جامعه بین المللی به آرمان های مشروع 
ملت ایران پشت نکنند بلکه درعوض 
تصمیم خود را در اعالم همبستگی با 

عزم جزم ایرانیان اعالم کنند.
حرکــت اخیر حکومت ایــران برای 
آسایش و شکوفایی آینده ایران شدیداً 
خسارتبار خواهد بود. نیت جمهوری 
اسالمی از دنبال کردن چنین توافقی، 
محکم کردن سلطه اش بر اقتصاد و در 
دست داشتن زمام سیاسی در ایران 
است. حتی اطالعات کم موجود درباره 
استراتژیک  مشارکت  تفاهم نامه  این 
آشکار می سازد که جمهوری اسالمی 
قصد دارد تهران را از نظر سیاسی به 
پکن وابسته کند و چین را در ساختار 
اقتصادی و اجتماعی ایران عمیقاً جای 
دهد. پیشبرد چنین تفاهمی  به این 
معنا خواهد بود که با بســتن دست 
کشور، حاکمیت سیاسی و اقتصادی 

آن را به شدت محدود خواهد کرد.
معضل اساسی این است که جمهوری 
اســالمی همواره ایران را نه به عنوان 
یک کشور بلکه به عنوان یک وسیله ی 
رسیدن به اهداف، اشتباه گرفته است. 
رژیم از بدو تأســیس آن در بیش از 
چهــار دهه پیش، بطور مســتمر در 
حمایت از آســایش شهروندان خود 
ناکام مانده است و بطور سیستماتیک 
منابع کشــور را در پی دســتیابی به 
غیرمسئوالنه  ژئواســتراتژی  اهداف 
به هدر داده اســت. بنا به این جهت 
ما اطمینــان داریم که حرکت فعلی 
تهران برای ایجاد روابط ویژه با پکن 
با همــان انگیزه های غیرمســئوالنه 
صورت پذیرفتــه و منابع ملت ایران 
را تابع مطامع خود رژیم می ســازد. 
حتی اگر سابقه رژیم ایران و رویه های 
گذشته این حکومت را نادیده بگیریم، 
ساده انگارانه خواهد بود اگر بپنداریم 
که تهران یارای ایســتادگی در برابر 
زیاده خواهی های پکن را داشته باشد.

عدم تعادل بین اقتصاد ایران و چین، 
به همراه فشــار اقتصادی و سیاسی 
بی ســابقه ای که در حال حاضر روی 
ایران اســت، مانع از آن خواهد بود تا 
جمهوری اســالمی بتواند در مذاکره 
بر ســر توافقی منصفانــه، متوازن یا 
عادالنه، از اهرم الزم برخوردار باشد. 
حداقل قضیه این اســت کــه ایران 
مجبور به فروش کاالهای خود به ثمن 
بخس خواهد بود، و)همانگونه که در 
تفاهم نامه آمده(  با اعطای حق اولویت 
به چین برای )پذیرش یا( رد مناقصات 

در مورد تمامــی  پروژه های زیربنایی 
آتی، کمرش خم می شود.

متعهد شــدن به یک توافق الزام آور 
طویل المدت یا در ســینی گذاشتن 
موقعیت های بی شمار یک کشور در 
زمینــه طیف وســیعی از پروژه های 
تمامی زمینه هــای  در  زیربنایــی 
اقتصادی، بر خالف منافع شایســته 
هر کشــور در حال توســعه ای است 
که بخواهد رشد و شکوفایی پایدار را 
پایه گذاری کند. تفاهم نامه کلی افشا 
شده، فهرست بســیار بلندباالیی از 
تعهدات مالی، حقوقی، فنی و امنیتی 
را نشــان می دهد و از بیش از یکصد 
پــروژه اقتصادی آتی که حیاتی ترین 
زیربناهای ایران را در بر می گیرد نام 
می برد. با توجه به باتالق سوء مدیریت 
و ســوء رفتار مســئوالن در صورت 
نهایی شدن توافق، تعهدات ناشی از 
آن به احتمال بسیار همچون سرطان  
حاکمیت اقتصادی و تمامیت ارضی 

ایران را به مخاطره خواهد انداخت.
به عبارت دیگــر، تعهدات مندرج در 
توافق، ایــران را در صورت تاخیر در 
بازپرداخت دیون مربوط به پروژه های 

مذکور، 
در معــرض خطــر از دســت دادن 
زیربناهــای حیاتی یا )بخشــی از( 

سرزمین خود قرار خواهد داد.
بنابراین به دور از وجدان اســت که 
منافع و آزمندی هــای توخالی رژیم 
ایــران را با آرمان هــای بلندمدت یا 
رفاه شهروندانش اشــتباه بگیریم یا 
درهم آمیزیــم. چنین توافقی منجر 
به معامله ای اهریمنی خواهد شد که 
به طرزی غیرقابل جبــران آرزوهای 
دیرینه مردم را خفه می کند، دارایی 
آنان را خواهد ربود و سعادت ایرانی ها 
را تا نســل های آینده به بند خواهد 

کشید.
با توجه به شــکاف عمیقی که بین 
اهداف جمهوری اسالمی و آرمان های 
اصیل ایرانیان وجود دارد و با توجه به 
این واقعیت که یک مجلس ضعیف در 
ایران به نحو شایسته توافق نهایی را 
مورد مداقه و تصویب قرار نخواهد داد، 
از چین باید خواسته شود تا از تمسک 
به اصل اوفوا بالعقود برای التزام ایران به 
توافق 25 ساله آتی خودداری کند. در 
غیر اینصورت، هرگونه امتیاز نامعقول 
اعطاء شده از سوی رژیم ایران به چین 
برای نهایی سازی تفاهم نامه مشارکت 
استراتژیک،  باید به عنوان ثمره فاسد 

یک درخت مسموم تلقی شود.
در مقابل، رژیم جمهوری اســالمی 
با امتناع کامل از صیانت اســتقالل 
غیرقابــل انــکار ایــران یــا حقوق 
ســلب ناپذیر ملت ایران، و با عمل بر 
خالف حدود تعیین شــده در قانون 
اساسی خود، به گونه ای مشمئزکننده 
که تقابل آن با اصول اساسی حاکمیت 
دموکراتیک را نشــان می دهد عمل 
کرده اســت. تنها راهی که جمهوری 
اســالمی می تواند به جبران نقیصه 

عدم توجه به رضایــت آگاهانه ملت 
ایران اقــدام کند، منوط کردن توافق 
مورد نظر به تائید عموم مردم از طریق 
یک رفراندوم ملی اســت. در صورت 
عدم موافقت با چنین رویه هایی برای 
تصویب عمومی، جمهوری اســالمی 
فاقد اختیار حاکمیتی الزم خواهد بود 
و عمالً نمی تواند ملت ایران، فرزندان 
آنــان و فرزندان فرزنــدان آنان را به 
توافقی اختناق آور موسوم به مشارکت 

استراتژیک متعهد کند.

اسامی امضاکنندگان اولیه به ترتیب 
حروف الفبا:

پروفسور تورج اتابکی )استاد بازنشسته 
دانشگاه الیدن(

پروفسور ماشااهلل آجودانی )مورخ(
آقای ایرج احرابی فرد

آقای علی احساسی )نماینده مجلس 
کانادا(

خانم خاطره آذرفر )شرکت اریکسون(
دکتر کمال آذری )فعال اقتصادی(
آقای مهرداد آرین نژاد )فعال مدنی(

خانم ویکتوریا آزاد )نماینده اســبق 
شورای شهر گوتنبرگ(

آقای منصور اسانلو )رئیس سندیکای 
کارگری(

خانم هاله اسفندیاری )پژوهشگر(
دکتر حامد اسماعیلیون )نویسنده(

آقــای فرامــرز اصالنــی )هنرمند، 
خواننده(

خانم شهره آغداشلو )هنرمند، بازیگر(
آقای غالمرضا افخمــی )مدیر بنیاد 

مطالعات ایران(
خانم مهناز افخمی )بنیانگذار و مدیر 
سازمان بین المللی زنان برای آموزش 

و مشارکت(
خانم نازنین افشــارجم )فعال حقوق 

بشر(
آقــای داریــوش اقبالــی )هنرمند، 

بنیانگذار بنیاد آئینه(
خانم نسرین الماسی )خبرنگار(

پروفسور کامران امین )استاد دانشگاه 
میشیگان(

آقای بابک امینی )موزیسین(
آقای عبدالرضا انصــاری )فرماندار و 

وزیر کار پیش از انقالب(
خانم نازنین انصاری )مدیرمســئول 

کیهان لندن(
دکتر نینا انصاری )نویسنده(

آقای مرتضی انوری )مدیر برنامه ریزی 
و استراتژی ارتش آمریکا(

آقای شهریار آهی )سخنگوی شورای 
مدیریت گذار(

خانم لیلی بازرگان )روزنامه نگار(
آقای احمد باطبی )روزنامه نگار(

پروفســور شــائول بخاش )اســتاد 
بازنشسته دانشگاه جورج میسون(

خانم رودی بختیار )مجری تلویزیون(
آقای مهران براتــی )تحلیلگر روابط 

بین الملل(
آقای مرتضی برجســته )موزیسین، 

خواننده(

)دانشگاه  بروجردی  مهرزاد  پروفسور 
ویرجینیا تک(

خانم الدن برومند )بنیاد برومند(
)اســتاد  بنوعزیزی  علی  پروفســور 

بوستون کالج(
خانم نازنین بنیادی )هنرمند، بازیگر(

آقای رامین پرهام )نویسنده(
ایرج پزشــکزاد )نویســنده و  آقای 

دیپلمات بلندپایه پیش از انقالب(
آقای بابک پیامی )کارگردان(

پروفسور نیره توحیدی )استاد دانشگاه 
دولتی کالیفرنیا(

خانم هایده توکلی )حزب مشــروطه 
ایران(

پروفسور محمد توکلی طرقی )استاد 
دانشگاه تورنتو(

آقای ایرج جاوید
آقای ماز جبرانی )هنرمند(

پروفســور رامین جهانبگلو )اســتاد 
دانشگاه او پی جیندال گلوبال(

آقای ابراهیم حامدی )ابی، هنرمند، 
خواننده(

خانم مهشید حامدی برومند
پروفسور هوشنگ حسن یاری )استاد 
بازنشسته کالج نظامی سلطنتی کانادا(

آقای جــواد خادم )وزیر مســکن و 
شهرسازی پیش از انقالب(

آقای هــادی خرســندی )هنرمند، 
نویسنده و شاعر(

دکتر شــهرام خلدی )استاد دانشگاه 
واترلو(

آقای کامران خوانســاری نیا )اتحادیه 
ملی برای دموکراسی در ایران(

خانم سپیده خوشنویس
آقای نــادر درمنی )فعــال مدنی و 

اقتصادی(
آقای جیمی دلشاد )شهردار پیشین 

بورلی هیلز(
دکتر کوین راد )پزشک(

آقای احمد رأفت )روزنامه نگار(
پروفســور جلیل روشــندل )استاد 

دانشگاه کارولینای شرقی(
آقای حســن زرهــی )ســردبیر و 

نویسنده(
پروفســور فرخ زندی )استاد دانشگاه 

یورک(
آقای محسن سازگارا )مدیر موسسه 

مطالعات ایران معاصر(
آقــای آرش ســبحانی )هنرمنــد، 

موزیسین(
آقای اسفندیار ستاری )معاون سابق 

وزیز آموزش و پرورش(
خانم ستاره سعیدی )مدیر موسسه 

هارمونی استرینگ(
خانم شــاپرک شــجری زاده )فعال 

حقوق زنان(
)رئیس  شــریعتمداری  آقای حسن 

شورای مدیریت گذار(
آقای شهاب شــباهنگ )سخنگوی 

کانون حقوقدانان ایران(
خانم دریا صفائــی )نماینده پارلمان 

بلژیک(
آقــای پرویز صیاد )هنرمند، بازیگر و 

نویسنده(

آقای محمدعلی طاهری
پروفسور شهال عبقری )فعال حقوق 

بانوان(
آقای مصطفی عزیزی )فیلمساز(

آقــای عبــاس عالقبندیــان )فعال 
اقتصادی(

پروفســور کاظم علمداری )اســتاد 
بازنشسته دانشگاه دولتی کالیفرنیا(

دریادار محمد فارسی
آقای مایک فراهانی

خانم جونی فرمانفرمایان
خانم مرجان فکی

دکتــر هادی قائمــی )مدیر کمپین 
بین المللی حقوق بشر در ایران(

خانم مهرانگیز کار )حقوقدان و فعال 
حقوق بشر(

)اســتاد  کردوانی  کاظم  پروفســور 
بازنشسته(

آقــای نیک آهنگ کوثــر )خبرنگار 
محیط زیست(

پروفسور ارسالن کهنموئی پور )استاد 
دانشگاه تورنتو(

آقای غالمرضا گلسرخی
دکتر امیرحسین گنج بخش )موسسه 

بهداشت ملی(
دکتر منوچهر گنجی )وزیر آموزش و 

پرورش پیش از انقالب(
خانم شاران لباری

دکتر علیداد مافی نظام )مدیر شورای 
غرب آسیا(

دکتر مجید محمدی )جامعه شناس(
پروفســور فریبرز مختاری )اســتاد 

بازنشسته(
آقــای بیــژن مرتضــوی )هنرمند، 

موزیسین(
دکتــر رضا مریدی )نماینده ســابق 

پارلمان انتاریو(
خانم شهره مشکین قلم )هنرمند(

پروفســور هایــده مغیثی )اســتاد 
بازنشسته دانشگاه یورک(

پروفســور حســن منصور )اســتاد 
دانشکده تحصالت تکمیلی پاریس(

پروفســور علی اکبر مهدی )اســتاد 
بازنشسته دانشگاه اوهایو وسلین(

آقای بیژن مهر )خبرگزاری جبهه ملی 
ایران(

خانم شکوه میرزادگی )نویسنده(
آقای علی میرفطروس )نویســنده و 

پژوهشگر(
آقای علیرضا نــادر )بنیــاد دفاع از 

دمکراسی(
آقــای شــاهین نجفــی )هنرمند، 

موزیسین(
آقــای فرهاد نصیرخانــی )خلبان و 

سرگرد نیروی هوایی(
دکتر آذر نفیسی )نویسنده(

آقای امید نوری پور )نماینده پارلمان 
آلمان(

آقای علیرضا نوریزاده )روزنامه نگار(
دکتر اسماعیل نوری عال )سخنگوی 

جنبش سکوالر دموکراسی ایران(
خانم پرتو نوری عال )نویسنده(

نیــری )فیزیکدان،  پروفســور علی 
موسسه مطالعات فیزیک کوانتوم(
آقای مجتبی واحدی )روزنامه نگار(

آقای ژرژ هارونیان )شورای فدراسیون 
یهودیان لس آنجلس(

پروفسور نادر هاشمی )استاد دانشگاه 
دنور(

پروفســور عطا هودشــتیان )استاد 
دانشگاه یو ام ای اف سوئیس(

آقــای دیوید یــزدان )جــراح مغز و 
اعصاب(

آقای منوچهر یزدیان
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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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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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/ 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

قطع شدن کمک مالی 2000 دالری دولت، زندگی حداقل 3 میلیون کانادایی را مختل می کند

ایرونیا- بعد از اتمــام برنامه  کمک 
مالــی اضطراری کانــادا)CERB(  و 
ارائه کمک ها در قالب  بیمه اشتغال 
یا کمک های جدیــد دیگر،  زندگی  
سه میلیون کانادایی شرایط به مراتب 

بدتری خواهد داشت. 
این نتیجه با استناد به گزارشی جدید 
از مرکز جایگزین های سیاست گذاری 
کانادا به دســت آمده اســت. دیوید 
این  ارشــد  اقتصاددان  مک دونالــد 
مرکز در ایــن  گزارش گفت بیش از 
سه میلیون کانادایی تحت تاثیر این 
حرکت که از بیست و هفتم سپتامبر 
صورت می گیرد، قرار خواهند گرفت. 
از این چهار میلیون نفر، 2.۱ میلیون 
نفر صالحیت دریافت بیمه اشتغال را 
خواهند داشت. بیمه اشتغال به طور 
موقتی تغییر کرده تا افراد بیشــتری 
صالحیــت دریافت آن را به دســت 

آورند. 
مــک دونالد همچنین گفــت با این 
حــال 7۸۱ هزار نفــر از این افراد به 

طور اتوماتیک به برنامه جدید منتقل 
نمی شوند و باید خودشان درخواست 
بدهند چون به جای سازمان خدمات 
کانادا، داشتند پول CERB خود را از 
طریق سازمان مالیات کانادا دریافت 

می کردند. 
پرداخــت جدید بیمه اشــتغال که 
هفته ای حداقــل 4۰۰ دالر خواهد 
بود، مشمول 77۰ هزار نفری می شود 
که خارج از آن پول کمتری دریافت 
می کردنــد. اما ۱.۳ میلیون نفر که از 
CERB به این برنامه منتقل می شوند 
هنــوز کمتــر از 5۰۰ دالر در هفته 
CERB دریافــت می کنند. عالوه بر 
این، 4۸2 هزار نفر از دریافت کنندگان 
سابق CERB صالحیت دریافت بیمه 
اشــتغال یا کمک های موقتی دیگر 
را نخواهند داشــت. بیشتر این افراد 
کارکنان با درآمد پایینی هستند که 
کمتر از هزار دالر در ماه درآمد دارند 
اما رســما به ســاعات کاری پیش از 

پاندمی خود بازگشته اند.

مک دونالد گفت: »برنامه CERB برای 
تمام کارکنان با درآمد پایین به عنوان 

یک برنامه حمایتی عمل می کرد.«
به گفته او، برای افرادی که صالحیت 
دریافت بیمه اشــتغال یا کمک های 
جدیــد دیگــر را دارند که شــامل 
پــروژه ای،  یا  پیمانکاری  کارکنــان 
مراقبان سالمندان و مرخصی بیماری 

کووید-۱۹ می شود، پرداخت متوسط 
هفتگی ۳75 دالر پیــش از مالیات 

خواهد بود. 
روی هــم رفته، تقریبا ســه چهارم 
 CERB از دریافت کنندگان ســابق
وضعیــت بدتــری از قبــل خواهند 
داشــت که این شــامل ۱.6 میلیون 
زن و ۱.2 میلیون مرد می شود. با این 

حال، ۳66 هزار کانادایی هستند که 
صالحیت دریافت CERB را نداشتند 
اما می توانند بعد از اعمال تغییرات، از 

بیمه اشتغال استفاده کنند.
مک دونالــد گفت ایــن تغییر عظیم 
می تواند اثری اقتصادی داشته باشد 
چون CERB افراد بیشتری را پوشش 
می داد و به آن ها اجازه می داد مخارج 
خود را تامین کنند. او گفت برنامه های 
کمک جدید هنوز در سطح پیشنهاد 
هســتند و دولت مدتی برای تغییر 

آن ها زمان خواهد داشت. 
او گفــت اگر ببیند پرداخت حداقلی 
بیمه اشــتغال به 5۰۰ دالر در هفته 
 CERB افزایش پیدا کند تا به درجه
برســد، تعجب نخواهد کرد. به گفته 
وی برنامه کمک بهبود مراقبان کانادا، 
که 5۰۰ دالر در هفته پیش از مالیات 
به افرادی می دهد که برای مراقبت از 
کودکان یا دیگر وابســتگان در خانه 
می ماننــد و کار نمی کنند، احتماال 
بــه ۱۸4 هزار دریافت کننده ســابق 
CERB  در ابتدای کار تعلق می گیرد.

هشدارهای متقابل ترودو و روسای احزاب مخالف
کانادا  نخســت وزیر  ترودو  جاستین 
چهارشنبه شــب ســاعاتی پس از 
ســخنرانی افتتاحیه پارلمان توسط 
ژولــی پایت فرمانــدار کل کانادا، در 
سخنرانی تلویزیونی خود تاکید کرد: 
»ممکن است امســال نتوانیم برای 
جشــن شــکرگزاری دور هم جمع 
شــویم اما امیدواریم کــه بتوانیم با 
مبارزه موثر بــا کروناویروس و بهبود 
شــرایط بهداشــتی، اوضاع را برای 
جشــن های نوئل آینده تغییر دهیم. 
بنابراین بسیار حیاتی است که همه 
شهروندان برای رعایت دستورالعمل ها 
و تدابیر پیشگیرانه بهداشتی به ویژه 
فاصله گذاری فیزیکی، محدود کردن 
هر چه بیشــتر حلقه های اجتماعی، 
واکسینه کردن خود در برابر آنلفوآنزا 
پیش از فصل ســرما و دانلود و نصب 
نرم افزار هشــدار کووید۱۹ بر روی 
با  موبایل های خــود، بــرای مقابله 
کروناویروس تالش مضاعفی را به کار 

گیرند.«
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
تــرودو افــزود: »تالش هایی که بهار 
امســال در کنار یکدیگر برای مقابله 
با کووید۱۹ انجــام دادیم، ثمربخش 
بــود اما اکنــون ویروس دوبــاره به 
برخی مناطق کشــور بازگشته است 
و پیش بینــی می کنیــم کــه پائیز 
سخت تری را نسبت به بهار در پیش 
داشته باشیم. همه ما در نقطه عطفی 

تعیین کننده قرار گرفته ایم و آینده ما 
و کشورمان دست خود ماست.«

ترودو برای تاکیــد بر اهمیت مقابله 
با مــوج دوم کوویــد۱۹ و همچنین 
احیای اقتصاد کشور، بر خطوط کلی 
سخنرانی سلطنتی که ساعاتی پیش 
از آن توسط فرماندار کانادا کل ایراد 
شده بود، تاکید کرد: بهداشت، اقتصاد، 

برابری و محیط زیست.
کرد:  تاکیــد  کانــادا  نخســت وزیر 
»وضعیتی که بسیاری از بزرگترهای 
ما در خانه های سالمندان دارند، واقعا 

غیرقابل قبول اســت. الزم است که 
این وضعیــت تغییر کند. برای ایجاد 
معیارها و اســتانداردهای جدید ملی 
در خانه هــای ســالمندان از همین 
حاال با استان ها و سرزمین های کشور 

همکاری خواهیم کرد.«
تــرودو همچنین مطابق با آن چه در 
ســخنرانی افتتاحیه پارلمان توسط 
فرماندار کل اعالم شــد، بر ضرورت 
تسهیل تست های غربالگری کووید۱۹ 
و تمدید یارانه اضطــراری حقوق تا 

تابستان آینده تاکید کرد.

را سرنگون  آیا جناح مخالف دولت 
خواهد کرد؟

سخنرانی جاستین ترودو بالفاصله با 
سخنرانی ها و اظهارنظرهای رهبران 
حــزب محافظه کار، بلــوک کبکوا و 

نیودموکرات همراه شد.
اریــن اوتــول رهبر جدیــد حزب 
محافظه کار کانادا کــه به کووید۱۹ 
مبتال شده است، در پیامی که از پیش 
آماده و ضبط شــده بود، تاکید کرد 
کانادا با بحران وحدت در غرب و شرق 
خود روبرو است و سخنرانی افتتاحیه 
پارلمان نشان داد که این وضعیت در 
آینده بدتر هم خواهد شــد چرا که 
آقای ترودو نیازهای واقعی کشــور و 
شهروندان را درک نمی کند. بنابراین 
رای حزب محافظه کار منفی خواهد 
بود حتی اگر به سقوط دولت لیبرال 
ترودو کــه در حال حاضر در مجلس 
نمایندگان در اقلیت قرار دارد، منجر 

شود.
رئیس حزب  بالنشــه  ایو-فرانســوا 
بلــوک کبکوا نیز کــه همانند اوتول 
به کووید۱۹ مبتال شــده اســت اما 
عالئم بیماری در او دیده نمی شــود، 
ترجیح داد پیام خــود را در واکنش 
به سخنرانی افتتاحیه پارلمان به طور 

مستقیم ارائه کند.
بالنشه تاکید کرد که دولت جاستین 
ترودو برای موافقت با انتقال بی قید و 
شــرط اعتبارات در زمینه بهداشت و 
درمان به اســتان ها یک هفته مهلت 
دارد در غیر این صورت بلوک کبکوا 
به ســخنرانی ســلطنتی رای منفی 

خواهد داد.
رهبــر حزب  ســینگ  جاگمیــت 
نیودموکرات کانادا نیز در واکنش به 
سخنرانی سلطنتی که در واقع برنامه 
کالن دولــت کانادا برای فصل جدید 
کاری در پارلمان است و توسط ژولی 
پایت در مجلس ســنای کانادا قرائت 
شــد، تاکید کرد حزب نیودموکرات 
بــرای بهبود شــرایط شــهروندان 
همچنــان مبــارزه خواهد کــرد اما 
سینگ مشخص نکرد که آیا حزبش 
به ســخنرانی ســلطنتی رای مثبت 

خواهد داد یا منفی.
دولت اقلیتی جاســتین ترودو برای 
تضمیــن بقای خود در جلســه رای 
اعتماد به ســخنرانی ســلطنتی، به 
حمایت یکی از این ســه حزب نیاز 

دارد.
سخنرانی ســلطنتی 2۳سپتامبر که 
ژولــی پایت به نمایندگــی از طرف 
ملکه قرائت کرد، یکصد و پنجاهمین 
سخنرانی مقام ســلطنتی در تاریخ 
کانادا بــود که معمــوال در آغاز کار 

پارلمان ایراد می شود.

تمدید یا تپه های اضطراری حقوق 
تا تابستان آینده

یارانه های اضطراری حقوق SSUC که یکی از محبوب ترین و البته پرهزینه ترین 
برنامه های حمایتی دولت ترودو در دوره بحران کووید۱۹ محســوب می شود و 
تا کنون نزدیک به 2۸5هزار کارفرما از آن اســتفاده کرده اند، ۱۹دسامبر آینده 
پایان نخواهد یافت چرا که با صالحدید دولت تا تابستان آینده تمدید شده است.

 SSUC به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، اتاوا با ابراز خرسندی از این که
تا کنون بیش از یک میلیون شــغل ایجاد کرده است، تاکید کرد کار دولت در 
این زمینه تمام نشده است چرا که هدف اصلی این است که سطح مشاغل را به 
دوره پیش از کووید۱۹ بازگردانیم به همین علت برنامه حمایتی SSUC نیز تا 

تابستان آینده ادامه خواهد داشت.
این تدبیر حمایتی با هماهنگی چندین نهاد که نماینده کسب وکارها و شرکت ها 
هستند و در صدر آن ها فدراسیون کسب وکارهای مستقل کانادا FCEI قرار دارد، 

به اجرا گذاشته می شود.
ژاســمن گنت نایب رئیس امور ملی FCEI اعالم کرد اقدامات ملموس دولت 
شرایط بسیاری از کسب وکارها را بهتر کرده است با این حال بحران بهداشتی 
هنوز به پایان نرسیده و شرکت های کوچک و متوسط همچنان در ماه های آینده 
بــا چالش های متعددی روبرو خواهند بود. طبق مطالعاتی که ما انجام داده ایم 
به طور متوســط یک سال و نیم دیگر زمان الزم است تا وضعیت شرکت های 

کانادایی به حالت عادی پیش از بحران بازگردد.
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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

 ممکن است  بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را تا سال 2023 پایین نگه دارد
ایرونیا- تورم در آگوست  تقریبا ثابت 
باقی ماند و هزینه های پایین تر بنزین و 
سفر هوایی باعث شد افزایش هزینه ها 
در دیگر حوزه ها جبران شــود و در 
عین حال هزینه های اضافه مرتبط با 
کسب و کارهای مختلف طی دوران 

پاندمی، به مشتریان منتقل شد.
مرکــز آمار کانادا چهارشــنبه گفت 
شــاخص قیمت مصرف کننــده در 
آگوســت نســبت به یک سال قبل 
۰.۱ درصد افزایش داشت و هم اندازه 
افزایش ساالنه ۰.۱ درصدی بود که در 

ماه جوالی به ثبت رسیده بود.
با استناد به شرکت داده های بازارهای 
مالی رفینیتیو، اقتصاددان ها به طور 
متوسط تخمین می زدند که نرخ تورم 
ساالنه برای آگوست ۰.4 درصد باشد.

قیمت بنزین نسبت به آگوست 2۰۱۹ 
با کاهشی ۱۱.۱ درصدی مواجه شد و 
این در حالی است که کاهشی ۱4.۹ 
درصدی در جوالی به ثبت رســیده 
بود. با جدا کردن بنزین از محاسبات 
تورم، شاخص قیمت مصرف کننده در 
آگوست افزایشی ۰.6 درصدی داشت.
گزارش تورم ماهانه حاکی از این بود 
که هزینه های سفر هوایی نسبت به 
آگوست 2۰۱۹ کاهشی ۱6 درصدی 
داشتند. این در حالی است که تقاضا 
در دوران پاندمــی کاهــش یافته و 
ایرالین ها به همین دلیل تخفیف هایی 
ارایه کردند و هزینه های سفر هوایی 
در جــوالی کاهشــی ۸.6 درصدی 

یافت.
با این حال، قیمت ها در دیگر بخش ها 
از جمله خدمات مراقبــت فردی از 
جمله کوتاه کردن مو افزایش داشت. 
بخش خدمــات مراقبت فردی هم با 

افزایشی 7.2 درصدی مواجه شد.
به گفته مرکز آمار افزایش قیمت در 
بخش های مختلــف می تواند به این 
خاطر باشد که کسب و کارها هزینه های 
اضافی مرتبط با تدابیر امنیتی مورد 
نیاز بــرای جلوگیری از گســترش 
کوویــد-۱۹ را بــه مصرف کنندگان 

منتقل کرده اند.
نیتن جنزن اقتصاددان ارشــد رویال 
بانک گفت تقاضای مصرف کننده طی 
تابستان بهتر از حد انتظار بود و این 
باعث شد در بخشی از دسته بندی ها 
قیمت ها رشــد کند و در عین حال 
هزینه های اضافــه به مصرف کننده 

منتقل شود.
او گفت: »ســوال اصلی این است که 
تا چه مدت این مسئله می تواند دوام 
داشته باشد، با توجه به اینکه بیکاری 
هنوز خیلی باالســت و اقتصاد هنوز 
دارد کمتــر از ظرفیت خود فعالیت 

می کند؟«

این در حالی اســت که کشور حدود 
دو سوم از سه میلیون شغلی که طی 
ماه های مارس و آوریل از دست رفت 
را دوباره احیا کرده و نرخ بیکاری در 

آگوست ۱۰.2 درصد بود.
یکی از مسائل اصلی که باعث افزایش 
مخارج شــده، کمک هایــی بوده که 
دولت کرده اســت. این شامل برنامه 

 )CERB( کمک مالی اضطراری کانادا
می شــود که از زمان ارایه شدن تا به 
حال بیــش از 76.4 میلیارد دالر به 
۸.75 میلیون نفر پرداخت کرده است.

جنزن گفت تمام این کمک ها به این 
معنی است که سرعت رشد قیمت ها 
تا پایان ســال تا آن حدی که ممکن 

بود انتظارش برود، کم نخواهد بود. 

در پایان ماه CERB به اتمام می رسد 
و لیبرال هــای فدرال قــول داده اند 
بسته ای از تغییرات در بیمه اشتغال 
و ســه برنامه مزیت جدید که ارزش 
کل آن ها ۳7 میلیارد دالر اســت را 

جایگزین آن کنند.
تحلیلی که سه شــنبه توسط مرکز 
کانادا  سیاست گذاری  جایگزین های 

منتشر شد تخمین زد که 2.7 میلیون 
نفر که در حــال حاضر پرداخت های 
CERB را دریافت می کنند در زمان 
ورود سیســتم جدید درآمد کمتری 

خواهند داشت.
ارشــد  اقتصاددان  دیوید مک دونالد 
ایــن مرکــز گفــت: »حمایت های 
درآمدی برای افراد حیاتی اســت، اما 
این حمایت ها بــرای ثبات اقتصادی 
کشور و برای بهبود اقتصادی واجب 

هستند.«
او اضافه کرد: »مخارج مصرف کننده، 
که تا حــدود زیادی به خاطر اجرایی 
شدن ســریع CERB بود، تا حدود 
زیادی عامل شناور نگه داشتن اقتصاد 

از مارس تا به حال بوده است.«
بانک مرکزی کانــادا می خواهد نرخ 
بهره کلیدی خود را ۰.25 درصد نگه 
دارد که از این پایین تر نمی تواند باشد. 
بانک قصد دارد این نرخ را تا زمانی که 
تورم به بازه هدف 2 درصدی خودش 

بازگشته، پایین نگه دارد.
امید این است که با پایین نگه داشتن 

نرخ، بانک مرکزی بتواند نرخ وام های 
مســکن و وام های دیگر را پایین نگه 
دارد تا مــردم راحت تر بتوانند قرض 
بگیرنــد و خرج کنند تا به اقتصاد در 
دوران بهبــود از بحــران کووید-۱۹ 

کمک بیشتری شود.
بهره  نــرخ  می گویند  متخصصــان 
کلیدی بانک مرکزی ممکن است تا 
اواخر 2۰22 یا حتی تا 2۰2۳ پایین 

باقی بماند.
در آگوســت، میانگین سه شاخص 
اصلی کانــادا برای تــورم معیار، که 
سنجه بهتری برای فشارهای قیمتی 
به حســاب می آیند و بانک مرکزی 
آن ها را ردیابــی می کند، ۱.7 درصد 

بود.
بــه صــورت منطقــه ای، قیمت ها 
ســریع ترین رشــد را در آگوست در 
پرینس ادوارد آیلند داشــتند. مرکز 
آمــار کانــادا گفت ایــن در منطقه 
بیشتری خرج  پول  مصرف کنندگان 
سیگار کردند که یک افزایش ساالنه 

iroonia.ca .7.۸ درصدی داشت

زن کبکی با اتهام تهدید به قتل دونالد ترامپ روبه رو شد
پاســکال فریر مظنون به ارسال نامه 
آلوده به سم ریسین به کاخ سفید و 
چند اداره دیگــر تگزاس بعد از ظهر 
سه شنبه 22سپتامبر رسما به تهدید 

رئیس جمهور آمریکا متهم شد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این زن تقریبا پنجاه ســاله در جلسه 
دادگاه فدرال آمریکا در بوفالو در ایالت 
نیویــورک، در حالی که یک مترجم 
فرانسوی زبان صحبت هایش را ترجمه 
می کرد، خود را بیگناه دانست. جلسه 
بعدی دادگاه دوشــنبه آینده برگزار 
خواهد شــد. فریر که در بازداشت به 
ســر می برد، از دادگاه خواسته است 
یک وکیل تســخیری برای او تعیین 

کند.
قاضی دادگاه به درخواســت آزادی 
مشــروط فریر پاسخ نداده ضمن این 
که دادستانی نیز از بیم فرار مظنون 
با این درخواست مخالفت کرده است.

پلیس فــدرال آمریکا با اســتناد به 
شــواهد و نامه آلوده به سم که فریر 
برای دونالد ترامپ ارسال کرده، تاکید 
کرده است که شواهد مستدلی وجود 
دارد که ثابت می کند مظنون آگاهانه 
و عامدانــه رئیس جمهور آمریکا را به 

کشتن تهدید کرده است.
فرســتنده نامه ضمــن متهم کردن 
دونالد ترامپ به ویران کردن آمریکا 
و ســوق دادن این کشــور به سمت 

فاجعــه، خطاب به وی گفته اســت: 
»اســم جدیدی برایت پیدا کرده ام: 

»دلقک مستبد زشت«.«
نویســنده نامه ضمن درخواســت از 
ترامپ برای پس گرفتن نامزدی اش 
در انتخابات آینده آمریکا، تاکید کرده 
است: »در همین نامه برایت هدیه ای 
ویژه قــرار داده ام تا به تو در تصمیم 
گیری کمک کند. اگر هم این نسخه 
جواب نداد، نســخه دیگری با ســم 
دیگری برایت پیدا خواهم کرد یا این 
که اگر امکانش فراهم باشد از سالحم 
استفاده خواهم کرد.« نویسنده نامه 
خود را »روح شورشــی آزاد« معرفی 

کرده است.
توســط  جمعــه  روز  نامــه  ایــن 
ســرویس های مخفی آمریکا در یک 
مرکز توزیع مراسالت ویژه کاخ سفید 
ردیابی و کشف و ضبط شد. بررسی ها 
و آزمایشات صورت گرفته روی ماده 
داخل پاکت نشان داد که نامه به سم 

شدیدا مهلک ریسین آلوده است.
شش نامه مشــابه دیگر نیز از کانادا 
ایالت تگزاس ارســال  به زندان های 
شــده اند. این نامه هــا روزهای ۱5 و 
۱6ســپتامبر در شــش دفتر محلی 
اف.بی.آی در تگزاس دریافت شده اند.

این نامه ها برای برخی افراد شــاغل 
در بازداشتگاه ها یا زندان هایی ارسال 

شده اند که فریر در ســال2۰۱۹ در 
آن هــا زندانی بوده اســت. همه این 
نامه ها نیز حاوی یک پودر بوده و در 
اکثر آن ها عبــارات و امضایی که در 
نامه ارسالی به کاخ سفید وجود دارد، 

دیده می شود.
به گفته مقامات آمریکا پاسکال فریر 
که اصالت فرانســوی و شــهروندی 
کانادا دارد، در سال2۰۱۹ به جرم در 
اختیار داشتن سالح بازداشت شده و 
سپس در اختیار اداره خدمات مرزی 
و مهاجــرت ICE قــرار گرفته بود. 
نیویورک تایمز نیز گــزارش داد که 
ایــن زن در آن زمــان پس از تحمل 
دو ماه حبس و در پی منقضی شدن 

روادیــدش آزاد و به کانادا بازگردانده 
شد.

طبق شواهد و مدارکی که در اختیار 
دادگاه فــدرال قرار گرفته اســت در 
چهار نامه ارسال شده برای زندان های 
تگزاس، آثار انگشتی دیده می شود که 
در پایگاه داده هــای اف.بی.آی وجود 
دارد و با اثر انگشــت متهم مطابقت 

می کند.
مارک مورگان، مســئول کمیسریای 
مرزهــای  حفاظــت  و  گمــرک 
ایاالت متحده در این رابطه اعالم کرد: 
متهم از مســیر فورت اری و از طریق 
پیس بریج )پل صلح( به سمت بوفالو 
و نیویــورک حرکت کرده و وســیله 
نقلیه خود را پیش از رسیدن به پست 
بازرسی مرزی متوقف کرده بود. این 
موضوع موجب سوءظن افراد پلیس 
شده و درنهایت پاسکال فریر به آن ها 
اعالم کرد به اتهام ارســال نامه های 
حاوی سم و متن تهدیدآمیز به کاخ 
ســفید، تحت تعقیب اف بی آی قرار 
داشــته و درنتیجه توســط مأموران 
مرزی بازداشت شد. گفته می شود وی 
در هنگام بازداشــت یک اسلحه پر و 
آماده شلیک به همراه چاقو و مقادیری 

مهمات به همراه داشته است.
بر اساس قوانین فدرال آمریکا، تهدید 
رئیس جمهور جرم قانونی محســوب 
می شــود که می تواند تا پنج ســال 

زندان و 25۰ هزار دالر جریمه نقدی 
برای مجرمین در پی داشــته باشد. 
البته ممکن است این متهم کانادایی 
با اتهامات بیشتری به دلیل استفاده 
از ســم رایســین و همچنین حمل 
غیرقانونی اسلحه و چاقو از مرز روبه رو 

شود. 
پاســکال سســیل ورونیک فریر در 
حــال حاضر و تا برگــزاری و تعیین 
رأی نهایــی دادگاه، در زندان خواهد 
بود. پیش از این نیز در چندین مورد 
مختلف برخــی از مقامات آمریکایی 
مورد هدف سوء قصد با سم رایسین 
از طریق بسته های پستی قرار گرفته 

بودند.
در سال 2۰۱۸ یکی از کهنه سربازان 
نیروی تکاوران دریایی آمریکا دستگیر 
شــد و اعتراف کرد که چندین نامه 
پستی حاوی ماده ای سّمی که مشتق 
از سم رایسین بود را برای دانلد ترامپ 
رییس جمهــور آمریــکا و برخی از 
مقامات دولت وی فرســتاده اســت. 
تمامی این نامه ها شناسایی شده بود 

و هیچ فردی آسیب ندید.
در سال 2۰۱4 نیز یک مرد اهل ایالت 
می سی ســی پی به دلیل ارسال نامه 
حاوی سم رایسین برای باراک اوباما 
رییس جمهور وقت آمریکا در دادگاه 
به 25 سال حبس در زندان محکوم 

شد.
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کانادایی ها حتی بدون در نظر گرفتن 
مشکالت مالی ناشی از پاندمی،

در بازپرداخت وام مسکن مشکل دارند

ایرونیا- بیشــتر کانادایی ها باور دارند 
می توانند در دوران پاندمی وام مسکن 
خــود را پرداخت کنند، فقط این کار 
برای همه آســان نخواهد بود. گروه 
کــه   Mortgage Pros Canada
نماینده کارگزاران وام مسکن است، 
یک نظرسنجی درباره اثرات پاندمی 
انجام داده که نتایج آن نشان می دهد 
که بیشــتر افراد می تواننــد پول وام 
مسکن را فراهم کنند، اما می گویند 
حتی در حالی که درآمدشــان کمتر 
نشود هم در پرداخت مشکل خواهند 

داشت.
بدون از دســت دادن درآمد، بیشتر 
مالکان خانه در کانادا گفتند می توانند 
وام مسکن شــان را بدهنــد. از این 
افراد، 67 درصد بدون هیچ مشــکلی 
پرداخت  شــان را ادامه می دهند. 24 
درصــد پرداخت های شــان را انجام 
می دهنــد، اما مشــکالتی خواهند 
داشــت. روی هم رفته،  کمتر از یک 
نفر از هر ۱۰ نفر گفتند نمی توانند به 
طور منظم وام مسکن خود را پرداخت 

کنند.
از افرادی که نمی توانند بدون صورت 
گرفتن هیچ تغییــری به طور مداوم 
پرداخت های خــود را انجام بدهند، 
7 درصد ســختی زیادی دارند. تنها 
2 درصــد از آن ها حــس می کنند 
مجبور می شــوند فقط بخشــی از 
پرداخت های شان را انجام دهند یا به 

طور غیرمنظم پرداخت کنند. این رقم 
خیلی عظیمی نیست، اما هنوز عجیب 
است که این تعداد بدون هیچ تغییری 

در درآمد مشکل دارند.
افرادی که درآمدشان به خاطر پاندمی 
به مشکل خورده با سختی بیشتری 
مواجه هستند. تنها 24 درصد از افراد 
در این جامعه آماری گفتند می توانند 
بدون هیچ مشکلی پرداخت های شان 
را انجــام بدهند. بیشــتر افــراد یا 
54 درصــد گفتنــد با مشــکل به 
خواهند  رسیدگی  پرداخت های شان 
کرد. تعداد افرادی که باید تعدادی از 
پرداخت ها را جا بیندازند در این جمع 
به 5 درصد می رســد و 2 درصد هم 
گفتند کال نمی توانند پرداختی انجام 

دهند.
در میان افــرادی که پیش از پاندمی 
کار نداشــتند، بیشترشــان یــا 57 
درصد گفتند حس می کنند مشکلی 
در پرداخــت نخواهنــد داشــت و 
۳6 درصــد گفتند با کمی مشــکل 
پرداخت های شــان را منظــم انجام 

iroonia.ca .خواهند داد

نگرانی اکثر کانادایی ها
 از کسری بودجه و توانایی دولت 

در بازسازی اقتصاد
ایرونیــا- بیشــتر کانادایی ها نگران 
افزایش شــدید کسری بودجه فدرال 
در دوره پاندمی کووید-۱۹ هســتند 
و نظر هماهنگی درباره قابلیت دولت 

فدرال برای بازسازی اقتصاد ندارند.
ایــن نتیجه یک نظرســنجی جدید 
است که توسط شرکت نانوس ریسرچ 
انجام شده و با بررسی نظرات ۱۰۳۹ 
کانادایی به دســت آمده است. بیش 
از ســه چهارم افرادی که به سوال ها 
پاســخ دادند گفتند درباره کســری 
بودجه نگران هستند )47 درصد( یا 
تا حدودی نگران هستند )۳۰ درصد(. 
فقط کمی بیــش از 2 نفر از هر ۱۰ 
نفر نگران نیســتند )۱۰ درصد( یا تا 

حدودی نگران نیستند )۱۳ درصد(.
پیش از ضربه پاندمی، انتظار می رفت 
کانادا برای ســال 2۰2۰-2۱ حدود 
2۸.۱ میلیارد دالر کســری بودجه 

داشته باشد.
ارقامی که در جوالی به دســت آمد 
نشان می دهند که این رقم افزایشی 
نجومی داشــته و به ۳4۳.2 میلیارد 
دالر رسیده که تا حدود زیادی دلیل 
برنامه های رکوردشکن کمک به  آن 
مردم و کسب و کارهاست که مخارج 
کشور را در سطح جنگ جهانی دوم 

قرار داده است.
بخشــی از این کســری را می توان 
بــه تدابیری از جملــه برنامه کمک 
اضطراری کانادا نســبت داد که تا به 
حال 7۱.۳ میلیــارد دالر هزینه در 
بر داشــته است. همچنین دولت ۳۰ 
میلیــارد دالر خرج پرداخــت یارانه 

دستمزد کرده است.
تعــدادی از منتقــدان گفته اند که 
ایــن هزینــه ســنگین در روزهای 
اولیــه پاندمی منطقی بود اما با ادامه 
پیدا کــردن پاندمی حفظ کردن آن  

می تواند بسیار سخت باشد.
نظرســنجی نانوس نشــان می دهد 
افرادی که در پرریز زندگی می کنند 
بیشــتر از همه نگران کسری بودجه 
هســتند چون ۸۳ درصــد از آن ها 
گفتنــد نگران یا تا حــدودی نگران 
هستند. بیشتر ساکنان تمام مناطقی 
که مورد نظرســنجی قــرار گرفتند 
گفتنــد نگران یا تا حــدودی نگران 
هستند و آتالنتیک کانادا )77 درصد(، 
کبک )77 درصد(، انتاریو )75 درصد( 
و بریتیش کلمبیا )74 درصد( درجاتی 

مشابه از نگرانی داشتند.
امــا نانوس به این نتیجه رســید که 
کانادایی هــا در زمینــه اینکه چقدر 
نســبت به برنامه دولت فدرال برای 
بازســازی اقتصــادی اطمینان قوی 

دارند، نظرات متفاوتی دارند.
در مورد این ســوال، نانــوس به این 
نتیجه رسید که نظر مردم تقریبا به 
صورت مســاوی تقسیم می شود. 4۹ 
از پاســخ دهندگان گفتند یا  درصد 
مطمئن )۱۱ درصــد( یا تا حدودی 
مطمئــن )۳۸ درصد( هســتند که 
دولــت برنامه ای محکــم دارد و 47 
درصد گفتند یا تا حدودی نامطمئن 
)22 درصد( یا نامطمئن )25 درصد( 
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پیش بینی صندوق بین المللی پول 
اقتصاد کانادا در سال 2020 کوچک تر می شود

هفتــه- صنــدوق بین المللــی پول 
)IMF( ســالیانه دو بار به بررســی 
شــاخص های اقتصادی و پیش بینی 
آن در کشورهای مختلف می پردازد. 
جدیدترین گزارش این نهاد بین المللی 
حکایت از آن دارد که اقتصاد کانادا نیز 
مانند اغلب کشورهای جهان از انتشار 
ویروس کرونا آســیب جدی خواهد 

دید.
در این گزارش، چهار شــاخص مهم 
اقتصادی )رشد اقتصادی، نرخ تورم، 
نرخ بیکاری و حساب جاری( در این 
کشور مورد بررســی قرار گرفته اند. 
بررسی ها نشــان می دهد که اقتصاد 
کانادا مانند اغلب کشــورهای جهان 
تحــت تاثیــر پاندمی کرونــا رکود 
اقتصــادی را تجربــه خواهد کرد اما 
انتظار می رود این روند در سال 2۰2۱ 

با بهبود مواجه شود.

اقتصاد کانادا در یک نگاه

بر اساس اعالم بانک جهانی، کانادا با 
 Gross( داشتن تولید ناخالص داخلی
 )Domestic Product; GDP
معادل ۱7۳6 میلیارد دالر در ســال 
2۰۱۹، دهمین اقتصاد بزرگ جهان 
بوده است. حدود 7۰ درصد این رقم 
مربوط به بخش خدمات، ۱5 درصد 
مربوط بــه صنعت و معدن، 7 درصد 
مربوط به بخش ساختمان، و 4 درصد 
مربــوط به بخش های کشــاورزی و 
حمل ونقــل )هر کدام بــا دو درصد( 
است. درآمد ســرانه )شاخص رفاه( 
هر کانادایی در این ســال معادل 5۱ 

هزار و 5۸۸ دالر بوده اســت که این 
رقم در بین 2۰ کشور اول جهان قرار 

می گیرد.
بخش عمــده صنعــت کانــادا در 
استان های انتاریو و کبک واقع شده 
است. طی ســال های اخیر هم آلبرتا 
بــه دلیل کشــف منابــع طبیعی و 
وجــود منابع نفت و گاز نقش مهمی 
در اقتصاد کانادا داشــته اســت. در 
ایالت بریتیــش کلمبیا، فعالیت های 
جنگلداری، معدن و توریســم نقش 

عمده ای در تولید دارد.

رشد اقتصادی

نرخ رشــد اقتصادی اولین شاخصه 
مهم در ارزیابی عملکــرد اقتصادی 
کشــورها به شــمار می رود. اقتصاد 
کانادا طی ســال های اخیر نرخ رشد 
واقعی اقتصــادی بیش از ۳ درصد را 
نیز تجربه کرده اســت اما بر اساس 
گــزارش صنــدوق بین المللی پول 
)IMF(، رشــد اقتصادی کانادا تحت 
تاثیر پاندمی کرونا با افت قابل توجه 
از ۱.6 در سال 2۰۱۹ به 6.2- درصد 
در پایان ســال 2۰2۰ کاهش خواهد 
یافت که دلیل اصلی آن آثار کرونا بر 
کسب وکارهاست. البته پیش بینی این 
نهاد نشــان می دهد این شاخص در 
سال 2۰2۱ به 4.2 درصد بهبود یابد.

نرخ تورم

اقتصاد کانادا از ســال ۱۹۹۰ تاکنون 
همواره نرخ تورم کمتــر از 5 درصد 
داشته است و از باثبات ترین کشورها 
از نظر این شــاخص به شمار می رود. 
نرخ تورم در سال 2۰۱۹ معادل ۱.۹ 
درصد بوده اســت که از پایین ترین 
نرخ ها در بین کشورها جهان محسوب 
می شود. با توجه به رابطه مستقیم نرخ 
رشــد اقتصادی و نرخ تورم، این نهاد 
»نرخ  می کند  پیش بینی  بین المللی 
 Consumer( تورم مصرف کننده« یا
Price Index( در کانادا از ۱.۹ درصد 
در سال 2۰۱۹ به ۰.6 درصد در سال 
2۰2۰ برســد اما در سال 2۰2۱ به 

۱.۳ درصد افزایش یابد.
الزم بــه ذکــر اســت نــرخ تــورم 
مصرف کننده ترکیبی از سبد کاالیی 
اســت که یک خانوار در طول سال 
مصرف می کنــد. بنابراین با توجه به 
این پیش بینی، هزینه سبد خانوارها 
در کانادا در ســال جــاری میالدی 

کاهش خواهد یافت.

نرخ بیکاری

بر اســاس صنــدوق بین المللی پول 
)IMF(، نرخ بیکاری در کانادا طی یک 

دهه گذشته روندی نزولی را طی کرده 
و از ۸ درصد در ســال 2۰۱۰ به 5.7 
درصد در سال 2۰۱۹ کاهش یافت اما 
بر اساس گزارش صندوق بین المللی 
پول، آثار منفی ناشی از شیوع ویروس 
کووید۱۹ این شاخص را به 7.5 درصد 
در پایان سال 2۰2۰ افزایش خواهد 
داد و به جمعیت بیکار افزوده می شود. 
پیش بینی صندوق بین المللی پول آن 
اســت که نرخ بیکاری کانادا در سال 
2۰2۱ با اندکی بهبود به 7.2 درصد 

برسد.

تراز حساب جاری

 Current( جــاری  تــراز حســاب 
تفاضــل  از   )Account Balance
صادرات و واردات به دســت می آید و 
از دیگر شــاخص های مهم اقتصادی 
در هر کشور اســت. این شاخص در 
اقتصاد کانادا طی یک دهه گذشته با 
نوساناتی همراه بوده است. پیش بینی 

صندوق بین المللی پول این است که 
این شــاخص از 2- درصــد از تولید 
ناخالــص داخلی بــه ۳.7- درصد از 
تولید ناخالص داخلی کاهش یابد اما 
در سال 2۰2۱ با کاهش آثار پاندمی 

کرونا با بهبود مواجه شود. 

جمع بندی

گزارش صندوق بین المللی پول نشان 
می دهد اقتصاد کانادا همانند ســایر 
اقتصادهای بزرگ جهان از رکود ناشی 
از شیوع ویروس کرونا آسیب خواهد 
دید اما بر اســاس ایــن گزارش، این 
رکود موقتی اســت و در سال 2۰2۱ 
رشد اقتصادی در انتظار خواهد بود. 
البته این موضوع بــا فرض مهار این 
بیماری در سطح جهان خواهد بود و 
اگر وضعیت شیوع بیماری بدتر شود 
و فرآیند ســاخت واکسن به تعویق 
بینجامد، معادالت اقتصادی نیز به هم 

خواهد خورد.
ناتوانی برخی از کانادایی ها

 در بازپرداخت هزینه های ماه های می و جون

ایرانیان کانادا- به گزارش موسســه 
جی دی پاور، بــه دنبال همه گیری 
کووید۱۹، 67۰۰ مشتری شرکت های 
بازپرداخت کارت های  تــوان  بزرگ، 
اعتباری در ماه می و جون را نداشتند. 
بنابر این نظرســنجی ساالنه، که در 
آن عواملی مانند مزایا، شرایط کارت 
اعتباری، تعامل با مشتری و جوایز آن 
سنجیده شده و در پی بروز کووید۱۹ 
انجام شــده است، نشــان می دهد 
بازپرداخت کارت های اعتباری برخی 
از افراد در شرایط پیش آمده به تعویق 

افتاده است.
 جان کیبل، مدیر امور بانکی و اطالعات 
پرداخت جی دی پاور، در این رابطه 
گفت که شرکت های کارت اعتباری 
کانادا در زمینه های کلیدی از برآوردن 
خواسته های مشتریان عقب افتاده اند.  

وی افزود: مهم ترین موضوعاتی که در 
این رابطه از سوی مشتریان بانک ها 
مطرح شــده، عبارتند از شرایط، نرخ 
کارمزد  اعتبــاری،  محدودیت  بهره، 
و اطمینــان از همخوانی این موارد با 

انتظارات مشتری.
 عالوه بر این، درحال حاضر حساسیت 
مشــتری ها نیز در این رابطه افزایش 

پیدا کرده است.
 به گفته جی دی پاور، اگرچه رضایت 
کلی از عملکرد کارت های اعتباری در 
مقایسه با سال گذشته ناچیز است، اما 
مردم از مراکز تلفنی شرکت های ارائه 
دهنده کارت اعتباری امسال رضایت 

کمتری دارند. 
این نظرســنجی همچنین نشان داد 
که زمــان انتظــار در مراکز تماس 
شــرکت های کارت اعتباری در طی 

شــیوع کووید۱۹ بــه دوازده دقیقه 
رسیده اســت. این در حالی است که 
زمان انتظار پیش از شیوع کووید۱۹ 
کمتر از هشــت دقیقه بوده اســت. 
از آنجایی که جــی دی پاور در این 
نظرســنجی، ماه های می و جون را 
مورد بررســی قرار داده، بررسی سایر 
پرداخت های  می دهد  نشــان  موارد 
ماهانه خانواده ها که متوقف شده بود، 

اکنون از سر گرفته شده اند.
 از اواخر ماه ژوئیه، نرخ تعویق وام های 
شــخصی و کارت هــای اعتباری در 
شش بانک بزرگ کانادا به 4.۳ درصد 
و در آپریل به ۹.6 درصد کاهش یافته 
است؛ هم چنین به گفته ی بانک »آر.
بی.ســی«، بانک ها تقریباً 47۰۰۰۰ 
کارت اعتبــاری را بــه حالت تعلیق 

درآوردند.
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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

«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

افزایش تعداد کانادایی های نیازمند
 به غذای رایگان

هراس برخی از مستاجران از بی خانمانی پس از پایان یافتن 
کمک های دولتی

پرژن میرور- یکی از مدافعان حقوق 
مســتاجران در شــهر ونکوور، زنگ 
خطری را به صدا درآورده اســت که 
بــه گفته او موجــی از احکام تخلیه 
مستاجران در سراســر کانادا پس از 
رفع ممنوعیت صــدور حکم تخلیه 
برای مستاجران در حالی که همچنان 
بی کار هستند به زودی به راه خواهد 

افتاد.
دنیل سابلی، وکیل همکار در انجمن 
جامعــه کمک های قانونی در شــهر 
ونکوور به رادیو ســی بی سی کانادا 
گفت: »فکر می کنم عــده زیادی از 
مردم در نهایت بی خانمان می شوند 
و یــا به طور نامطلوبی اســکان داده 
نمی دانم  متاســفانه  خواهند شــد. 
افرادی کــه باید منزل خود را تخلیه 
کنند چطور می خواهند به بازگشایی 

اقتصاد کمک کنند.«
در ماه مارس، بســیاری از دولت های 
استانی کانادا صدور حکم تخلیه منزل 
به دلیــل دیرکرد یا عــدم پرداخت 
اجاره بها را به دلیل شــیوع بیماری 
کووید-۱۹ و بیکاری گســترده مردم 

لغو کردند.
 اما با نزدیک شــدن بــه ماه اکتبر و 
پایایــن یافتن پرداخــت کمک های 
اظطراری دولتی و برداشــته شــدن 
محدودیت ها در صدور احکام تخلیه، 
اغلب مســتاجران نگران سقف باالی 
سر خود و خانواده هایشان در ماه های 
آینده هستند در حالی که اغلب آنها 
همچنان بی کار بوده و به کمک های 

دولتی وابسته هستند.
دنیل سابلی، از دولت فدرال می خواهد 
که با ادامه محدودیت در صدور حکم 
تخلیه و جلوگیری از افزایش اجاره بها 

به کمک مستاجران بیاید.
وی در ادامه گفتگــوی خود با رادیو 
سی بی ســی گفت: »مستاجران در 
بریتیش کلمبیا و مطمئناً در سراسر 

کشور، حتی پیش از آغاز همه گیری 
کرونا هم با وضعیت اسکان نامطلوب 
روبــرو بودند و البته در حال حاضر با 
بیکاری گسترده که بسیاری از مردم 
با آن روبرو هستند به نظر من تعداد 
بیشتری از مردم کانادا قادر به پرداخت 

اجاره مسکن خود نخواهند بود.«
وینسوم ســلیم یکی از همین افراد 
اســت که در منطقــه پارک دیل در 
تورنتو زندگی می کند و پس از بیکار 
شــدن در همه گیری ویروس کرونا 
نتوانست اجاره بهای ماه آوریل خود 

را پرداخت کند.
وی پس از دریافت 2 هزار دالر کمک 
هزینه اظطراری دولتی ماهیانه، مبلغ 
۱6۰۰ دالر را بابت اجاره مســکن به 
صاحب خانــه خود پرداخت می کند. 
به گفته وینسوم سلیم با اینکه هر ماه 
اجــاره بهای خود را پرداخت می کند 
اما به تازگی اخطاریه اِن4 را که اولین 
مرحله از صــدور حکم تخلیه منزل 

می باشد را دریافت کرده است.
وینســوم سلیم به رادیو سی بی سی 
گفته اســت: »من در گذشــته بی 
خانمان بــودم و به خوبــی می دانم 
انتهای ایــن راه به کجا ختم خواهد 
شد. اگر این بار به خیابان بروم حتی 
مطمئن نیستم که بتوانم از سیستم 
پناه گاه دولتی نیز یــک تخت برای 

خوابیدن به دست بیاورم.«
ســلیم در حال حاضر به دنبال شغل 
اســت اما می گوید: »اگر شــغلی با 
حداقل دستمزد به دست بیاورم، هیچ 
راهی برای پرداخــت معوقات اجاره 
خانه نخواهم داشت. واقعاً هیچ راهی 
برایم وجود نخواهد داشت مگر اینکه 
ســالیانه 6۰ یا 7۰ هزار دالر درآمد 
کسب کنم. اما هیچ امیدی ندارم که 

در آینده چنین اتفاقی رخ دهد.«
از طرف دیگر، دیوید هوتنیاک، رییس 
انجمــن صاحب خانه هــای بریتیش 
کلمبیا گفته است: »ثابت نگه داشتن 

مبلغ اجاره خانه باعث از دست دادن 
ملک بســیاری از صاحبــان منازل 
می شود و منزل خود آنها را به خطر 
می اندازد. مسکن های اجاره ای بسیار 
اهمیت دارند، امــا اطمینان از اینکه 
مالکان و مدیــران خانه های اجاره ای 
برای تعمیر و نگهــداری ملک خود 
پول کافی داشــته باشــند و بتوانند 
وام های خود را نیز باز پرداخت کنند، 
برای ســالمت عمومی اقتصاد کشور 
و سیستم چرخه مسکن بسیار حایز 

اهمیت است.«
دیوید هوتنیــاک اعتقادی بر این که 
موجی از صــدور احکام تخلیه در راه 
باشد ندارد. به گفته او، دلیل این امر 
این است که مالکان بیش از گذشته 
برای داشتن مســتاجر انگیزه دارند 
چراکه تعــداد خانه هــای خالی در 
سراسر کشور باال رفته و قیمت اجاره 

بها نیز کاهش یافته است.

شمار شــهروندان کانادایی که از آغاز بحران کرونا به بانک های غذایی مراجعه 
کرده اند، روندی فزاینده داشته و این وضعیت در منطقه تورنتو بیشتر از دیگر 

مناطق ملموس بوده چرا که در این منطقه هزینه ها باالتر است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، خانم دبوراه لوزون که یک بازنشسته اهل 
برمپتون است، از ماه مارس هر هفته به بانک غذایی مراجعه می کند چرا که کار 
خود را به علت بحران کرونا از دســت داده است. خودش می گوید با استفاده از 

این کمک هاست که می تواند دخل و خرجش را مدیریت کند.
»ابتدا حس عجیبی داشتم، تصور می کردم که با گرفتن کمک های غذایی جای 
یک نفر دیگر را گرفته ام. اما با مســتمری کمی که می گیرم و اجاره باالیی که 
می دهم، چاره ای جز این کار نداشتم. باید تا جایی که می شود هزینه هایم را کم 

کنم.« )دبوراه لوزون(
طبق اطالعاتی که آژانس آمار کانادا منتشــر کرده اســت از آغاز پاندمی یک 
هفتم شهروندان کانادایی در ناامنی غذایی قرار گرفته اند و همین مسئله موجب 

افزایش تقاضا در بانک های غذایی و موسسات خیریه توزیع غذا شده است.

جزئیات دریافت مجوز کار موقت
 در دوران کرونا

ایرانیان کانادا- کانادا جزئیات مربوط 
به اتباع خارجی واجد شــرایطی که 
می خواهند اجازه ی کار خود را در طی 
همه گیری کرونا فعال کنند، اصالح 
کرد. همچنیــن اطالعات دقیق تری 
در مورد افراد دارای اقامت موقت که 
پیشنهادات شــغلی نیز دارند و واجد 
شرایط سیاست موقت جدید هستند، 

منتشرشده ات.  
 این سیاست جدید به اتباع خارجی 
واجد شرایط با وضعیت معتبر، اجازه 
می دهد تا از داخل کانادا برای اجازه ی 
کار با پشتیبانی پیشنهاد شغلی اقدام 
کنند. این هم چنین بدان معناست که 
در صورت عدم رعایت برخی از شرایط 
اقامــت موقت، اتبــاع خارجی واجد 
شــرایط اجازه ی کار از این امتیازات 

محروم خواهند شد. 
به عــالوه، کارگــران خارجی موقت 
قدیمی واجد شرایط که تصمیم گیری 
در مــورد اجــازه ی کار آنها در حال 
بررسی است نیز، ممکن است اجازه ی 

کار داشته باشند. 
برای واجد شرایط بودن در این مجوز 
موقت کار ویــژه ی کارفرمایان، بدون 
خروج از کشــور، فرد متقاضی باید 
دارای وضعیت بازدیدکننده ی قانونی 
کانادا باشد. این متقاضیان، هم چنین 
ممکن است در حال گذراندن دوره ی 
دریافــت اقامــت کانادا نیز باشــند.   
متقاضیان دریافت این مجوز موقت، 
باید از 24ام آگوســت سال جاری در 
کانادا حاضر بوده باشند و از آن زمان 
کشور را ترک نکرده باشند. آنها فقط 
در صورت داشــتن چنین شرایطی، 
می توانند برای گرفتــن اجازه ی کار 
مخصوص کارفرما درخواستی ارسال 

کنند. 
مهاجــرت،  اداره ی  افســران  بــه 
پناهندگان و شهروندی کانادا دستور 
داده شــده اســت تا در مورد تاریخ 
انقضای مدت اقامت مجاز متقاضیانی 
که فرم اجازه ی کار مخصوص کارفرما 
را پر کرده اند، منصفانه تصمیم بگیرند.
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پنج مسیر حمل و نقل سریع برای تسهیل ترافیک نورث شور
ایرونیــا- وزارت حمل و نقل بریتیش 
کلمبیا مطالعــه ای درباره بررســی 
حمل و نقل ســریع بــا ظرفیت باال 
پرداخته که می تواند نورث شــور را 
به ونکوور، برنابی و فراتر از آن متصل 

کند.
 Burrard Inlet در فاز دوم مطالعــه
Rapid Transit، وزارتخانه سه شنبه 
گذشــته لیســت کوتاه پنج مسیر 
احتمالی کــه از نظر تکنیکی امکان 
ساخت دارند را منتشر کرد. همه این  
مسیرها برای متصل کردن ترانزیت 
موجود، با ســاخت پل یا تونل شکل 

می گیرند.
کلــر ترونــا وزیــر حمل و نقــل و 
زیرساخت های بریتیش کلمبیا گفت: 
»برخی نتایج ایــن مطالعه می تواند 
در برنامه ریــزی آینده در نظر گرفته 

شود.«
از این میان چهــار احتمال می تواند 
در شهر ونکوور شکل بگیرد که همه 
آنها کوریدور النزدل نورث ونکوور را 
به شــبکه حمل و نقل سریع موجود 

منطقه وصل می کنند.

آیا کانادا توانایی آن را خواهد داشت تا زیان های را که تحت تاثیر
 بحران کووید۱۹ در بخش گردشگری متحمل شده است، جبران کند؟

هفته- در شرایط عادی کانادا از نظر 
جذب گردشگران خارجی در جهان 
در جایگاه هفدهم قــرار دارد. اکنون 
ســوال این است که آیا کانادا توانایی 
و ظرفیــت آن را خواهد داشــت تا 
زیان هــای را کــه تحت تاثیر بحران 
کوویــد۱۹ در بخــش گردشــگری 

متحمل شده است، جبران کند؟
در شــرایط عادی کانــادا از مقاصد 
مهم گردشگری بین المللی محسوب 
می شود و از این حیث در رده هفدهم 
جهان قرار دارد اما از آغاز پاندمی کرونا 
غیبت گردشگران خارجی که هر ساله 
به کانادا سفر می کنند، کامال مشهود و 
پیامدهای اقتصادی آن کامال ملموس 

بوده است.
بحران کوویــد۱۹ و محدودیت های 
ناشی از آن صنعت گردشگری کانادا 
را عمیقا تحت تاثیر قــرار داد: اجرای 
پروژه های اصالح و ارتقای فرودگاه های 
کشــور به تعویق افتاد، بســیاری از 
کنگره های ملی و بین المللی لغو شدند 
و بســیاری از شــرکت های کوچک 
و متوســط در بخش رستوران داری 

ورشکسته شدند.
میشــل آرشــامبو دارنده کرســی 
گردشگری در دانشگاه کبک مونترال 
می گوید: »گردشــگری در ادبیات ما 
یک مهفوم بسیار گسترده است چرا 
که بخش های فرعی متعددی را شامل 

می شود.«
حمل و نقل هوایی، رســتوران داری، 
هتــل داری و اقامــت، برنامه  هــا و 
رویدادهــای فرهنگی و بســیاری از 
بخش های دیگر به صنعت گردشگری 

گره خورده اند.
در مجموع بیش از هفتصد هزار نفر در 
بخش گردشگری کانادا مشغول کار 
هستند و این صنعت هر ساله نزدیک 
به ۳5 میلیارد دالر برای اقتصاد کانادا 
درآمدزایی دارد. با این حال به گفته 
کارشناس گردشگری دانشگاه کبک 
مونترال، گردشــگری کانادا امســال 
حتی برای به دســت آوردن بخشی 
از درآمدهــای معمول خــود نیز با 

مشکالت زیادی روبرو است.
میشل آرشامبو می گوید امسال تحت 
تاثیر بحران کرونــا ۹۸ درصد از 22 
میلیون گردشگر خارجی که هر ساله 

به کانادا می آیند و بودجه تعطیالت 
خود را در بخش های مختلف اقتصاد 

ما هزینه می کنند، ناپدید شده اند.
آرشــامبو افــزود: »امســال دیگر از 
گردشگران خارجی در کانادا خبری 
نیســت. همــان طور کــه می دانید 
بیشترین شمار گردشگران خارجی در 
کانادا، آمریکایی ها هستند و هر ساله 
نزدیک به چهارده میلیون آمریکایی از 

کانادا دیدن می کنند.«
نگرانی هــا و محدودیت های ناشــی 
از بحران کرونا موجب شــده اســت 
کانادایی ها نیز به ســفرهای داخلی 
بسنده کنند. میشل آرشامبو معتقد 
اســت که آثار و پیامدهــای بحران 
کرونا بر روی صنعت گردشــگری در 
شــهرهای بزرگ بیشــتر از مناطق 

روستایی محسوس است.
مناطق موسکوکا در انتاریو و اکاناگان 
در جزیره ونکوور در بریتیش کلمبیا 
و همچنین لورانتید بهار و تابســتان 
امسال بیشترین بهره را از گردشگری 
داخلی بردنــد. همچنین پیامدهای 
پاندمی کرونا امسال فرصت مناسبی 
بــرای رونق گرفتن هر چه بیشــتر 
پارک هــای ملــی، کمپینگ  هــا  و 

گردشگری با دوچرخه فراهم کرد.
الکس هیث که تابســتان امسال به 
اتفــاق اعضای خانــواده اش به نقاط 
مختلف انتاریو ســفر کرده اســت، 
می گوید شاید اگر بحران کرونا نبود ما 
هم فرصت دیدن مناطقی را که امسال 

به آنجا سفر کردیم، پیدا   نمی کردیم.

عالوه بر این اســتقبال از باشگاه های 
گلف نیز امسال بی سابقه بود. آرشامبو 
می گوید باشــگاه های گلف امســال 
نسبت به ســال های قبل مشتریان 
بیشتری داشتند و از این حیث رکورد 
شکســتند اما از نظر درآمد شرایط 
کامال متفاوت بود چرا که بسیاری از 
تورنمنت ها و رویدادهایی که از قبل 
برنامه ریزی شده بود، به علت بحران 

کرونا لغو شدند.
گردشگران کانادایی هر ساله نزدیک 
به ۳4 میلیــارد دالر در ســفرهای 
خارجی خود هزینه می کنند اما زمانی 
که در داخل کشــور سفر می کنند، 
نسبت به گردشــگران خارجی برای 
پول خرج کردن با دقت و وســواس 

بیشتری عمل می کنند.
دولتــی  شــرکت  اعــالم  طبــق 
Destination Canad بخش هــای 
فرعی گردشگری کانادا از ژانویه امسال 
تحت تاثیر بحران کووید۱۹ زیان های 
قابل توجهی متحمل شــده اند. این 
زیان ها در استان انتاریو بالغ بر چهار 
میلیارد دالر، در بریتیش کلمبیا سه 
میلیارد دالر و در کبک 2.2 میلیارد 

دالر برآورد می شود.

دگرگون  نیز  را  ارزش ها  گردشگری 
کرده است

نیاگارا فالز که به واسطه آبشارهایش 
معروف اســت، همچنــان از مقاصد 
گردشــگری محبــوب شــهروندان 

کانادایی است.
جانیس تامپســون رئیس موسســه 
 Tourisme Niagara گردشــگری 
می گوید: »برخــی پایان هفته  ها  به 
علت استقبال زیاد، برای پاسخ گویی 
به مشــتریانمان مجبور می شویم از 
صد درصد ظرفیت های خود استفاده 

می کنیم.«
با توجه به این که کازینوها و پارک های 
تفریحی نیاگارا فالز همچنان به علت 
با بحــران کرونا  نگرانی های مرتبط 
گردشگری  مسئوالن  هستند،  بسته 
این منطقه تبلیغات خود را به سمت 
فضاهای سبز مناسب دوچرخه سواری، 
پیــاده روی و اهمیت ســپری کردن 

اوقات در کنار خانواده هدایت کرده اند.
خانم تامپســون می گوید: »زیســت 
بوم نیاگارا فالز فضاهای شگفت انگیز 
و دلنشــینی به گردشــگران هدیه 
می کند. ما شرکت های مقاوم و جان 
ســختی بوده ایم که بحران سارس، 
بحران یازده ســپتامبر، شــوک های 
اقتصادی و شوک های متعدد بورس 
را به سالمت پشــت سر گذاشته ایم. 
ما عمیقــا تحت تاثیر پیامدهای همه 
این بحران ها قرار گرفته ایم اما صنعت 
گردشــگری خوب می داند که روی 
موجهایی که تحت تاثیر این بحران ها 

به وجود می آیند، چگونه شنا کند.«

با این وجود میشــل آرشامبو معتقد 
است که بحران کووید۱۹ گردشگری 
جمعی به ویژه کشتی های تفریحی 
را که در هفته های اول پاندمی کرونا 
متحمل آسیب های فراوانی شدند، به 

خطر انداخته است.
آرشــامبو معتقد است شــهروندان 
کانــادا در دوره پاندمــی کرونا نوعی 
گردشــگری را رونق بخشیده اند که 
می توان از آن به عنوان »گردشگری 
رفاه« یاد کرد. این کارشناس به عنوان 
مثال به فــروش دوچرخه های برقی 
که بازارشان در کانادا و همچنین در 
عرصه بین المللی حســابی داغ شده 
است، اشــاره می کند و معتقد است 
که این تحول شرایطی به وجود آورده 
است که ســالمندان نیز می توانند با 
راحتی و اطمینان بیشتری در شهرها 

و گردشگاه ها تردد کنند.
با این حال به رغم تالش بســیاری از 
کارفرمایان و صاحبان مشــاغل برای 
خنثی کردن پیامدهای بحران کرونا 
و امیــدواری آنها به بهبود شــرایط 
بهداشــتی و اقتصادی طی ماه های 
آینده، آرشــامبو معتقد اســت که 
بازگشت شرایط عادی به بخش های 
مختلف صنعت گردشگری مثل اقامت 
و هتلداری  پیش از ســال 2۰22 و 
برای صنعت هوانوردی تجاری زودتر 
از سال 2۰24 دور از ذهن خواهد بود.

منبع: وب سایت شبکه خبری رادیو 
کانادا

پنج مسیر احتمالی عبارتند از: تونلی 
از مرکز شــهر ونکوور بــه النزدل از 
طریق فرست نروز؛ تونلی از مرکز شهر 
ونکوور به النــزدل از طریق براکتون 
پوینت؛ تونلی از مرکز شهر ونکوور به 
وست ونکوور از طریق النزدل؛ پلی از 
مرکز شهر ونکوور به النزدل از طریق 
سکند نروز؛ پلی از برنابی به النزدل از 

طریق سکند نروز.
انتخاب ششمی که در فاز اول مطالعه 
مد نظر قرار داشت، پیشنهاد استفاده 
از پل فعلی یادبود آهنگران ســکند 
نروز بــرای حمایت از یک خط ریلی 

زیر ســازه های موجود بود. این طرح 
بــه خاطر اثــری که بر کشــتیرانی 
می گذاشت و به خاطر خطرهای تغییر 
گسل های زیرزمینی کنار گذاشته شد.
با استناد به ســندی کتبی از دولت 
بریتیش کلمبیا، ترنس لینک بررسی 
انتخــاب می تواند  می کند که کدام 
در سیســتم ترانزیت فعلــی از همه 
بهتر باشــد و بهتر از همه به تقاضای 

مسافران رسیدگی کند. 
ســرمایه مطالعه توسط استان، شهر 
ونکوور و چند شــهرداری نورث شور 
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افزایش ۱8 درصدی قیمت متوسط 
مسکن کانادا طی دوازده ماه اخیر

ایرونیــا- انجمن امــالک کانادا که 
نماینــده بیش از ۱۳۰ هزار مشــاور 
امالک در سراســر کشــور اســت، 
سه شنبه اعالم کرد که 5۸645 خانه 
در ماه آگوست در کانادا به فروش رفت 
که ۳۳ درصد بیشتر از ماه مشابه سال 
قبل بود. این نمایانگر افزایشی بیش از 
6 درصدی نسبت به ماه جوالی بود 

که خودش رکورد آن ماه را زده بود.
آگوســت معموال ماه شــلوغی برای 
فروش مســکن نیســت اما 2۰2۰ 
تمام روندهای فصلی را تغییر داده و 
تقاضای انباشته هنوز در این ماه هم 

ادامه داشت.
حتی با وجــود اینکه پاندمی جهانی 
باعث شد بیش از یک میلیون شغل 
از بازار کانادا حذف شود، ماه گذشته 
ششمین ماه شلوغ از نظر فروش خانه 

و شلوغ ترین آگوست تاریخ بود.
قیمت میانگین یک خانه در کانادا که 
در ماه گذشته به فروش رفت معادل 
5۸6 هزار دالر بود که نســبت به ماه 
مشابه سال قبل ۱۸.5 درصد افزایش 

داشت.
انجمــن امــالک می گویــد قیمت 
باشد  گمراه کننده  می تواند  میانگین 
چــون بازارهــای گران قیمت مانند 
تورنتــو و ونکوور می تواننــد ارقام را 
مخدوش کنند. اگر این دو شهر حذف 
شوند، قیمت میانگین 464 هزار دالر 
می شود و اگر کل استان های بریتیش 
کلمبیا و انتاریو کنار گذاشته شوند، 
مونترال با قیمت میانگین 4۹5۸24 
دالر و کلگری بــا 46۹۸۸۳ دالر در 
رتبه هــای اول و دوم قرار می گیرند. 
قیمت میانگین هیچ شــهر دیگری 

باالتر از 4۰۰ هزار دالر نیست.
شاخص قیمت مســکن در آگوست 

۹.4 درصد رشــد داشت که باالترین 
افزایش از سال 2۰۱7 به بعد بود.

کوســتا پالوپولوس رییــس انجمن 
امالک در بیانیه ای گفت: »در بسیاری 
از بازارهای مســکن در سراسر کانادا 
تابستانی رکوردشکن مشاهده شده و 
مشاوران امالک و مشتریان دارند خود 
را به بازار بهاری می رســانند. واقعا به 
نظر می رسد که بازار بهاری به تابستان 
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اتاوا اعالم کرد
یارانه یک میلیارد دالری

 برای احداث 3000 خانه با اجاره ارزان 
اتاوا به منظور احداث ۳هزار خانه ارزان 
قیمت در کشــور برای خانواده های 
آسیب پذیر و کم درآمد، یک میلیارد 
دالر هزینه خواهد کرد. دولت ترودو 
این اعتبارات را تا ۳۱مارس در اختیار 

نهادهای مسئول قرار خواهد داد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این خبر را روز دوشــنبه 2۱سپتامبر 
احمد حسین وزیر خانواده، کودکان و 
توسعه اجتماعی کانادا در تورنتو اعالم 
کرد. احمد حســین که مسئول امور 
مسکن محسوب می شود، تاکید کرد 
تامین خانه برای شهروندان در دوره 
همه گیری کرونــا از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
احمــد حســین خاطر نشــان کرد 
خانه هــای یارانه ای مــد نظر دولت 
خانه هــای دائمــی اســت کــه به 
آسیب پذیرترین خانواده های کانادایی 
اختصاص خواهــد یافت. وی تصریح 

کــرد از نظر دولت افراد بی ســرپناه، 
آن هایی که با خطر بی سرپناه شدن 
روبرو هستند و آن هایی که خانه های 
موقت دارنــد، آســیب پذیر قلمداد 

می شوند.
از اعتبــار یــک میلیــارد دالری که 
دولت بــه اجرای این طرح اختصاص 
داده است برای خرید زمین، ساخت 
خانه هــای پیش ســاخته و خرید و 
تبدیل برخی ساختمان ها به خانه های 

ارزان قیمت هزینه خواهد شد.
به موجب این برنامه که تحت عنوان 
»ابتکار برای ساخت سریع خانه« ارائه 
شده اســت، استان ها و سرزمین های 
کانــادا، شــهرداری ها، اقــوام اولیه، 
سازمان ها و موسســات غیرانتقاعی 
می توانند درخواســت بودجه کنند. 
شرکت وام و مسکن کانادا مسئولیت 

اجرای این برنامه را بر عهده دارد.
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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

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

پلیس ونکوور از افزایش جرایم خشونت بار 
در سال جاری خبر داد

ایرونیا- پلیس ونکــوور یک گزارش 
آماری جدید درباره جرایم منتشــر 
کرده که نشان می دهد چه اتفاق هایی 
درباره وقوع جرایم در نیمه اول 2۰2۰ 

افتاده است.
این گزارش که دربرگیرنده  آمار جرایم 
از اول ژانویه تا سی ام ژوئن است، آن ها 
را با بازه مشابه 2۰۱۹ مقایسه می کند. 
این گزارش همچنین به روندهای ۱۰ 

ساله هر گروه جرایم پرداخته است.
با استناد به ارقام گزارش، جرایم خشن 
امسال افزایشی 5.2 درصدی داشت و 
جرایم مرتبط با امالک کاهش یافتند 
چون تعداد سرقت های از اتومبیل ها 
به شــدت کم شد. با این حال، تعداد 
سرقت ورود به منزل به شدت افزایش 

داشت.
هاوارد چو معاون رییس پلیس ونکوور 
گفت: »ما درباره افزایش  جرایم جدی 
در سراسر شهر بسیار نگران هستیم. 
در تمام مناطق شــهر افزایش هایی 
مشــاهده شــد اما مناطقی از جمله 
اســتراتچکونا، مرکز شهر و ییل تاون 

ارقام خیلی باالیی ثبت کردند.«
طــی هفــت مــاه اول ســال، در 
اســتراتچکونا، تماس هــای با پلیس 
برای اســتفاده از اسلحه افزایشی 5۰ 
درصدی داشــت، تماس هــا درباره 
سرقت ورود به خانه 6۸ درصد بیشتر 
شد و تماس  برای رفتار تهدیدآمیز ۱4 

درصد باال رفت.
پلیس گفت افزایش کلی 5.2 درصدی 
در زمینه جرایم خشن بیشتر از همه 
به خاطر افزایش 2۱.7 درصدی جرایم 

جدی بوده است.
 چــو در ادامه تاکید کــرد پاندمی 
»تاثیری مثبــت بر برخــی از انواع 
جرایم« داشته است: »به طور مثال، با 
توجه به اینکه تعداد ماشین های پارک 
شده در مرکز شهر و تعداد ماشین های 
در حال حرکت در خیابان ها کاهش 

یافت، ما شــاهد کاهش چشمگیری 
در زمینه سرقت از ماشین ها و قابلیت 
پلیــس برای رســیدن ســریع تر به 

وضعیت های خطرناک بودیم.«
در پایــان گزارش اشــاره شــده با 
وجود اینکه تعــداد تماس های کلی 
به خدمات پلیس طــی بازه گزارش 
کاهشــی ۹.۳ درصدی داشت، تعداد 
جدی ترین تماس ها به خدمات پلیس 
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امکان دریافت تابعیت کانادا برای کودکان متولد آمریکا
ایرانیان کانادا- کانادایی ها می توانند با 
درخواست اثبات تابعیت، تابعیت خود 
را به فرزندان خود که در ایاالت متحده 

متولد شده اند، منتقل کنند.   
کودکان کانادایی متولد ایاالت متحده 
می توانند به طور خــودکار تابعیت 
کانــادا را دریافــت کننــد.   اداره ی 
شــهروندی  و  پناه جویان  مهاجرت، 
کانادا)IRCC(، اجازه می دهد تابعیت 
به اولین نسل متولد شده در خارج از 
کشور منتقل شود. البته به شرطی که 
حداقل یکــی از والدین بیولوژیکی یا 
قانونی در زمان تولد کودک شهروند 

کانادا بوده باشد. 
شما نیز اگر در آمریکا متولد شده اید 
و والدین تان کانادایی هستند، ممکن 
است واجد شرایط درخواست مدرک 

شهروندی کانادا باشید. 
 بــرای دریافت وضعیت تابعیت برای 
کــودکان متولد آمریکا، شــما باید 
برای تقاضانامه ی اثبات شهروندی پر 
کنید که هم چنیــن به عنوان گواهی 
شــهروندی نیز شــناخته میشــود. 
هزینه ی  می گوید   IRCC وب سایت 

این برنامه که CAD نام دارد، حدود 
75 دالر اســت و پردازش آن حدود 
5 ماه طول می کشد. اداره ی مهاجرت 
ممکن اســت در موارد فوری بتواند 

روند رسیدگی را تسریع کند. ب
رای پر کردن این فرم بهتر اســت با 
یــک وکیل نیز مشــورت کنید. اگر 
بتوانیــد این گواهی نامــه را دریافت 

کنیــد، فرزنــدان شــما از مزایای 
کانادایی بودن بهره مند می شوند و از 
محدودیت های سفر مربوط به کرونا 
معاف خواهند بــود.    البته، تابعیت 
کانادایی تضمین کننده ی این نیست 
که فرزند شــما صالحیت درخواست 
مدارک شــهروندی را دارد. برخی از 
عوامل ممکن اســت روی صالحیت 
شــما بــرای دریافت تابعیــت برای 
فرزندتان تأثیر بگذارد، مانند نحوه و 

زمان اخذ تابعیت کانادایی خودتان. 
هنگام ارســال فرم درخواست، اسناد 
شــما باید واضح، خوانا و رنگی باشد. 
IRCC گواهــی اصلی تولد بچه نیز، 
که نام والد کانادایی را نشان می دهد، 

می خواهد.  
 شــما همچنین بایــد بتوانید ثابت 
کنیــد، حداقل یکی از والدین هنگام 
تولد بچه، شهروند کانادا بوده است. در 
چنین شرایطی اوراق هویتی والدین، 
سند تابعیت یا هرگونه مدرک دیگری 
برای اثبات کانادایی بودن حداقل یکی 

از آن ها مورد نیاز است.
 اگــر بــه دالیلــی نــام والدین در 
شناسنامه یا گواهی تولد درج نشده 
باشد، IRCC سوابق تولد و مدارکی 

را کــه نام والــد کانادایــی را تأیید 
می کند نیز، می پذیرد. این ها می تواند 
دستورات قبل از تولد، حکم دادگاه، 
توافق نامه های مربوط به جای گزینی 
یا سوابق بیمارستان باشد. دستورهای 
فرزندخواندگی در این مورد پذیرفته 

نمی شوند.   
و  پناه جویــان  مهاجــرت،  اداره ی 
شهروندی، همچنین از شما توضیح 
می خواهد که چرا نام والدین کانادایی 
در شناســنامه ی بچه درج نشــده 
اســت، یا چرا شناسنامه تغییر کرده 
یا جای گزین شده است. اگر مطمئن 
نیســتید، دلیل آن را کامل توضیح 

دهید.
 هنگامی کــه IRCC درخواســت 
تکمیل شده ی شما را دریافت کند، 
یک »رسید تأیید« برایتان می فرستد. 
اگر آنها متوجه شــوند که فرم شما 
ناقــص اســت، آن را برایتــان پس 
می فرستند و فرصتی برای پر کردن 
بخش های ناقص خواهید داشت. اگر 
فرم درخواست شــما رضایت بخش 
باشد، گواهی نامه ی تابعیت فرزندتان 
را ارســال مــی کننــد و او مدرک 

شهروندی خود را خواهد داشت.

به شمار استفاده کنندگان از اپلیکیشن هشدار کرونا در کانادا 
اضافه می شود

خبر کانادا- برای کمک به جلوگیری 
از موج بعدی شــیوع ویروس کرونا، 
 COVID( اپلیکیشن هشــدار کرونا
Alert( در چهار اســتان کانادا  مورد 
اســتفاده قرار گرفت. برنامه هشدار 
کرونا به غیر از »نیوفاندلند و البرادور« 
و »انتاریو«، هم  اکنون در دو اســتان 
دیگر کانادا یعنی »ساســکاچوان« و 
»نیوبرانزویک« نیز استفاده می شود. 
کســانی که قبالً این برنامه را دانلود 
کرده انــد، براي اســتفاده باید آن را 

به روزرسانی کنند.
»جاســتین ترودو« طي توییتي این 

خبر را اعالم کرد و نوشــت: »برنامه 
»»COVID Alert نــه تنها شــما را 
ایمن نگه می دارد، بلکه باعث کاهش 
سرعت پخش ویروس و جلوگیری از 

شروع موج های بعدی می شود.«
نخســت وزیر خاطرنشــان کرد که 
اهالی اســتان های »نیوبرانزویک« و 
»ساســکاچوان« نقش خود را برای 
محافظت از خودشــان، عزیزانشان و 
سایر کانادایی ها تاکنون به خوبی انجام 
داده اند؛ آنها همچنین می توانند از این 
برنامه به عنوان یک ابزار محافظتی نیز 
استفاده کنند. او تأکید کرد که استفاده 

از این ابــزار می تواند به جلوگیری از 
شــیوع ویروس کرونــا کمک کند و 
هرچه تعداد استفاده کنندگان از آن 

بیشتر شود، مفیدترخواهد بود.
اپلیکیشــن »COVID Alert« هــم  
اکنون در استان های »نیوبرانزویک«، 
و  »نیوفاندلنــد  »ساســکاچوان«، 
البرادور« و »انتاریو«  استفاده می شود.

اگر شــخصی در یکی از استان های 
مزبور بــه کرونا مبتال شــود، کدی 
دریافت می کند و از طریق اپلیکیشن، 
بقیه کاربران را مطلــع می کند تا از 

ابتالی وی باخبر باشند.
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دانشجویانی که پروتکل های  بهداشت 
عمومی را رعایت نکنند، اخراج می شوند

خبــر کانــادا- دانشــجویانی کــه 
دســتورالعمل های بهداشــتی کرونا 
را نادیــده بگیرنــد، بــا جریمه های 

قابل توجهی رو به رو می شوند.
دانشگاه های »کانادا« تالش می کنند 
از انجــام اعمالی که به گفته مقامات 
بهداشــتی سالمت جامعه را به خطر 

می اندازد، جلوگیری کنند. 
پس از مثبت شدن آزمایش کرونای 
برخی از دانشــجویان سراسر کانادا، 
مقامــات دانشــگاهی اخطارهــای 
خــود را شــروع کرده انــد. از جمله 
دانشــگاه هایی که مبتالیان کروناي 
بیشتري داشته اند، می توان به دانشگاه 
»وسترن« در شهر »لندن«، »انتاریو« 

اشاره کرد.
هفته گذشــته، پس از مثبت شدن 
آزمایش 2۸ دانشجو، دانشگاه وسترن 
بیشتر فعالیت های غیردانشگاهی را در 

داخل دانشگاه متوقف کرد. 
مقامــات بهداشــتی علــت ابتالي 
در  حضــور  بــا  را  دانشــجویان 
رســتوران های محلــی و کلوب های 
شــبانه مرتبط می دانند. البته هفت 
مورد از مبتالیان این دانشگاه، در یک 

مهمانی خانگی شرکت کرده بودند.
دانشــگاه »کویینز« به دانشــجویان 
هشدار داده است در صورت بی  توجهی 
به دستورالعمل های بهداشت عمومی 
و شــرکت در مهمانی هــا، با توجه 
بــه آیین نامه های انضباطــی با آنها 
برخورد می شــود. در صورت مقصر 
شناخته شــدن دانشجویان به دلیل 
نقض قوانین، احتماالً با اخراج روبه رو 

می شوند.
دانشــگاه های کانادا به دانشــجویان 
هشــدار داده اند که با شرکت در این 
مهمانی هــای مرگبار، دیگر افراد را با 

خطر مرگ مواجه می کنند.

دانشگاه فرانســوی زبان »سنت-آن« 
در »نوا اسکوشیا«، پیش تر دانشجویی 
را به دلیل نقض دســتورالعمل های 

بهداشتی کرونا اخراج کرده بود.

ایرونیا- یک اســتاد شیمی دانشگاه 
برنامــه درســی برای  واترلــو یک 
آن  در  و  فرســتاده  دانش آمــوزان 
گفته امتحان های داخل کالسی که 
می گیرد به خاطر »وضعیت اورژانسی 

جعلی کووید« اجباری نخواهد بود.
بیوشیمی  داروشناسی  کالس  هدف 
مایکل پالمر »به دست آوردن درکی 
عمیق از اصول بیوشیمیایی داروها« 
اســت. پالمر مدرک دانشگاهی خود 
در رشــته پزشــکی را بــا تخصص 
میکروبیولوژی در دانشگاهی در آلمان 

دریافت کرده است.

ایمیلی که او برای دانشجویان فرستاد 
بعد از ارسال، در رسانه های اجتماعی 

پخش شد.
در بیانیه ای برای سی بی ســی نیوز، 
مدیر بخش علوم دانشگاه واترلو رابرت 
لومیــو گفت نظر پالمر در راســتای 

نظرات دانشگاه نیست.
 او در بیانیه ای گفت: »دانشگاه واترلو 
بــه آزادی آکادمیک اعضا برای بیان 
نظرهای شان احترام می گذارد. با این 
حال، این نمایانگر باور دانشگاه واترلو 

یا دانشکده علوم نیست.«
وی اضافه کرد: »پاســخ ما به پاندمی 

کوویــد-۱۹ همچنان بر پایه بهترین 
از  دســترس  قابــل  رهنمودهــای 
مسئوالن بهداشت عمومی خواهد بود. 
به هر حال، استاد ترجیح داده کالس 

خود را آنالین کند.«
پالمر در ایمیلی گفت نمی خواهد نظر 
بیشــتری درباره ایمیل خود بدهد. 
این نخســتین باری نیست که پالمر 
ایده های خــود درباره پاندمی را بیان 

کرده است.
 او در ایمیلی در ماه ژوئن به اشــتباه 
به تمام اعضای دانشــکده پیغامی را 
فرستاد که قرار بود فقط به دست یک 

همکار برسد.
پالمر نوشــته بــود: »از اینجا به بعد 
چالش اصلــی ایــن اپیدمی جعلی 
کووید است. بله، ویروسی وجود دارد 
و مردم را می کشد، اما هیاهوی حول 
آن با داده های جعلی ســاخته شده 
اســت. اگر به داده هــای واقعی نگاه 
کنید، معلوم می شود که چیزی بدتر 
این ترساندن های  آنفلوانزا نیست.  از 
جعلی برای کالهبرداری از اقتصاد و 
دزدیدن آزادی مردم مورد اســتفاده 

iroonia.ca ».قرار می گیرد

استاد دانشگاه واترلو
 پاندمی کووید-۱۹ را برای دانشجویانش »وضعیتی با آمار جعلی « توصیف کرد

تأیید ۵۶000 مجوز تحصیلی برای دانش جویان بین المللی
ایرانیان کانادا- وزیر مهاجرت کانادا، 
مارکو مندیچینــو، اطالعات مربوط 
به دانش جویان بین المللی را روز 22 

سپتامبر به روز رسانی کرد.
 مارکو مندیچینو امروز در یک وبینار، 
آخریــن اخبار مربوط بــه تغییرات 
قوانین دانش جویان بین المللی را اعالم 
کرد. مندیچینو اظهار داشت که کانادا 
در حال حاضــر 56۰۰۰ تأییدیه ی 
مرحلــه اول برای درخواســت های 

اجازه ی تحصیل صادر کرده است. 
در مرحلــه ی دوم، وزیــر تأیید کرد 
که دولت فدرال، بــه رهبری اداره ی 
بهداشــت کانــادا، بــه مشــورت با 
مؤسسات یادگیری تعیین شده برای 
شناسایی چگونگی استقبال فیزیکی 
بین المللی در خوابگاه ها  دانشجویان 
ادامه می دهد.    طی همه گیری کرونا 
به گفته مندیچینو، وزیر پتی هاجدو 
در تالش اســت تــا از رعایت تمام 
شــرایط بهداشــت عمومی ایالتی و 

کشوری، توســط دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی که دانش جویان بین المللی 
را می پذیرند)DLI(، مطمئن شــود. 
تا به این صورت، ســالمتی و ایمنی 
دانشــجویان بین المللی، حفظ شود. 
دانشگاه ها، کالج ها و سایر مؤسسات 

آموزشی که برای پذیرش و استقبال 
از دانشــجویان بین المللــی تصویب 
دولت فدرال و ایالتی، دریافت کرده اند 

را DLI می نامند. 
برخی از مراکز به پذیرش دانش جویان 
بین المللی در طی همه گیری عالقه 

نشــان داده اند. با این حال، به دلیل 
محدودیت های سفر به کانادا در دوران 
کرونا، بیش تر دانشجویان بین المللی 
در حال حاضر قادر به ســفر به این 

کشور نیستند. 
بحث و گفتگوها بین اداره ی بهداشت 
کانادا، ایالت ها و مراکز آموزشــی، به 
منظور مطمئن شــدن از این مسأله 
اســت که آیا این مراکز می توانند با 
خیــال راحت برنامه هــای قرنطینه 
و فاصله گــذاری فیزیکــی را که به 
آنها امکان می دهــد از دانش جویان 
بین المللی در ماه های آینده استقبال 

کنند یا خیر، اجرا کنند؟ 
طبــق قوانین کانادا، مســافران باید 
بالفاصله پس از ورود به خاک کشور، 
به مدت ۱4 روز قرنطینه شوند. عالوه 
بر این، ایالت ها و مناطق سراسر کانادا، 
خیلی جدی فاصله گذاری فیزیکی را 
برای جلوگیری از گسترش کووید۱۹، 
رعایــت می کننــد؛ در نتیجه ی این 
تالش ها، تعــداد مبتالیان جدید به 
ویروس کرونا در کانادا در هفته های 
اخیر به طور قابــل توجهی افزایش 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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پیاده روی صورتی علیه خشونت خانگی

از سرگیری مالقات های حضوری اداره مهاجرت کانادا
هفته- دفاتر مختلف اداره مهاجرت در 
سراسر کانادا به زودی ارائه خدمات و 
سرویس های حضوری را آغاز خواهند 

کرد.
تمامــی  ســپتامبر   2۱ تاریــخ  از 
ســرویس  هایی که امکان ارائه آنها به 
صورت   آنالین مطرح نیست به تدریج 
به   صورت حضوری ارائه   داده خواهند 
شــد. این برنامه به صورت آزمایشی 
به صورت محــدود در برخی از دفاتر 
مهاجــرت در شــهرهای مختلفی از 
تاریخ 2۱ سپتامبر آغاز خواهد   شد و 
بسته به میزان موفقیت اجرا   نسبت به 
بازگشایی مراکز بیشتری در کل کشور 

اقدام خواهد شد.
لیست سرویس های حضوری در دفاتر   

به شرح زیر است:
* بررســی پرونده های درخواســت 
امتحانات  ونکوور  شــهر  شهروندی:   
شهروندی و دادگاه های رسیدگی به 
اعتراضات پرونده های شــهروندی را 
برای برخی از متقاضیان   با وقت قبلی 
از طریق ایمیل   برای حضور فیزیکی 

اعالم خواهد شد.
* بررسی پرونده های اقامت دائم: اداره 
مهاجرت مراکز مستقر در شهر های 
تورنتو، مونتــرال، کبک و اِتوبیکوک 
بــرای مراجعه حضوری بازگشــایی 
خواهد نمود. افرادی که برای دریافت 
کارت اقامت تمدید شده و مصاحبه 
با ماموران اداره مهاجرت برای تایید 
واجد شرایط بودن تمدید که   نیاز به 

با  حضور فیزیکی دارنــد، می توانند 
دریافت وقت قبلی که   از طریق ایمیل 
به انان   اطالع داده خواهد شد، به این 

مراکز مراجعه نمایند.
* بررسی درخواست های پناهندگی:   
دفاتر   شــهر های کلگــری، ادمنتون، 
همیلتن و نیاگارا با شــرایط محدود 
بازگشایی خواهند شد. اداره مهاجرت 
از طریق سرویس آنالین اداره پست 
کانادا نســبت به ارسال زمان و مکان 
وقت حضــوری را از طریق ایمیل به 
متقاضیان اعالم خواهــد نمود. این 
ارایه و  سرویس های حضوری شامل 
یا دریافت   مدارک، ارایه سرویس های 

انگشــت نــگاری و شناســایی و یا 
مصاحبه های حضوری خواهند بود.

اداره مهاجــرت عالوه بــر این اعالم 
نمــود که اگر این دوره آزمایشــی با 
پیش بینی های  اســاس  بر  موفقیت 
انجام شــده صــورت پذیــرد،   ارایه 
خدمات به درخواست های پناهندگی 
در شهرهای ونکوور، مونترال اِتوبیکک 
نیــز در آینــده   نزدیک بازگشــایی 
خواهند شد. سخنگوی اداره مهاجرت 
افزود تعیین وقت مراجعه مستقیما با 
قدمت تاریخ درخواست ارتباط خواهد 
داشت. بدیهی است افرادی که دعوت 
به حضور می شوند تنها قادر به دریافت 

ســرویس از طریق مراجعه حضوری 
خواهند بود و تغییر آن به سیســتم 

آنالین میسر نخواهد بود.
تمامی متقاضیانی کــه ملزم به ارائه 
بایومتریک هســتند طــی چند ماه 
آینده از اداره مهاجرت وقت مراجعه 
نمود.  دریافت خواهنــد  حضــوری 
متاسفانه افرادی که خارج از محدوده 
دفاتری که بازگشــایی   خواهند شد 
زندگی می کنند می بایســت هنوز تا 
بازگشایی مراکز منطقه شهری خود 

منتظر بمانند.  
اداره مهاجــرت کانــادا اکیــدا بــه 
متقاضیان توصیه می کند بدون وقت 
قبلی   به مراکز ســرویس کانادا   برای 
ارائه بایومتریــک مراجعه نکنند. در 
ادامه از تمامی متقاضیانی که اطالعات 
تماسشان تغییر کرده   درخواست شده 
تا هر چه ســریع تر نسبت به آپدیت 
اطالعــات در ســایت اداره مهاجرت 

اقدام نمایند.
به منظور حفظ سالمت کارکنان اداره 
مهاجرت درمقابل ویروس کرونا   موارد 

زیر اعالم شده است:  
- از متقاضیان خواســته خواهد شد 
تا خــود با تکمیل   پرسشــنامه اداره 
سالمت کانادا قبل از مراجعه سالمت 

خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
- ســواالت پرسشنامه مجددا هنگام 
ورود بــه مرکز از متقاضیان ســوال 
خواهد شد تا از سالمت مراجعه کننده 

اطمینان حاصل شود.
- مراجعین ملزم به استفاده از ماسک   
و حفظ حداقل دو متر فاصله هستند. 
برای کنترل   بیشتر فاصله مسیر های 

رفت و امد عالمت گذاری شده اند.
- قرار مالقات افرادی که دارای عالئم 
بیماری هســتند تغییر و به تعویق 
خواهد افتاد. مراکز بازگشایی شده با 
دقت زیر نظر قرار خواهند گرفت تا در 
صورت موفقیت   نسبت به بازگشایی 

مراکز بیشتری اقدام گردد.

احتمال صدور فرمان مهاجرتی جدید در ماه اکتبر

ایرانیان کانــادا- و رویداد مهم در ماه 
آینده، سیستم مهاجرت کانادا را برای 
سال های آینده شــکل خواهند داد. 
اولین رویداد، فرمان جدیدی اســت 
که توسط نخست وزیر ترودو به وزیر 
مهاجرت مارکو مندیچینو نوشته ابالغ 

خواهد شد
. این فرمان، شامل اولویت های جدید 
مهاجرتی کانادا است و باید به زودی، 
شاید در هفته ی آینده منتشر شود. 
دومین رویداد، اعالم برنامه ی سطح 
مهاجرت کانادا برای سال های 2۰2۱ 

تا 2۰2۳ است. 
این طرح، اهــداف جدید اقامت دائم 
کانادا را طی ســه سال آینده ترسیم 
می کند و باید تا ۳۰ اکتبر اعالم شود. 
نخست وزیر در کانادا مسئولیت هایی 
را تشــریح می کند، که دوست دارد 
اعضای کابینــه در دورانی که حزب 
حاکم دولــت را اداره می کند، دنبال 

کنند.
 در ایــن حالــت، ترودو نامــه ای به 
وزیــر مندیچینو ارائــه می دهد که 
در واقــع راهنمــای مندیچینو برای 
هدایت عملیات در وزارت مهاجرت، 
 )IRCC(پناه جویان و شهروندی کانادا

است. 
در اتفاقی نادر، نخست وزیر در کم تر 
از یک سال، دومین فرمان مهاجرتی 

خود را صادر می کند.
 فرمان هــای مأموریت معموالً هر دو 
یا چهار ســال برای هــر وزیر صادر 
می شوند. این فرمان ها معموالً با روی 
کار آمدن دولــت جدید و یا انتصاب 

وزیر جدید صادر می شوند. 
در هــر صــورت، در ماه آگوســت، 
نخست وزیر ترودو پارلمان کانادا را به 
دلیل همه گیری کرونا تعطیل کرد. او 
می خواهد اولویت های دولت را در پی 

شیوع این بیماری، تغییر دهد.
 اولویت هــای جدید دولــت کانادا، 
2۳ سپتامبر، در سخنرانی سلطنتی 
اعالم  بــا  هم زمــان  نخســت وزیر، 

بازگشایی پارلمان اعالم شد. 
او در ســخنرانی ســلطنتی به طور 
رســمی هــدف کانــادا از پذیرش 
مهاجران بیش تــر را حفظ موقعیت 

اقتصاد رقابتی بیان کرد.
 بدین ترتیب، ترودو اکنون اولویتهای 
جدیــد مهاجرتی را بــرای پیگیری 
توســط مندیچینو و IRCC تعریف 
می کند. ممکن است فرمان مهاجرتی 

جدید، تا اوایل ماه اکتبر در دست رس 
عموم قرار گیرد. 

سلطنتی  ســخنرانی  گذشته،  سال 
پنجم دسامبر انجام و فرمان مهاجرتی 

۱۳ام دسامبر منتشر شد. 
کوویــد۱۹ بســیاری از اولویت های 
ذکر شــده در فرمان مهاجرتی فعلی 
مندیچینو را غیر قابل دسترسی کرده 
است. هنگامی که اوایل ماه مارچ برنامه 
سطح مهاجرت کانادا را برای 2۰2۰ تا 
2۰22 اعالم شد، مندیچینو به خوبی 

در صدد اجرای آن برآمد. 
اما در حال حاضر، همه گیری اهدافی 
ماننــد اجــرای برنامه هــای جدید 
ایالتی و  اقامــت  متقاضیان دریافت 
حذف هزینه های دریافت شهروندی 

کانادا را به تأخیر انداخته است. 
باید انتظار داشــته باشیم که فرمان 
مهاجرتــی جدیــد، تأکیــد زیادی 
بر ویروس کرونا داشــته باشــد. به 
عبارت دیگــر، دولت احتماالً مروری 
روی چگونگی تالش بــرای انطباق 
سیاســت های مهاجرتــی کانــادا با 
بیمــاری همه گیر کرونــا و نحوه ی 
پــردازش برنامه های خدمت رســان 

اینترنتی خواهد داشت.

مشکالت برگزاری آزمون آنالین 
شهروندی کانادا

پــرژن میــرور- بــا تعلیــق آزمون 
شهروندی کانادا به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا، هــزاران نفر از افرادی 
که آماده برگــزاری این آزمون بودند 
از دســتیابی به حق رای و گذرنامه 
کانادایی به طور موقت محروم شدند.

بر اســاس اطالعات وزارت مهاجرت، 
شهروندی و پناهندگی کانادا حدود 
۸5 هزار نفر در انتظار برگزاری آزمون 
شهروندی هستند. افرادی که دارای 
اقامــت دایم کانادا هســتند پس از 
گذراندن مدت زمان خاص و دارا بودن 
شــرایط دیگر برای احراز شهروندی 
کانادا و برخورداری از تمام امتیازات 
برابر با افرادی که در این کشور متولد 
شــده اند باید در یک آزمون شرکت 
کنند و پس از قبولی در آن می توانند 

شهروندی کانادا را به دست بیاورند.
مهاجــرت،  وزارت  ایــن  از  پیــش 
شــهروندی و پناهندگی کانادا اعالم 
کــرده بود که به دلیــل همه گیری 
ویروس کرونا و جلوگیری از گسترش 
این بیماری به دنبال برگزاری مصاحبه 
و آزمون شهروندی به صورت آنالین 
هستند، اما با مشکالتی مواجه شدند 
نظیر اینکه چگونه می توانند از هویت 
واقعــی افرادی که آزمــون آنالین را 
برگزار می کنند مطمئن شــوند و در 
عین حال امنیت اجرای این برنامه نیز 

در معرض خطر قرار نگیرد.
از تاریــخ ۱4 مــارس 2۰2۰ وزارت 
مهاجــرت کانــادا تمــام آزمون  ها، 
مصاحبه ها و مراســم شهروندی را به 
صورت حضوری لغو کرده اســت. به 
تازگی فقط مراسم سوگند شهروندی 
به صورت مجازی برگزار شده که هم 
اکنون بین 25۰۰ الی ۳۰۰۰ نفر در 

هر هفته مراســم سوگند شهروندی 
را برگزار می کنند که نسبت به سال 
2۰۱۹ که در هر هفته حدود 47۰۰ 
نفر این مراســم را برگزار می کردند 

کاهش چشمگیری داشته است.
ایــن وزارتخانه هیچ برنامــه زمانی 
مشــخصی بــرای برگــزاری آزمون 
شهروندی و اجرای این مرحله از روند 
بررسی درخواست های مربوطه اعالم 
نکرده است، اما به تازگی اعالم کرده 
اســت که برخی از متقاضیان را برای 
برگزاری مجدد آزمون شهروندی به 

صورت حضوری فرا می خواند.
در همین حال بر اساس گزارش های 
مختلف در اســترالیا از ماه مارس به 
این سو، نزدیک به ۸۰ هزار نفر مراسم 
سوگند شهروندی خود را به صورت 
مجازی برگزار کردند اما این تعداد در 
کانادا و در همین مدت زمان نزدیک 

به 7 هزار نفر بوده است.
و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
پناهندگی کانادا از روز  2۱ سپتامبر 
2۰2۰ اقدام به ارایه برخی از خدمات 
خود به صورت حضوری کرده اســت 
و قصد دارد تا پس از بررســی نتایج 
این مرحله در آینده نزدیک خدمات 
بیشــتری را به صورت حضوری ارایه 

دهد.

آسان تر شدن آزمایش بیومتریک 
برای مهاجران

مداد- دولت کانادا برای برخی از متقاضیان مهاجرت به این کشــور در حوزه 
انجام تست های بیومتریک تســهیالتی قائل شد. بر این اساس مهاجرانی که 
دارای اقامت دائم بوده و طی ۱۰ سال گذشته آزمایش مربوط به این مرحله از 

مهاجرت را انجام داده اند، دیگر نیازی به تکرار آن نخواهند داشت.
پیش ازاین برای مهاجران، پناهندگان و افراد متقاضی کسب شهروندی کانادایی 
)IRCC( اقدامات ویژه ای به دلیل شیوع ویروس کرونا اعمال شده بود که از آن 
جمله می توان به اجازه داشتن تأخیر در ارسال اطالعات بیومتریک در صورت 

عدم امکان، اشاره کرد.
این موضوع در حالی اعالم می شود که هنوز مشخص نیست بسیاری از مراکز 
ارائه دهنده خدمات جمع آوری اطالعات بیومتریک در کانادا و خارج از کشور 
چــه زمانی به فعالیت عادی خود بازخواهند گشــت. تعطیلی مراکز خدمات 
بیومتریک و درخواست ویزا )VAC( هزاران متقاضی اقامت دائم کانادا را تحت 

تأثیر قرار داده است.
اطالعات بیومتریک شامل ثبت اثرانگشت، تصویر و ویژگی های فیزیکی افراد 

متقاضی مهاجرت به کانادا به استثنای اتباع ایاالت متحده است.
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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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واکاوی اقتصاد کرونایی در سطل های زباله
مداد- به گزارش سی.بی.سی، برخی 
از بزرگ ترین شــهرهای کانادا در پی 
شــیوع ویروس کرونا شــاهد تغییر 
الگوی تولید زباله های خانگی و افزایش 
قابل توجه آن هستند. بر این اساس، 
استفاده از ظروف یک بارمصرف و رشد 
قابل توجه خرید آنالیــن در تمامی 

زباله های شهری مشهود است.
شــهرهای  از  به دســت آمده  آمــار 
ونکوور، کلگــری، وینیپگ، تورنتو و 
هالیفاکس نشــان می دهد که مقدار 
زباله های مســکونی جمع آوری شده 
از زمان شــروع همه گیری در حدود 
۳5 درصــد افزایش یافته درحالی که 
مطالعــات انجام شــده در این زمینه 
نشان می دهد تولید زباله های تجاری 
به طور قابل توجهی در سراســر کانادا 
کاهش داشــته اســت. این مسئله 
نشان دهنده تغییر عمده ای در مکان و 
نحوه مصرف کاالها و خدمات توسط 
مردم است. این موضوع ازنظر محققان 
حوزه اقتصادی چندان عجیب و دور 
از ذهن نیســت زیرا در اوایل اپیدمی 
و به طــور خاص طی اواخر ماه مارس 
و اوایــل آوریل، میــزان هزینه ها و 
خرید خانوارهــای کانادایی به میزان 
قابل توجهــی و تا حــدود ۳۰ درصد 
کاهــش یافت اما با رســیدن به ماه 
ژوئن، شــرایط تغییر کرده و مشابه 

سال گذشته شد.
بر اســاس اطالعات به دست آمده از 
سوی مرکز تحقیقات اقتصادی بانک 
سلطنتی کانادا، طی دوران همه گیری 
کرونا، کانادایی ها هزینه های بیشتری 
را بــرای بهســازی منازل، وســایل 
الکترونیکی و مواد غذایی می پردازند. 
همــه این مــوارد تولیــد زباله های 
خانگی که معموالً توسط شهرداری ها 
جمع آوری می شــوند را افزایش داده 
و درنتیجه شاهد این مسئله هستیم 
که میزان زباله هــای مربوط به مواد 
غذایــی خانوارها افزایــش پیداکرده 
است و در نقطه مقابل هزینه هایی که 
به طورمعمول برای رستوران ها صرف 

می شد، کاهش پیدا کرد.
همه گیری کرونا در تغییر الگوی خرید 
مردم نیز مؤثر بوده و بازارهای آنالین 
به عنوان بخشــی حیاتــی از عادات 
مصرف کننده در اقتصاد کرونایی ظهور 
کرده اند. داده های اولیه به دست آمده 
از شــهر تورنتو نشــان می دهد که 
درنتیجه شیوع کرونا، مصرف کنندگان 
جعبه هــای مقوایی بیشــتری را به 
ســطل های آبی خود می اندازند که 
این جعبه ها عمدتاً به شــرکت های 
فــروش اینترنتی محصــوالت تعلق 
دارند. مقوا قبــالً حدود ۱4 درصد از 
کل مواد موردنیاز برای بازیافت شهر 

را تشکیل می داد، اما سهم آن در سال 
جاری به طور متوسط به ۳/۱7 درصد 

رسیده است.
به اعتقــاد کارشناســان، در حالت 

عادی زباله ها به عنوان یک عامل مؤثر 
در بررســی شــاخص های اقتصادی 
شناخته شده و به طورمعمول با بهبود 
شــرایط، تولید زباله افزایش یافته و 

وقتی اوضاع بد اســت، مردم تالش 
به پس انــداز و صرفه جویــی کرده 
و به این ترتیب زبالــه کمتری تولید 
می کنند. در این میان اما باید اذعان 
داشــت که حوادث رخ داده در سال 
2۰2۰ کامــالً برخــالف ایــن اصل 
اقتصــادی عمل کــرده و هم زمان با 
نوعــی رکود اقتصــادی، تولید زباله 
نیز افزایش یافته اســت. بــه اعتقاد 
کارشناسان، این امر می تواند ناشی از 
حمایت های دولت فدرال از شهروندان 
طی دوران شــیوع کرونا باشــد. این 
تولید زباله علی رغم بروز نوعی رکود در 
اقتصاد، نتیجه جابجایی الگوی مصرف 
از محل کار، مدرسه و رستوران به خانه 
است. در خاتمه باید به این موضوع نیز 
اشاره کنیم که شواهد نشان می دهند 
کــه کانادایی ها طی دوران شــیوع 
کووید ۱۹ محصوالت محلی بیشتری 
را خریداری کرده و بنابراین زباله های 
بسته بندی و حمل ونقل کاهش یافته 
درحالی که تولیــد زباله های مرتبط 
بــا کاالهــای یک بارمصــرف مانند 
کیسه های پالستیکی و دستکش های 

یک بارمصرف رو به افزایش است.

کودک انتاریویی
 که دکتر گفته بود فقط آنفلوانزا دارد، 

در خواب درگذشت

ایرونیا- مادر بهت زده دختری دو ساله 
که در خواب از دنیا رفت در حالی که 
سه روز پیشتر دکترها گفته بودند او 
فقط آنفلوانزا دارد،  گفت حس می کند 
سیســتم بهداشــت در ارتباط با او 

شکست خورده است.
از زمانــی که آرزو وهــاب مادر اهل 
ناگهان دخترش  انتاریــو  نیومارکت 
ســوفیا فرح را از دســت داد ۹ ماه 
می گذرد. وقتــی تب او بــاال رفت، 
والدینش او را به بیمارستان کودکان 
تورنتو بردند. بعد از هفت ساعت انتظار 
برای دیدن پزشک، به آن ها گفته شد 
باید شش ســاعت دیگر هم منتظر 

بمانند.
صبح روز بعد وهاب و شوهرش سوفیا 
را به کلینیکی در نیومارکت بردند و 
دکتر گفت او نیازمند توجه پزشکی 
فوری اســت. آن هــا او را به اورژانس 
مرکز بهداشت منطقه ای ساوث لیک 

بردند.
وهاب گفــت: »اینجا بــود که همه 
چیز حسابی غلط شد. دکتر رزیدنت 
را دیدیــم و همه چیز را به او گفتیم. 
گفتیم او استفراغ سبز دارد که نشانه 
عفونت اســت. از آن ها پرســیدم از 
آنجایی که ۱۰ روز اســت تب دارد، 
می توانید به او آنتی بیوتیک بدهید یا 

آزمایش خون بگیرید؟«
وهاب گفت دکتر در ابتدا قبول کرد 
تست انجام دهد اما وقتی دکتر ناظر 

گفت نه، نظرش عوض شد.
وهــاب می گوید: »آن هــا گفتند نه. 
حالش خــوب اســت. احتماال یک 
عفونت واگیردار داشــته و حاال یکی 
دیگــر دارد. مدام بــه من می گفتند 
آنفلوانزا دارد. چند بار خواستیم تست 
کنند اما توجه نکردند. به دکتر گفتم 
چشــمانش مثل قبل نیســت. این 
کودک من بود، می دانســتم حالش 

خوب نیست«.
اسناد مرکز که توسط خانواده فراهم 
شدند نشان می دهند که ضربان قلب 
ســوفیا ۱64 بوده و تب ۳۸.4 درجه 
داشته است. زیر 2 ساعت او را مرخص 
کردند و گفتند مایعات بخورد و صبح 

و شب تایلنول مصرف کند.
اسناد پزشــکی نشــان می دهد به 
خانواده گفته شده اگر تب سوفیا بهتر 
نشدند بعد از چهار روز به بیمارستان 
بازگردند. او بعد از سه شب در خواب 

از دنیا رفت.
با اســتناد به کالج دکترها و جراحان 
انتاریــو، در حال حاضــر تحقیقاتی 
درباره شرایط مرگ سوفیا راه اندازی 
شده است.کالج گفت در حین انجام 
تحقیقات، هیچ یک از پزشکان پرونده 

سوفیا معلق نشده اند. 
وهاب می گوید حس می کند سیستم 
درمان و بهداشــت در رســیدگی به 
دختر او شکست خورده و اگر دکترها 
در بیمارستان تست انجام می دادند، او 

هنوز زنده بود.
او گفــت: »بارها از آن ها خواســتم 
تست انجام دهند. خیلی از سیستم 

سالمت عصبانی هستم. مدام دکترها 
به ما می گفتند که او خوب است و ما 

باورشان کردیم«.
وهاب گفت بــا وجود اینکه صحبت 
کردن درباره دخترش برای او دردناک 
اســت، این کار را با ایــن امید انجام 
می دهد که والدین دیگر در حمایت از 
کودکان شان در بیمارستان، اعتماد به 

نفس بیشتری داشته باشند.
او گفت: »االن حس می کنم که مرگ 
او توجیه ناپذیر است. نمی خواهم هیچ 
خانــواده دیگری چیزی را حس کند 
که من االن حس می کنم. حتی اگر 
این حرف ها جان یک کودک دیگر را 

نجات بدهد،  ارزشش را دارد«.
وهاب گفت خانواده اش وکیل گرفته 
و در پروســه راه اندازی چالش قانونی 
علیــه مرکــز بهداشــت منطقه ای 

ساوث لیک است.
این مرکز در بیانیه ای گفت به خانواده 
تسلیت می گوید، اما به »دالیل حفظ 
حریــم خصوصــی« نمی تواند نظر 

بیشتری بدهد.
وهاب همچنین درخواســتی آنالین 
آغــاز کــرده و از وزارت بهداشــت 
خواسته تغییراتی در سیستم سالمت 
ایجاد کنــد. تا اینجا 67۰۰ نفر آن را 

امضا کرده اند.
او گفت از این متاســف اســت که از 
وقتی این مســئله را عمومی کرده، 
والدیــن دیگری هم جلــو آمده اند و 
گفته اند با وضعیت های مشابهی مواجه 

شده اند.
وی افزود: »ایــن چیــزی اســت که 
نباید اتفاق می افتاد. اینطور نیســت 
که داریم در کشــوری جهان سومی 
زندگی می کنیم که نتوانیم به سیستم 
مراقبت از ســالمت خودمان اعتماد 
کنیم. پزشکان ما تحصیالت درست 

دارند«.
وهاب که حاال دوباره حامله اســت، 
می گوید سوفیا »فرشــته ای بود که 
خیلی زود برده شد« و او و شوهرش 
هرگز از درد از دست دادن فرزند خود 
iroonia.ca .بهبود پیدا نخواهند کرد

عدم تشخیص ۵ هزار مورد سرطان
 به دلیل پاندمی کرونا در کبک

طبق یک ســند داخلی وزارت بهداشــت کبک، نزدیک به 5هزار مورد 
سرطان در استان کبک در ماه های ابتدایی پاندمی کرونا تشخیص داده 
نشــده اند. پزشکان و کارشناسان می گویند با این که کبک از چند هفته 
پیش تصمیم گرفته است تشخیص، رسیدگی و درمان بیماران سرطانی 
را در اولویــت قرار دهد، اما پیامــد تاخیرهایی که در این زمینه به علت 
همه گیری کووید۱۹ اتفاق افتاده است برای چندین سال احساس خواهد 

شد.
اواخر ماه اوت کمیته مدیریت وزارت بهداشــت کبک در گزارشــی آثار 
و پیامدهای منفــی پاندمی کرونا را بر مراقبت هــا و خدمات مرتبط با 
سرطان شناسی در استان تشریح کرد. طبق این گزارش موارد تشخیص 
سرطان در ماه های اولیه پاندمی نزدیک به 2۰درصد کاهش یافته است 
و می توان حدس زد که در فاصله ماه های مارس تا ژوئن امسال، نزدیک 
به 5هزار مورد ابتال به سرطان در استان کبک تشخیص داده نشده اند. در 
واقع طی ماه های اولیه موج اول کرونا بسیاری از فعالیت های بیمارستان ها 

متوقف یا مختل شد.

ترامپ می گوید کانادا می خواهد مرز باز شود، 
کانادایی ها نظر مخالفی دارند

ایرونیــا- کانادا و ایاالت متحده هفته 
گذشته اعالم کردند که محدودیت های 
ســفر مرزی غیرضــروری حداقل تا 
بیست و یکم اکتبر سر جای خود باقی 
می ماند و بیل بلر وزیر امنیت عمومی 
گفت مسئوالن فدرال به تمرکز خود 
برای اتخاذ بهتریــن تصمیم ها برای 
»امن نگه داشــتن کانادایی ها« ادامه 

می دهند.
اما به گفته دونالد ترامپ رییس جمهور 
آمریــکا، کانادایی هــا می خواهند در 

زودترین حالت مرز باز شود.
ترامپ جمعــه گذشــته در حضور 
خبرنگاران ادعا کرد کانادا دارد تالش 
می کنــد مرز را دوباره بــاز کند. این 
در حالی است که به هیچ وجه هیچ 
شــواهدی که چنین چیزی را نشان 

دهد، وجود ندارد.
ترامپ گفت: »ما موضوع  )بازگشایی(
مرز کانــادا را زیر نظــر داریم. کانادا 
دوســت دارد مرز باز باشد و می دانید 
که ما می خواهیم به کسب و کار نرمال 

بازگردیم.«
اما کانادایی ها نظر متفاوتی دارند. یک 
کاربر توییتر نوشت: »ترامپ فقط گفتم 
بهت بگویم که اکثر کانادایی ها از بسته 
ماندن مرز آمریکا و کانادا تا زمانی که 
آمریکا پاندمی کووید را تحت کنترل 

درآورده حمایت می کنند.«
مقابل   »کانادایــی   توییتر  حســاب 
ترامپ« در پیغامی نوشــت: »توهین 
نباشد چون من دوستان و خانواده ام از 
آمریکا را دوست دارم، اما هیچ فشاری 
از کانــادا برای باز کــردن مرز وجود 
ندارد. ببخشــید ترامپ. دوباره داری 

دروغ می گویی.«
کاربر دیگری نوشــت: »ترامپ کانادا 
نمی خواهد مرز باز شود تا زمانی که 
تــا بفهمی چطور کوویــد-۱۹ را در 
کشور خودت کنترل کنی، پرزیدنت 

اورانگوتان انسان.«
یک کاربر دیگر هم گفت: »خب حاال 
دیگر کامال مطمئن شدم کانادایی ها 
از بسته ماندن مرز حمایت می کنند، 
چــون دونالــد ترامــپ می گوید ما 

می خواهیم مرز باز باشد.«
آمریکا باالترین تعــداد موارد ابتال و 
مرگ و میــر کروناویروس در جهان را 

دارد. تــا به حال بیش از 6.5 میلیون 
مورد ابتال و نزدیک به 2۰۰ هزار مرگ 

در این کشور گزارش شده است.
میزان ابتال و مرگ و میر به ازای تعداد 
جمعیت بین دو کشــور هم بســیار 
متفاوت است. آمریکا به ازای هر یک 
میلیون آمریکایی، ۱۹ هزار مورد ابتال 
به کووید-۱۹ گزارش داده و در حالی 
که  رقم ســرانه در کانادا فقط ۳75۰ 

مورد ابتال به ازای هر یک میلیون نفر 
است.

یک نظرســنجی انجام شده توسط 
شرکت ایپســوس در جوالی به این 
نتیجه رسید که بیشــتر کانادایی ها 
مرزی  محدودیت های  می خواهنــد 
حداقل تا پایان ســال سر جای خود 
باقی بمانند. یک نظرسنجی دیگر که 
نتایج آن این هفته از ســوی شرکت 
نرتیو ریسرچ واقع در هلیفکس منتشر 
شد نشان داد 7۰ درصد از کانادایی ها 

حامی بسته ماندن مرز هستند.
عالوه بر این، شــهرداران شــهرهای 
کانادایــی واقع در نزدیــک مرز هم 
می خواهند محدودیت ها ســر جای 
خود باقــی بمانند. هفته گذشــته، 
گروهی از شهرداران مرزی از بیل بلر 
خواستند مرز را حداقل تا پایان سال 

iroonia.ca .بسته نگه دارد

دکتر بانی هنری تهدید به مرگ شده
 و نامه های آزاردهنده دریافت کرده است

ایرونیا- مسئول ارشد بهداشت استانی در بریتیش کلمبیا می گوید طی 
دوران پاندمی کووید-۱۹ با برخوردهای بعضا تندی  نسبت به اقداماتش 
در مهار گســترش کووید ۱۹ مواجه شــده و حتی در مواردی تهدید به 
مرگ شده است! عالوه بر این او طی این مدت نامه های آزاردهنده دریافت 
کرده و کارکنانش هم  در مواردی از لطف برخی شــهروندان   در تهدید 
و ارعاب بی نصیب نبوده اند. تمام این ها باعث شده او برای امنیت فردی 

خود نگران باشد.
او در صحبت هایی در اتحادیه شهرداری های بریتیش کلمبیا گفت: »افراد 
زیادی هستند که از کار من خوششان نمی آید یا از اینکه چطور مسایل 
را بیان می کنم خوششــان نمی  آید یا از کفش هایم خوششان نمی آید و 
حس می کنند باید یادداشــت های کثیف برایم بفرستند یا زنگ بزنند تا 
کارکنــان دفترم را آزار دهند.« او اضافه کرد: »مجبور شــده ام در خانه ام 
نیروی امنیتی داشته باشم. تهدید به مرگ دریافت کرده ام. چطور با این 

مسئله کنار بیاییم؟«
هنری می گوید باور دارد حمالت تا حدودی به این خاطر هســتند که او 
زنی است که موقعیتی مهم در اختیار دارد و افراد حس می کنند راحت تر 

از یک رهبر مرد می توانند او را مورد هدف قرار دهند.
او گفت: »حس می کنــم افراد باور دارند انجام دادن این کارها با زنی که 
روراست است راحت تر از خیلی از رهبران مرد ماست. ممکن است اشتباه 

کنم. شاید مسئله این است که در این باره حرف نمی زنیم.«
پلیس ویکتوریا می گوید نسبت به تهدیدهایی که علیه هنری ثبت شده 
آگاهی دارد و اضافه کرد که آن ها را بســیار جدی می گیرد. پلیس گفت 

مشغول ارزیابی ریسک است تا طبیعت این تهدیدها را تعیین کند.
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

نامى که مى شناسید و به آن اطمینان داریدنامى که مى شناسید و به آن اطمینان دارید

1105 ROBSON STREET, VANCOUVER BC V6E 1B5 
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تنها شعبه ساعتچى و ساعتچى در خیابان رابسون ونکوور کانادا و باسابقه 39 سال مى باشد.
جواهرى ساعتچى و ساعتچى با هیچ جواهرفروشى دیگرى با نام ساعتچى ارتباطى پیدا نمى کند.

جواهری ساعتچی

نام ما پشتوانه ماستنام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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نام دو ایرانی 
در فهرست 2۵ مهاجر موفق

مداد- جوایز ویژه مهاجران برتر مقیم کانادا باهدف شناســایی و معرفی 
کارآفرینان، فعاالن و دانشــگاهیان برتر خارجــی که به کانادا مهاجرت 
کرده اند، ارائه شــده و طی آن از دستاوردهای مهاجران در سراسر کشور 
قدردانی می شود. برندگان با ترکیبی از رأی گیری آنالین و آرای یک تیم 
از داوران ویژه، انتخاب می شوند. سانجی آگنیوتری مدیر مجله مهاجران 
کانادایی در این رابطه اعالم کرد که ما رکورد 72 هزار رأی را به دســت 
آوردیم که این موضوع نشان می دهد مهاجران خدمات زیادی برای ملت 
بــزرگ کانادا انجام داده اند و ما باید جنبه های مثبت حضور مهاجران در 
کشور را نیز ببینیم. برندگان یک لوح یادبود و یک بسته هدیه تشریفاتی 

دریافت کرده و همچنین در مجله مهاجران کانادایی معرفی می شوند.
در میــان 25 فرد برگزیده امســال نام دو ایرانی کانادایی نیز به چشــم 

می خورد:
فریبا پاچله، مدیر دفتر مدیریت پروژه شعبه توزیع مشروبات الکلی BC و 
رئیس دانشکده محاسبات PAC موسسه فناوری بریتیش کلمبیا و عضو 
کمیته مشــورتی برنامه ریزی این دانشکده است. وی همچنین خدمات 
مشاوره و کمک راهبردی به  این موسسه ارائه می دهد. فریبا پاچله پس از 

مهاجرت از ایران اکنون در ونکوور اقامت دارد.
شهاب اناری که از ایران به تورنتو مهاجرت کرد، از بنیان گذاران یک آژانس 
 )North Star Success( تجاری خصوصی به نام موفقیت ستاره شمالی
اســت. وی همچنین از مربیان بنیاد تجارت جوانان کانادا اســت که به 
کارآفرینان جوان کمک می کند. اناری سمینارها و وبینارهای رایگانی را در 

زمینه پیشرفت شخصی و حرفه ای در این موضوع برگزار می کند.

گروهی از جوانان ثروتمند کانادایی:
 بر ارث، میراث و ثروت من 

مالیات ببندید
»پولدارهــا بایــد مالیات بیشــتری 
بپردازند«، این شعار یا این پیشنهاد 
چیزی نیســت که مربوط به امروز یا 
دیروز باشــد. مدت هاســت که افکار 
عمومی و بســیاری از کارشناســان 
خواســتار آن هستند که ثروتمندان 
مالیات بیشــتری بپردازند اما مسئله 
عجیب و غافلگیر کننده این است که 
این روزها برخی از ثروتمندان جوان 

خواستار چنین چیزی هستند.
کلر تروتیه بــه رادیو کانادا می گوید: 
»اگر بخشی از میراثی را که قرار است 
به من برسد از من بگیرند، من با این 
قضیه مشکلی ندارم. هیچ کس در به 
خاطر آن اشک نخواهد ریخت و من 
هم برای همتایانم که شرایطی مثل 

من دارند، گریه نخواهم کرد.«
کلر تروتیه از اعضای گروه 2۰۰ نفره 
ثروتمند نســل هزاره اســت که در 
مونترال، تورنتو، اتاوا و ونکوور فعالیت 

می کنند.
او تاکید کرد: »زندگی من تحت تاثیر 
مالیات بر دارایی هیچ تغییری نخواهد 

کرد.«
کلر تروتیــه متعلق به خانــواده ای 
ثروتمند اســت. پدرش لورن تروتیه 
پس از آن که با شرکای خود شرکت 
فناوری پیشرفته ماتروکسMatrox را 
تاسیس کرد، ثروت قابل توجهی برای 
خود به هم زد و وارد جرگه میلیونرها 
شــد. لورن تروتیه در اواخر سال های 
۹۰ در حالــی که دخترش در مقطع 
متوسطه درس می خواند، در فهرست 
ثروتمندترین شهروندان کانادایی در 

رده سی و هشتم قرار گرفت.
کلر تروتیه با اشاره به این که مدرسه 
خصوصــی می رفتــه و از کودکی و 
نوجوانی سفرهای متعددی را تجربه 
کرده است، می گوید: »من می دانم که 
خیلی خیلی خوش شانس بوده ام که 
در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمده ام.«
کلــر تروئیــه کــه در حــال حاضر 
استاد دانشــکده میکروب شناسی و 

مک گیل  دانشگاه  شناسی  مصونیت 
اســت، می گوید: »من هیچگاه هیچ 
دلیلی برای نگران شــدن نداشتم. به 
لطــف پس اندازی که داشــتم هرگز 
در پرداخت هزینه هایم به مشــکل 
بر نمی خوردم. حاشــیه امنیت مالی 
مناســبی که از آن بهره می بردم این 
امــکان را به من می داد که دســت 
به انتخاب هایی بزنــم که غالبا برای 

دیگران مشکل است.«
اعضــای ثروتمند گــروه »ثروت در 
حرکت« کــه بین ۱۸ تا 4۰ ســال 
دارند، رســالت خــود را تالش برای 
کاهش نابرابری ها میان افراد مرفه و 
پولدار مثل خودشان و دیگر اعضای 

جامعه تعریف کرده اند.
این گروه در ســال 2۰۱5 تشــکیل 
شد اما اعضای این گروه با پیش بینی 
مشــکالتی که همه گیری کووید۱۹ 
و بحران اقتصادی ناشــی از آن برای 
بودجه فــدرال مارس ســال 2۰2۰ 
ایجاد می کنــد، کارزاری برای ایجاد 
اصالحات در سیستم مالیاتی کشور 

به راه انداخت.
در فیلم ویدئویی کوتاهی که در این 
زمینه تهیه شده است، اعضای گروه 
»ثروت در حرکت« یکی یکی در برابر 
دوربین حاضر می شوند و خواستار آن 
می شوند که دولت فدرال بر میراث و 
دارایی آنها مالیات بیشتری وضع کند.

این نسل هزاره با آگاهی از مشکالت 
اقتصادی که به ویژه بحران کووید۱۹ 
برای کانــادا به وجود آورده اســت، 
خواســتار ایجاد دو مالیــات جدید 
هستند که مستقیما بر حساب های 
بانکی خودشــان و والدینشان اعمال 

شود:
- مالیات ۱۰درصدی بر ثروِت )شامل 
کلیه امــوال و دارایی ها( پولدارترین 

شهروندان کانادا
- مالیات بر ۱۰ درصد باالیی میراث ها

اعضــای ایــن گــروه معتقدند که 
همه گیــری کووید۱۹ و مشــکالتی 

که این بحران بهداشتی برای اقتصاد 
کشــور و زندگی شهروندان به وجود 
آورده اســت، ضــرورت اعمــال این 
مالیات ها را بیشتر از هر زمانی نشان 

می دهد.
دنیل هویه Daniel Hoyer از اعضای 
گروه »ثروت در حرکت« که پدرش 
مالک و رئیس یک رستوران در تورنتو 
و مادرش نیز یک حسابدار بوده است، 
می گوید: »ما به عنوان افرادی که به 
طبقه ثروتمند جامعــه تعلق داریم، 
خوب می دانیم که ثروت های عظیمی 
در این کشور وجود دارد که در حال 
حاضر دولت فدرال به آنها دسترسی 
ندارد. در این شــرایط بحرانی ما به 
عنوان یک جامعه بیشتر از هر زمانی 
به این ثروت ها نیاز داریم و می توانیم 
از این ثروت ها به شــیوه ای سازنده تر 

استفاده کنیم.«
اعضــای این جنبش معتقدند که هر 
سال از محل مالیات بر ثروت در کانادا 
می توان نزدیک بــه ۹ میلیارد دالر 
حاصل کرد و با استفاده از درآمدهای 
حاصــل از ایــن مالیــات می توان 
هزینه های برخی پروژه های اجتماعی 
و حمایتی مثل خانه های ارزان قیمت 
را تامین و دسترسی همه شهروندان 
به داروها و مراقبت های دندانپزشکی 

را تضمین کرد.

کلر تروتیه در پاســخ بــه آنهایی که 
می گویند پولدارهــای کانادایی برای 
دست به جیب شدن، چک کشیدن 
و پــول خرج کردن بــرای کمک به 
قشرهای محروم الزم نیست منتظر 
موافقت دولت فدرال باشــند، تاکید 
کرد در این قضیه نوعدوســتی کافی 

نیست.

خانواده تروتیه در ســال 2۰۰۰ یک 
بنیاد خیریه تاسیس کرد که هر ساله 
کمک هایی را به گروه های آسیب پذیر 
جامعه اختصــاص می دهد. به عنوان 
مثال بنیاد خیریه خانوادگی تروتیه در 
سال 2۰۱۸نزدیک به ۱۰ میلیون دالر 
برای تامین هزینه اجرای پروژه های 
زیست محیطی، بهداشتی و آموزشی 
هزینــه کرد. عملکرد و آمــار و ارقام 
فعالیت های این بنیاد در سال 2۰۱۹ 

و 2۰2۰ هنوز منتشر نشده است.
کلر تروتیــه افزود: »مــا خانواده ای 
هستیم که تصمیم گرفته ایم بخشی 
از ثــروت خــود را در اختیار جامعه 
قرار دهیم امــا خانواده های ثروتمند 
زیادی مثل ما هستند که این کار را 

نمی کنند.«
»مالیات بر ثروت راهی اســت برای 
اطمینــان از این که هر کس ســهم 
عادالنه خــود را می پــردازد.« )کلر 

تروتیه(
اما جنبــش »ثروت در حرکت« تنها 
گروهی نیست که برای حل بخشی از 
مشکالت جامعه، تغییرات در سیستم 
مالیاتی کانادا را پیشنهاد کرده است. 
یــک گــروه بین المللی موســوم به 
»میلیونرها در خدمت بشریت« نیز که 
کلر تروتیه نیز از اعضای آن محسوب 
می شود، پیشنهادی مشابه ارائه کرده 

است.

مالیات گرفتن بیشتر از پولدارها راه 
درستی است؟

 Patrick Leblond پاتریک لوبلونــد
استاد مدرســه عالی امور عمومی و 
اتاوا  بین المللی وابســته به دانشگاه 
می گوید:»شــاید گفتن ایــن که بر 
ثروتمندان مالیات ببندیم، ایده جالبی 
به نظر برسد. اما آیا واقعا این بهترین 
و موثرترین کاری اســت که می توان 
کرد؟ من تردید داریم مبالغی را که ما 
توقع داریم بتوان از طریق اعمال این 

مالیات ها به دست آورد.«
لوبلونــد ادامه داد: »الزمه این کار آن 
اســت که دولت افرادی را به خدمت 
بگیرد که بتوانند همــه جوانب کار 
را ارزیابی کنند، کســانی باشند که 
برای شناســایی ثروتمندان و میزان 
دارایی هــای آنها به نقــاط مختلف 
جهان بروند و این گوشه و آن گوشه 
سرک بکشــند چرا که آدم ها هر چه 

پول بیشــتری داشته باشند، متقابال 
توانایی و ظرفیت های بیشــتری هم 
برای اســتتار یا مخفی کردن ثروت 

خود دارند.«
به گفته این اســتاد دانشگاه، تدابیر 
دیگری هستند که اجرای آنها می تواند 
به مراتب آســان تر باشد. یکی از این 
تدابیر این است که در زمینه مالیات، 
دولت با کلیه درآمدها از جمله عواید 

سرمایه برخورد یکسان داشته باشد.
به عنوان مثال در حل حاضر اگر فردی 
سهام یا امالک خود را بفروشد، تنها 
نیمی از عوایــد آن )چیزی که از آن 
به عنوان سود سرمایه یاد می کنند( 
مشمول مالیات می شود. این در حالی 
است که به همه حقوق یک کارگر یا 

کارمند مالیات تعلق می گیرد.
لوبلوند افزود این که به سود سرمایه 
در مقایســه با حقــوق و درآمد افراد 
مالیات کمتری تعلق گیرد، یک امتیاز 
مالیاتی برای ثروتمندان جامعه است.

دانیــل هویه عضو گــروه »ثروت در 
حرکت« معتقد اســت کــه تعیین 
مالیات بر سرمایه و مالیات بستن بر 
کلیه دارایی هــای ثروتمندان اعم از 
سود سرمایه، ســهام، ملک و امالک 
و… دقیقا تدبیری است که با اجرای 
آن می توان پول هایی را که در سیستم 
کنونی مشمول مالیات نمی شوند و در 
حقیقت از منافذ تور نظام مالیاتی فرار 

می کنند، مشمول مالیات کرد.

از  فریلند  انتقاد شدید کریســتیا 
نابرابری های موجود در جامعه

گرچه کارشناسان درباره تدابیری که 
دولــت فدرال باید بــرای اصالح این 
شــرایط اتخاذ کند اتفاق نظر ندارند، 
بســیاری از متخصصین امر به وجود 
پاره ای مشکالت در این زمینه اذعان 
دارند. یکی از این افــراد وزیر دارایی 

جدید فدرال است.
کریستیا فریلند ســال 2۰۱2 کمی 
پیش از آن که وارد عرصه سیاســت 
 Plutocrats شود، کتابی تحت عنوان
)پلوتوکرات ها( منتشــر کرد. فریلند 
در ایــن کتــاب تالش کرده اســت 
نابرابری های موجود میان قشرهای به 
شدت غنی و به شدت فقیر جامعه را 

نمایان سازد.
خانم فریلند در کتاب خــود درباره 
اعمال مالیات بر ثــروت و یا میراث 
پولدار  خانواده هــای  و  شــهروندان 
اظهارنظــر نکرده اســت. دفتر وزیر 
دارایی کانادا در پاسخ به سواالت ما، 
با ارســال ایمیلی یــادآوری کرد که 
دولت جاستین ترودو مالیات بر درآمد 
شهروندان ثروتمند کانادایی را افزایش 
داده، مالیات بر درآمد طبقه متوسط 
جامعه را کاهش داده و کمک هزینه 

کودکان را ایجاد کرده است.
کلر تروتیه نیز مثل خیلی از اعضای 
دیگــر جنبش »ثــروت در حرکت« 
معتقد اســت که ســخنرانی سلالنه 
نخســت وزیــر کانادا که بــرای 2۳ 
ســپتامبر 2۰2۰ برنامه ریزی شــده 
است، فرصتی مناســبی برای دولت 
جاســتین ترودو اســت تا در جهت 
کاهش نابرابری های اجتماعی کارهای 
بیشتری انجام دهد. وی تاکید کرد: 
»من فکر می کنم که بحران کووید۱۹ 
به خوبی نشان داد که شکاف طبقاتی 
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی  و 
موجــود در جامعه امــروز ما تا چه 
اندازه تشــدید شده است. این بحران 
بهداشــتی نابرابری هــا را بهتر از هر 

زمانی برای ما نمایان کرد.«
تروتیه ادامــه داد: »بحران کووید۱۹ 
همچنین به همه ما نشان داد که چه 
کسانی واقعا در جامعه کارهای اساسی 
را انجام می دهند. اکنون ما فهرست 
مشــخصی از این کارگران داریم و به 
خوبی می دانیم که کارهای اساسی در 
جامعه امروز ما بر دوش چه کســانی 
اســت.« تروتیه در واقع در سخنان 
خود به کارگرانی اشــاره می کرد که 
مهم تریــن و ضروری ترین خدمات را 
ارائه می کنند و غالب اوقات کمتر از 

آن چه حقشان است، پول می گیرند.

شبکه خبری رادیو کانادا
منبع: گروه ترجمه نشریه هفته

فوریه سال 2020 گروه »ثروت در حرکت« با به راه انداختن کارزاری تالش کرد دولت فدرال را به افزایش مالیات بر ثروتمندان ترغیب کند

مداد- اخبار و وقایع امسال آنقدر زیاد بوده که احتماأل خاطرتان نمانده که در 
اوایل امسال یک روز ناگهان متوجه شدیم در استان آرام و زیبای نوااسکوشیا، 
یک مرد با برنامه ریزی قبلی شروع به قتل عام همه کسانی کرده بود که سر 
راه او قرار گرفته بودند. حاال و با انتشــار اسناد محرمانه تحقیقات، جزئیات 

بیشتری از این روز تلخ برمال شده است.
به گزارش CIC، دادگاه اسناد مرتبط با قاتل قتل عام در نوآ اسکوشیا را در 
روز دوشنبه منتشر کرد که در آن مشخص می شود چگونه گابریل ورتمن، 
سال ها پیش به پدر خود وحشیانه حمله کرده و چگونه پارانویا یا بدگمانی او 

پیش از کشتار آوریل در نوا اسکوشیا افزایش پیداکرده است.
این قاتل 5۱ ساله در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آوریل امسال جان 22 نفر را گرفت و 
درنهایت در نزدیکی یک پمپ بنزین در انفلید )Enfield(هدف گلوله پلیس 

قرارگرفته و از پای درآمد.
طبق اسنادی که از طریق تقاضای یک کنسرسیوم رسانه ای در دادگاه استان 
به دست آمده است، همسر و پسرعموی این قاتل اظهار داشتند که چگونه 
وی پیش ازاین حوادث در سال 2۰۱6 در تعطیالت خانوادگی به کارائیب، در 

یک حمله وحشیانه، سر پدرش را به دیوار استخر شنا کوبیده بود.
محققان همچنین جزئیات یک ســری معامالت انجام شده در سال 2۰۱۹ 
را نشــان دادند که به قاتل اجــازه می داد ماکت یک خودروی پلیس را که 
وی برای ارتکاب جنایات خود استفاده کرد، جمع آوری کند. شهادت یکی 
از اعضای آژانس خدمات مرزی کانادا و تجزیه وتحلیل سفرهای مکرر قاتل 
به ایاالت متحده در دهه گذشته نشــان می دهد که وی قطعات خودروی 

موردنظر را وارد می کرده است.
اسناد همچنین نشان می دهد که چگونه قاتل در پی بروز همه گیری کووید 
۱۹ دچار اضطراب شــده و در ســی مارس 475 هزار دالر اسکناس ۱۰۰ 

دالری را از فروشگاه Brinks تهیه کرده است.

انتشار اسناد دادگاه 
از قاتل قتل عام در نوآ اسکوشیا
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

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

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

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

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

با کاهش تقاضا برای پروازهای داخلی، 
ایرالین های کانادایی همچنان

 پروازها را کنسل می کنند

سیاست چندفرهنگی کانادا
سیاســت فدرال چندفرهنگی کانادا در ســال 1971 در دولت لیبرال پی یر 
ترودو به تصویب رسید. این سیاست که از دستاوردهای ضمنی کمیسیون 
سلطنتی دوزبانی و فرهنگ دوگانه )96-196۳( است، راهکاری بود که برای 
مدیریت افزایش ملی گرایی فرانســه زبان، به خصوص در کبک، و در پی باال 
رفتن گوناگونی فرهنگی در سراسر کانادا شکل گرفت. کانادا اولین کشوری 
در دنیا است که سیاست چندفرهنگی را به تصویب رساند. سیاست فدرال 

چندفرهنگی در سال 2021 به پنجاهمین سالگرد تصویبش خواهد رسید.

در این مقالــه که برگرفته ای از دایره 
المعارف کانادا است، درباره تعریف و 
سابقه سیاست چندفرهنگی صحبت 
خواهیم کرد. درباره کمسیون دوزبانی 
و فرهنگ دوگانه بیشــتر می خوانیم. 
روند تکامل سیاست چندفرهنگی در 

کانادا را بررسی می کنیم..
ایده ابتدایی تکثر فرهنگی، یا همان 
چندفرهنگی بودن، از سال ۱۹۳۸ و 
در کتاب جان موری گیبون با عنوان 
»موزائیک کانادا: بنیاد ملت شمال« 
مطرح شــد و به محافل عمومی راه 
پیدا کــرد. جان مــوری گیبون در 
»ســازگاری  آمریکایی  ایده  کتابش 
فرهنگی« را به چالش کشید که از آن 
به نام »دیگ جوشان« یاد می کنند. 
اما مفهــوم چندفرهنگــی در دهه 

   فرمهر امیردوست )مداد(

شصت میالدی به شکلی گسترده تر 
وارد بحث های ملی در زمینه هویت 

کانادایی شد.

کمیســیون ســلطنتی دوزبانی و 
فرهنگ دوگانه

پایه سیاست چندفرهنگی کانادا در 
ابتدا در کمیسیون سلطنتی دوزبانی و 
فرهنگ دوگانه )6۹-۱۹6۳( گذاشته 

شد.
کمیسیون سلطنتی دوزبانی و فرهنگ 
دوگانه بــرای بررســی دوزبانگی و 
فرهنگی دوگانه کانادا تشــکیل شده 
بود. ایجاد این کمیســیون پاسخی 
بود به کانادایی های فرانســه زبان در 
کبک کــه به دنبال محافظت از زبان 

و فرهنگی خود بودند، و فرصتی برابر 
می واســتند تا در تصمیم گیری های 
اقتصادی و سیاســی به شکل تمام 
و کمال )یعنی بــدون ضعف زبانی و 
در موقعیتی برابر با انگلیسی زبان ها( 
شــرکت کنند. یافته های کمیسیون 
آموزش زبان فرانسه در سراسر کاناد 
را دستخوش تغییر کرد، و به تشکیل 
وزارت فــدرال چندفرهنگی و قانون 

زبان های رسمی )۱۹6۹( انجامید.
سیاســت  آن،  از  بعــد  ســال  دو 
چندفرهنگی کانادا به تصویب رسید. 
بر اســاس این سیاســت، با تاکیدد 
بــر اینکه تمامی فرهنگ هــا در نوع 
خودشــان بی نظیر و ارزشــمندند، 
پیش زمینه هــای فرهنگی گوناگون 
شــناخته  رســمیت  به  کانادایی ها 
می شــود. نخســت وزیر وقت، پی یر 
ترودو، در سخنرانی خود در مجلس 
عوام، در ســال ۱۹7۱، »سیاســت 
چندفرهنگی را در چارچوب دوزبانه« 
معرفی کرد. این سیاست برای تکمیل 
قانون زبان های رســمی تهیه شــده 
بود و پذیــرش کانادایی های تازه وارد 
را در یکــی یا هــر دو جامعه زبانی 
)فرانسه زبان و انگلیسی زبان( تسهیل 
می کرد. ترودو در این سخنرانی گفت: 
»با اینکه دو زبان رسمی وجود دارد، 

فرهنگ رسمی وجود ندارد.«

روند تکاملی چندفرهنگی

سیاســت ها و برنامه هــای فــدرال 
چندفرهنگی از زمان تصویب تغییرات 

بسیاری به خود دیده.
رویکرد ابتدایی دولت به چندفرهنگی 
در قالب »چندفرهنگی قومی« تعریف 
می شــد. در دهه هفتــاد میالدی، 
کمک هــای اقتصادی بــه برخی از 
نهادهای قومی-فرهنگی تعلق گرفت 
که هدفشــان تبین میراث فرهنگی 
بود. حمایتی، هر چند ناچیز، هم به 
و  قومی-فرهنگی هنری  جریان های 

فولکلور صورت گرفت.

امــا همــه افــراد در ابتــدا از ایده 
چندفرهنگــی اســتقبال نکردنــد. 
با سیاســت  بیشــترین مخالفــت 
چندفرهنگی در اســتان کبک روی 
داد. مخالفان معتقــد بودند که این 
برنامه باعث عدم اشتیاق به سازگاری 
فرهنگی می شود. برخی ادعا کردند 
که هدف اصلی این سیاســت تامین 
مالی الزم برای خرید حمایت سیاسی 
از سوی اقلیت ها است. با وجود این، 
سیاســت چندفرهنگی همچنان در 
کانادا و تا حدی در کبک با استقبال 

روبه رو شد.
تا قبل از دهه هفتــاد میالدی، اکثر 
مهاجرت های صورت گرفته به کانادا 

از کشورهای اروپایی بود. اما با تصویب 
قانــون مهاجــرت به ســال ۱۹76، 
محدودیت های اعمال شده بر مهاجرت 
از کشورهای غیراروپایی برداشته شد. 
تغییر بافت انســانی مستلزم این بود 
که با هدف تمرکز بر نیاز بر مبارزه با 
تبعیض، در سیاست های چندفرهنگی 
بازبینی هایی اعمال شود. زمزمه هایی 
هم به گوش می رســید که حمایت 
از بارزه هــای فولکلوریک و فرهنگی 
گروه هــای قومی متوقف شــود. در 
نتیجه، مفهوم چندفرهنگی حق-مدار 
یا برابرانه در بازتعریف سیاســت ها و 
برنامه های دهه هشتاد میالدی جای 

خود را باز کرد.

منشور حقوق به قانون اساسی مستقل 
کانادا، سال ۱۹۸2، اضافه شد. بخش 
27 اشاره دارد که این منشور بایستی 
»به صورتی تعبیر و استفاده شود که با 
حفاظت و ارتقای میراث چندفرهنگی 
کانادا همخوانی داشته باشد«. با اینکه 
این بخش دارای چارچوب عملکردی 
نبود، بســیاری از کانادایی ها آن را به 
عنوان یکی از آزادی ها و حقوق اولیه 
مکتوب در منشــور، همچون آزادی 

بیان و عقیده، پذیرفتند.
با این حــال، دولت اســتانی کبک 
همچنان خواســتار عهدنامــه ای با 
دیگــر اســتان ها بود که بــا در نظر 
گرفتــن و به رســمیت شــناختن 
منشــور ویژه کبک )»جامعه ویژه«( 
قانون اساســی را اصالح کنند.  این 
عهدنامه که بــه »توافق میچ لیک« 
معروف اســت همچنین پیشنهاد به 
رسمیت شــناختن زبان های رسمی 
اقلیت را مطرح کــرد، منجمله »به 
رسمیت شــناختن اینکه موجودیت 
کانادایی های فرانسه زبان …. بخشی 

از ویژگی های کاناداست.«
در اواخر دهه هشــتاد، نگرانی هایی 
بابت اتحاد و یکپارچگی کانادا شکل 
گرفت. برخی از مخالفان چندفرهنگی 
باور داشتند که وابستگی اقلیت های 
قومی به فرهنگ های کشورهای مبدا 
ایشان تهدیدی برای هویت کانادایی 
است. از نظر مخالفان، چندفرهنگی 
باعث قوت گرفتن هویت های دوگانه و 
چندگانه شده، و در نتیجه شهروندان 

را از ابراز هویت کانادایی باز می دارد.
در دهه نــود میالدی، سیاســت ها 
و برنامه هــای چندفرهنگــی فدرال 
تاکید بیشــتری بر برطــرف کردن 
موانــع اقتصادی و اجتماعی بر ســر 
راه مشــارکت مهاجران و گروه های 
اقلیت ویژه داشــت. دولت فدرال در 
سال ۱۹۹5 قانون برابری استخدام را 
تصویب کرد که، در کنار موارد دیگر، 
جمع آوری اطالعات و تشخیص میزان 
تبعیض نسبت به اقلیت ها را در دستور 
کار قرار می داد. این برنامه آمارگیری 
از ســال ۱۹۹6 تا به حال مشــغول 
جمــع آوری اطالعات دربــاره تکثر 
فرهنگی و اقلیت ها در کانادا اســت و 
هدف آن از بین بردن نژادپرســتی و 
تبعیض، و حمایت از سازمان ها جهت 
ایجاد مالحظات متناسب با گوناگونی 

فرهنگی کانادا اعالم شده است.
در سال های اخیر، میزان پذیرش و باور 
به هویت های مختلف و چندگانه در 
کانادا افزایش پیدا کرده. در حالی که 
اغلب کانادایی ها هنوز به ایده آل های 
چندفرهنگی پایبند هستند، تحقیقات 
نشــان می دهد کــه باور مــردم به 
»تسامح نسبت به گوناگونی دینی« 

دچار شکاف و اختالف است.

ایرونیا- ایرکانادا و وست جت حداقل 4۳۹ پرواز را تنها در این ماه کنسل 
کرده اند.این آمار با استناد به داده های پرواز منتشرشده توسط Ciriumبه 
دست آمده است.  جان گرادک که رییس برنامه رهبری هوانوردی جهانی 
دانشگاه مک گیل است، می گوید این کنسلی ها در حالی اتفاق افتاده اند 
که ایرالین ها روی بازگشت سفرهای تجاری و افزایش تدریجی سفرهای 
تفریحی در پاییز حســاب باز کرده بودند.  او گفت: »آن ها از حدود پایان 
جوالی تصمیم گرفته اند خدمات برنامه ریزی شده را کمی رها کنند و تعداد 
مسیرها را افزایش دهند و در عین حال امیدوار باشند که دولت تعدادی از 

محدودیت ها را تسهیل می کند. اما اینطور نشده است.«
حاال، ایرالین ها دارند پروازهای نیمه پر را کنســل می کنند و مسافران را 
در پروازهــای باقی مانده قرار می دهند تــا از هزینه های خود کم کنند. 
سود Transat در فصل آخر با کاهشی ۹۹ درصدی نسبت به بازه مشابه 
سال قبل روبه رو شد. در این فصل، این شرکت سفری فقط یک هفته از 

پروازهایش را انجام داد.
ایرکانادا شاهد کاهش ۹5 درصدی سود خود بود که باعث شده 2۰ هزار 
نفر تعدیل نیرو شوند چون این ایرالین داشت روزانه ۱۹ میلیون دالر خرج 
می کرد. وســت جت هم حدود 4 هزار کارمند خود را از مارس تا به حال 

تعدیل کرده است.
با اســتناد به Nav Canada که مسئولیت هدایت عملیات های راهیابی 
هوایی را در سراسر کشور بر عهده دارد، ترافیک هوایی در آگوست نسبت 

به یک سال قبل دو سوم کاهش داشت.
اما حذف مســافران از پروازهای نیمه پر و قــرار دادن آن ها در پروازهای 
باقی مانده همیشه منجر به ایجاد مشکالت کوچک و قابل حل نمی شود.

مایک مالک رییس بازاریابی Cirium می گوید: »بعضی مواقع تغییر برنامه 
ایرالین ها نیازمند جراحی کوچک اســت و بعضی مواقع جراحی بزرگ 

 iroonia.ca».می خواهد

کانادا پنجمین کشور برتر جهان
 برای زنان در سال 2020

بنابر آخرین نظرسنجی ها کانادا در بین ۱۰ کشور برتر جهان برای زنان در 
سال 2۰2۰ در رتبه پنجم قرار گرفت.

 U.S. News & World« به گزارش رســانه هدهــد کانادا، بنابر گــزارش
Report«، ایــن نظرســنجی از  ۹۸۰۰ زن در رابطه با رتبه بندی برترین 
کشورها برای زنان در سال 2۰2۰ تهیه شده است. این رتبه بندی بر اساس 
دیدگاه های پاسخ دهندگان این نظرسنجی در رابطه با رعایت حقوق بشر، 

برابری جنسیتی ، برابری درآمدی، پیشرفت و ایمنی بوده است.
در این گزارش زنانی از 7۳ کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس 
چگونگی برداشت مردم از خصوصیات کیفی این کشور رتبه بندی شده اند.

در این نظرســنجی بیش از 2۰ هزار نفر از آمریکا، آسیا، اروپا، خاورمیانه و 
آفریقا مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

کشورهای اسکاندیناوی در صدر این رتبه بندی قرار دارند و دانمارک نیز از 
این نظر در رتبه نخست قرار دارد.

زنان 65 ســال به باالی دانمارک اذعان داشته اند که خوشبخت ترین زنان 
جهان هستند و این کشور از نظر برابری جنسیتی در رتبه ۹/6 جهانی قرار 

دارند. 
پس از آن کشورهای سوئد، هلند در رتبه دوم و سوم قرار گرفته اند.

کشورهای نروژ و کانادا در رده های چهارم و پنجم این جدول و پس از آن ها 
فنالند، سوئیس، نیوزلند، استرالیا و اتریش قرار دارند.

بنابر این نظرسنجی رتبه کانادا در برابری جنسیتی ۹/۳، حقوق بشر ۹/7 و 
ایمنی ۱۰ و برابری درآمد 7/7 است.

بنابر این لیســت، کشورهای اسکاندیناوی در سال 2۰2۰ بهترین کشورها 
برای زنان بوده است.
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سهم امپراتوری خامنه ایسهم امپراتوری خامنه ای
 از اقتصاد ایران چه قدر است؟ از اقتصاد ایران چه قدر است؟

سلســله مطالب  khamenei.com مروری است بر عملکرد ۳1 ســاله »علی خامنه ای« در کسوت رهبری و تالشی است برای حل معمای 
خامنه ای. موضوع همه این گزارش ها علی خامنه ای، یکی از مرموزترین رهبران جهان، اســت. از زندگی شخصی خامنه ای کمتر چیزی گفته 
می شود و به جز پسرش »مجتبی« که در سال های اخیر نامش مطرح شده است، کمتر نام، تصویر و گفته ای از خانواده اش رسانه ای شده است. اما 
این ابهام رازآلود تنها مختص زندگی شخصی و خانوادگی او نیست. 2۸ سال پس از نشستن روی کرسی باالترین فرد نظام در جمهوری اسالمی، 
با انتشار چند ویدیوی کوتاه، رازی درباره رهبری او برمال و مشخص شد؛ انتخاب او به عنوان رهبر، موقت بوده است. بنگاه های اقتصادی تحت 
نظر رهبری نیز از مرموزترین بخش های اقتصاد ایران هستند که عملکرد و حساب سود و زیان شان هیچ گاه شفاف نبوده است. او در سیاست هم 

رویه ای روشن و واضح در پیش نگرفته و هر جا امکانی یافته، از خودش سلب مسئولیت کرده است. 

حتی آن ها کــه معتقدند ســاختار 
اقتصادی زیر نظــر آیت اهلل خامنه ای 
تمام عیار  اقتصادی«  »امپراتوری  یک 
است هم به درستی نمی دانند پای چه 

عدد و رقمی در میان است.

اما این امپراتوری از کجا آمده است؟

پاسخ ساده به این پرسش که امپراتوری 
اقتصادی تحت نظــر علی خامنه ای 
از کجا آمده اســت، یک کلمه است: 
»مصادره«؛ مصادره اموال و دارایی های 
»طاغوتیان« که اشاره ای است به اموال 
خاندان »پهلوی«، وابستگان به دربار و 
ثروتمندانــی که پس از انقالب بهمن 
۱۳57 ترجیح دادند خطر نکنند و مال 
و اموال و دارایی خود را رها کردند و به 

خارج از ایران گریختند.
این مصادره ها تا زمان حیات آیت اهلل 
»روح اهلل خمینی«، بنیانگذار جمهوری 
اسالمی، در قالب بنیادهای مختلفی 
اداره می شد و عواید آن بنا بر تعریف 
و ادعای مسئولین صرف گره گشایی از 

»محرومان و مستضعفین« می شد.
اما اندک زمانی پیش از مرگ آیت اهلل 
خمینی در ســال ۱۳6۸، حکمی از او 
گرفته شد که ســنگ بنای تشکیل 
ستادی شــد با نام »ســتاد اجرایی 
فرمان حضرت امــام« که امروز حد و 
مرز فعالیت های اقتصادی آن بســیار 
فراتر از مصادره مال و اموال بازماندگان 
رژیم پیشین، تصاحب اموال و امالک 

بالوارث یا اقلیت های مذهبی است.
ســتاد اجرایی فرمان امــام اکنون با 
حضور در حوزه هــای فعالیت متنوع 
از بزرگ تریــن  و گســترده، یکــی 
مجموعه های اقتصادی در اقتصاد ایران 

به شمار می آید.
اما ساختار اقتصادی زیرمجموعه رهبر 
جمهوری اســالمی محدود به ستاد 
اجرایــی فرمان امام نیســت، در این 
ساختار دست کم ۹ مجموعه بزرگ و 
عمده اقتصادی قابل شناسایی است. 
»آستان قدس رضوی«، ستاد اجرایی 
فرمان امام، »بنیاد شــهید )سازمان 
اقتصــادی کوثر(«، »بنیــاد برکت«، 
علوی«،  »بنیاد  مستضعفان«،  »بنیاد 
»بنیاد ۱5 خرداد«، »بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی« و »کمیته امداد امام 
خمینی«، این ۹ زیرمجموعه اصلی و 

عمده اقتصادی را تشکیل می دهند.
دیگر آســتان های مذهبی پرشمار در 
سراسر ایران نیز عمال تحت مدیریت 
مجموعــه اقتصــادی رهبــری اداره 
می شــوند. از میان این آســتان های 
پرشــمار، می توان بــه مجموعه های 
عظیمی چون »آستان فاطمه معصومه« 
در قم، »آستان عبدالعظیم حسنی« در 
شــهر ری، »آستان احمد بن موسی« 
معروف به »شاهچراغ« در شیراز اشاره 
کرد که فعالیت هــای اقتصادی قابل 
توجهــی را در زیرمجموعه های خود 

جای داده اند.
این مجموعه های اقتصادی عظیم که 
دســت به دســت هم و در ساختاری 
پیچیــده و تو در تو، یــک امپراتوری 
اقتصادی تمام عیار را تشکیل می دهند، 

ویژگی هایی مشترک دارند.
اول آن که ساختار آن ها شفافیت ندارد، 
تا آن جا که هیچ عدد و رقم روشنی از 
میزان برآورد دارایی ها و سود عملیاتی 
ساالنه آن ها در اختیار نیست و هرچه 
هست برآوردها یا تخمین هایی است 
که منابع مختلف با استفاده از نشانه ها 
و محاسبات حدودی به دست آورده اند.

این مجموعه هــای اقتصادی در عین 
حال نیــازی و الزامی به گزارش دهی 
نمی بینند، این سکوت و قرار گرفتن 
دور از چشــم نظارت دســتگاه های 
ناظر و محاســب و رســانه ها با اراده 
رهبــر جمهــوری اســالمی صورت 
گرفته اســت. حتی »مجلس شورای 

اسالمی« در سال ۱۳۸7 با گذراندن 
مصوبه ای به شــکلی قانونی از خود 
برای نظارت بر این مجموعه ها خلع 
ید کرد. نمایندگان مجلس هشتم در 
جریان اصالح قانون آیین نامه داخلی 
مجلس، به تبصره ای رای دادند که بر 
اساس آن، تحقیق و تفحص مجلس از 
دستگاه های زیر نظر رهبر ایران، تنها 
با اذن شخص رهبر و اجازه او میسر و 

ممکن می شد.
از طرفــی دســتگاه هایی همچــون 
»ســازمان بازرســی کل کشــور«، 
»ســازمان امور مالیاتــی« و »دیوان 
محاســبات« نیز ورودی به امور این 
دســتگاه ها ندارند، حسابرسی بخش 
عمده ای از مجموعه  های اقتصادی زیر 
نظر رهبری نیز به موسسه »حسابرسی 
مفید راهبر« ســپرده شده است تا از 
اساس، این جزیره بزرگ اقتصاد ایران 
به طور کامل از کلیت اقتصاد ایران جدا 
افتد. حسابرسی مفید در سال ۱۳7۱ 
به منظور ارائه خدمات به موسســات 
زیر نظــر رهبر جمهوری اســالمی 
تشکیل شــد و حدود 2۰۰ شرکت 
زیرمجموعه دســتگاه های وابسته به 
رهبر جمهوری اسالمی ایران که در 
حوزه های مختلف و متنوع اقتصادی 
فعال هستند کار حسابرسی خود را به 

این موسسه واگذار کرده اند.
ســاختار اقتصادی زیر نظــر رهبر 
جمهوری اسالمی با رهبری آیت اهلل 
خامنه ای، از مدل اداره سنتی و هیئتی 
زمان آیت اهلل خمینــی به تدریج به 
ساختاری مبتنی بر بوروکراسی اداری 
و دیوان ســاالری معمول بدل شد، تا 
آن جا که در گزارشی که »خبرگزاری 
رویترز« هفت ســال قبل در ســال 
۱۳۹2 از ســاختار اقتصادی زیر نظر 
رهبر جمهوری اسالمی منتشر کرد، 
شمار کارکنان این مجموعه بیش از 

5۰۰ نفر برآورد شده بود.
روند شکل گیری این ساختار اقتصادی 
با تفسیر آیت اهلل خامنه ای از اصل 44 
قانون اساسی در سال ۱۳۹۳ و ابالغیه 
سیاســت های کلی اصــل 44 قانون 

اساسی تسریع شد.
بر اساس این تفسیر و ابالغیه دست 
بازی بــرای بخــش خصوصی مهیا 
شد تا بخش های باالدستی و بنیانی 
اقتصاد ایران را در اختیار بگیرد، اما در 
عمل این تفسیر جدید مجوزی برای 

فعالیت گسترده تر نهادهای اقتصادی 
زیر نظر رهبری ایران، از جمله ستاد 

اجرایی فرمان امام شد.
در گــزارش ســال ۱۳۹2 رویترز به 
اســتناد آمار و ارقام »سازمان بورس 
و اوراق بهادار تهران«، اظهار نظرهای 
مقام های مختلف و بیانیه های وزارت 
خزانه داری آمریکا، ارزش دارایی های 
این ستاد، با ارزش برابری دالر در آن 
ســال، ۹5 میلیارد دالر تخمین زده 

شد.
رقم تخمین زده شــده ســال ۱۳۹2 
در حدود ۳۸۰ هــزار میلیارد تومان 
بود. اگر فعالیت های این ســتاد را در 
این هفت سال ثابت در نظر بگیریم، 
این دارایی فقط با محاسبه نرخ تورم 
رسمی در سال ۱۳۹۸ باید به بیش از 
۸۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته 

باشد.
امــا این عــدد بــا واقعیــت حجم 
فعالیت های اقتصادی ســتاد اجرایی 
فرمان امام، فاصله ای بعید دارد، ستاد 
در سال های اخیر به شکل تصاعدی 
و فزاینده ای به فعالیت های اقتصادی 
پیدا و پنهان خود افزوده است. ساختار 
ستاد بازبینی شده و برای توسعه این 

فعالیت ها بازآفرینی شده است.
راه انــدازی »گروه توســعه اقتصادی 
تدبیر« و جدی شــدن فعالیت های 
»بنیاد برکت« در این سال ها بخشی 
فعالیت های  اســتراتژی توســعه  از 
اقتصادی ستاد و حضور در عرصه هایی 
جدید برای سرمایه گذاری به حساب 

می آیند.
ســهامداری و ورود این بنیاد در بازار 
سهام ایران در این سال ها، بنیاد برکت 
را به یکی از تاثیرگذاران این بازار بدل 
کرده اســت، ضمــن آن که فرصت 
حضور در حوزه هایی همچون صنایع 
داروســازی، صنایع خدمات مالی و 
بانکداری و مخابــرات و ارتباطات را 
بــرای این مجموعه هــای اقتصادی 

فراهم ساخته است.
وزارت خزانه داری آمریکا زمانی که در 
خرداد ۱۳۹2 قصد کرد تا شرکت های 
اقتصــادی تحت نظر رهبــر ایران را 
تحریم کند اعالم کرد که سی و هفت 
شرکت تابعه ستاد اجرایی فرمان امام 

را تحریم کرده است.
رویترز در گزارش خود این شرکت ها 
را آن دسته از شرکت های وابسته به 

ســتاد معرفی کرد کــه 5۰ درصد و 
بیشتر از سهام آن ها در اختیار ستاد 
است و تاکید داشت که 24 شرکت را 
شناسایی کرده است که ستاد اجرایی 
سهمی کمتر از 5۰ درصد کل سهام 
آن ها را در اختیار دارد، اما با این حال 
اختیار مدیریــت و تصمیم گیری در 

آن ها با ستاد است.
رویترز در همان گــزارش ارزش این 
مجموعه 24 شــرکتی را در آن زمان 
بیش از نیم میلیارد دالر تخمین زده 

بود.
 ارزش دوهزارمیلیــارد تومانــی این 
شرکت ها در ســال ۱۳۹2 حتی اگر 
از آن ســال تا کنون سرمایه گذاری 
و توســعه ای در این شرکت ها اتفاق 
نیفتاده باشــد، فقط با احتساب نرخ 
تورم ســاالنه در سال ۱۳۹۸ به بیش 
از 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 

است.
همچنین در همان گزارش خبرگزاری 
رویترز، از چهارده شــرکتی سخن به 
میان آمده است که ستاد اجرایی به 
طور مستقیم و غیرمستقیم در آن ها 
سرمایه گذاری کرده است، اما از آن جا 
که شرکت های عام نیستند، اطالعاتی 

از آن ها به دست نیامده است.
»گروه توسعه اقتصاد تدبیر«، وظیفه 
ســرمایه گذاری های  این  ساماندهی 
ســتاد را بر عهــده دارد. این گروه با 
ســاماندهی چندین هلدینگ، گروه 
و شرکت مختلف سرمایه گذاری، در 
واقع حضــور در حوزه های مختلف 

اقتصادی را ساماندهی کرده است.
»گروه توســعه انرژی تدبیر«، بازوی 
فعالیت های ســتاد اجرایی در حوزه 
انرژی است؛ با سهامداری و مشارکت 
در شــرکت هایی همچون »شرکت 
نفت پارس«، »شرکت توسعه صنعت 
نفت و گاز پرشیا«، »شرکت تولیدات 
پتروشــیمی قائد بصیر«، »شــرکت 
پاالیش پارســیان تدبیر« و تعدادی 
دیگر از شــرکت های فعال در حوزه 

نفت، گاز و پتروشیمی.
مخابراتی-ارتباطاتــی  شــاخه 
فعالیت های اقتصادی ستاد را »شرکت 
گسترش الکترونیک مبین ایران« بر 
عهده دارد. این شــرکت تحت عنوان 
»کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین« در 
مهر ماه ۱۳۸۸ موفق شد 5۱ درصد 
از ســهام »شرکت مخابرات ایران« را 

به ارزش 7۸۰۰ میلیارد تومان بخرد.
عالوه بر شــرکت مخابــرات ایران، 
»شرکت گســترش ارتباطات تالیا«، 
»شــرکت آســمان مدیا«، »رایمون 
مدیا«، »شــرکت مبین وان کیش«، 
»شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان« و 
»شــرکت فناوران مبین خاور« فقط 
شماری از شــرکت های زیرمجموعه 
ستاد اجرایی در حوزه صنایع فناوری 

ارتباطات و مخابرات هستند.
دیگر حوزه فعالیت ســتاد اجرایی را 
»شرکت نواندیشان کشت و صنعت 
تدبیر« سامان می دهد. این هلدینگ 
فعــال در حــوزه کشــت و صنعت، 
شرکت هایی همچون »شرکت زرین 
کشــت پایــدار زرندیه«، »شــرکت 
زریــن دام پایدار تدبیر«، »شــرکت 
مدبر کشــت توس« و »شرکت قند 
شــهرداری دزفول« را تحت پوشش 

دارد.
دیگر حوزه ای که ستاد اجرایی فرمان 
امــام در آن ورود کرده اســت، حوزه 
صنعت و معدن است، ساماندهی این 
حوزه را هلدینگ »شــرکت توسعه 
صنعت و معدن تدبیر« بر عهده دارد. 
فراورده های  »مجتمع  شــرکت های 
فسفات کارون« و »شرکت آینده  گران 
صنعــت و معــدن فــردا«، از جمله 

شرکت های این زیرگروه هستند.
اما از جمله حوزه هایی که ستاد اجرایی 
در سال های اخیر نگاهی ویژه به آن 
داشته، حوزه سرمایه گذاری و خدمات 
ســرمایه گذاری  است. شرکت  مالی 
تدبیر این مهم را بر عهده دارد و برای 
انجام این وظیفه جدید محول شده به 
ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت های 
»لیزینگ  پردیس«،  »سرمایه گذاری 
ایران و شرق« و »کارگزاری تدبیرگران 
فــردا« را در زیرمجموعه خود جای 

داده است.
وزارت خزانــه داری آمریکا حدود ده 
سال قبل در گزارشی تصریح کرد که 
»شرکت سرمایه گذاری ری« به عنوان 
عضــو جدید به جمع شــرکت های 
ستاد اجرایی فرمان امام پیوست و در 
کوتاه زمانی ارزش این شرکت به 4۰ 

میلیارد دالر رسید.
و باالخره »شــرکت گــروه دارویی 
برکــت« هلدینگ ســتاد در حوزه 
فعالیت های دارویی اســت که بیش 
از 2۰ شرکت دارویی را زیرمجموعه 

خــود دارد؛ شــرکت هایی همچون 
»داروســازان آتی فارمد«، »سبحان 
»داروســازی  دارو«،  »البــرز  دارو«، 
تولید دارو«، »پخش البرز« و بسیاری 
دیگر از نام های آشنا در این حوزه، از 
جمله شرکت های هلدینگ دارویی و 

بهداشتی ستاد محسوب می شوند.
بر اســاس گزارش رویترز در ســال 
2۰۱۱ میــالدی، بخش فعالیت های 
دارویی و بهداشتی ســتاد درآمدی 

معادل یک میلیارد دالر داشته است.
»گروه مشاوران مدیریت و مطالعات 
راهبــردی تدبیر« و »گروه توســعه 
ساختمان تدبیر« دو هلدینگ دیگر 
این ســتاد هستند که با شرکت های 
فعالیت های  خــود  پوشــش  تحت 
اقتصادی ســتاد در دیگر بخش های 

اقتصادی را سازماندهی می کنند.
۱2 ســال قبل، مدیرعامل »سازمان 
اموال و امالک ســتاد اجرایی فرمان 
امــام« ارزش مســتغالت ســتاد را 
52 میلیــارد دالر تخمیــن زده بود. 
همچنین در گزارشــی کــه مجله 
بین المللی مطالعــات خاورمیانه در 
ســال ۱۹۸۹ منتشــر کرد، در سال 
۱۳6۱ شــمار امالک و مســتغالت 
در اختیار ستاد به 27۸6 قطعه بالغ 
می شد. البته این عدد هر سال تغییر 
می کند. ســال های متمادی از جمله 
بزرگ ترین آگهی های منتشرشده در 
مطبوعات ایران، به آگهی های فروش 
امالک و مســتغالت در اختیار ستاد 

اختصاص داشتند.
ســتاد اجرایــی فرمان امــام را باید 
اقتصادی  زیرمجموعــه  مهم تریــن 
در اختیار رهبر جمهوری اســالمی 
به حســاب آورد. ایــن اهمیت البته 
صرفا از بابــت ارزش مالی دارایی ها 
یا فعالیت های اقتصادی این ســتاد 
نیســت، ایــن اهمیــت در توجه و 
ماموریتی نهفته است که برای آینده 
اقتصادی فعالیت های این امپراتوری 

تعریف شده است.
از باب ارزش دارایی ها یا گســتردگی 
و تنوع حوزه فعالیت ها، آستان قدس 
رضوی، از ســتاد اجرایی چیزی کم 
ندارد، اما ایــن مجموعه اقتصادی تا 

حدودی سازوکار مستقلی دارد.
آستان قدس به شکل سنتی با داشتن 
موقوفات و امالک بسیار و درآمدهای 
ناشی از نذورات و مســافران، در هر 
شرایط اقتصادی روزگاری پررونق را 
تجربه می کند و هر چند »شــرکت  
کشــت و صنعت« و صنایع بسیاری 
را نیــز در اختیــار دارد، ویژگی این 
مجموعــه اقتصادی نیز غیرشــفاف  
بودن حساب و کتاب ها و مبهم بودن 

عملکرد مالیاتی آن است.
گفته می شود آستان قدس مدیریت 
و مالکیت ۸۹ شرکت و موسسه را در 
زیرمجموعه خود دارد. از سال ۱۳۸۳ 
ســاختار اقتصادی این آســتان نیز 
نوسازی شــد و با راه اندازی »سازمان 
اقتصــادی رضوی«، عمــال وظیفه 
توسعه و سرمایه گذاری های اقتصادی 
این مجموعه عظیم به این ســازمان 

سپرده شد.
این ســازمان اقتصادی در وضعیتی 
مشابه با ســتاد اجرایی فرمان امام، 
فعالیت در هشــت حوزه مشــخص 

اقتصادی را دنبال می کند.
امــا صرف  نظــر از ایــن حوزه های 
اقتصادی، بخش عمــده ای از ثروت 
آستان شامل دارایی های غیرمنقول آن 
است، امالک، مستغالت و زمین هایی 
که در سراســر ایران پراکنده است و 
ارزش آن بیــش از ۱5۰ میلیارد دالر 
تخمیــن زده می شــود؛ هر چند که 
با واقعیت های  قاعدتا این تخمین ها 

موجود تفاوت هایی اساسی دارند.
حوزه هایی که شرکت های آستان در 
آن رشــته ها فعال هستند، از عمران 
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)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

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

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

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي 
و اجتماعي و فرهنگی

میتاپ ایرانیان ونکوور

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

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

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

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

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

مشتاق حضور گرمتان هستیم.

نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی

 برگزار میکند: برنامه ویژه بانوان متخصص مهاجردر کانادا
که دارای کارت اقامت دایم میباشند

در این برنامه طی سه جلسه با برنامه ریزی حرفه ای واصول کاریابی
 آشنا خواهید شد. 

این برنامه فرصتی است برای گسترش شبکه ارتباطی و تبادل نظر
محتوای جلسات:

- شناخت اهداف و راههای برنامه ریزی بهینه
- بازنگری مهارتها و تواناییها همراه با روشهای کاریابی سیستماتیک در کانادا

- آشنایی با بانوان مهاجرموفق در کانادا و فراز و نشیبهای این مسیر
روزهای پنجشنبه ساعت ۱ تا ۳ یعد از ظهردر تاریخ ۸ و ۱5 و 22  اکتبر 

بصورت آنالین 
بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه  ، ثبت نام الزامیست

شماره تماس: 6۰4۹۸۸2۹۳۱ داخلی 26۳ شادی اشتری
لطفا نام کامل و شماره تلفن خود را بگذارید و یا ایمیل فرمایید:

shadya@nsms.ca
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد.
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انرژی،  خودروســازی،  ساختمان،  و 
فناوری اطالعات، صنایــع غذایی و 
دارویی، مالی و تجاری و کشاورزی و 

دامپروری را در برمی گیرد.
دیگر نهاد اقتصــادی قابل توجه در 
زیرمجموعه هــای رهبــر جمهوری 
اسالمی، بنیاد مستضعفان است که از 
ابتدای انقالب بهمن ۱۳57 با مصادره 
اموال، امالک و دارایی های وابستگان و 
نزدیکان دربار و خاندان سلطنتی آغاز 

به کار کرد.
در ســال ۱۳6۸ بنیاد مســتضعفان 
مالکیت بیش از ۸۰۰ شرکت و بنگاه 
اقتصــادی را در اختیار داشــت، اما 
شــرکت های بنیاد در سال ۱۳۸۸ به 

کمتر از ۱4۰ شرکت رسید.
بخشــی از کاهش تعداد شرکت های 
بنیاد ناشــی از واگذاری شــرکت ها 
و بخش دیگــری از کاهــش تعداد 
شرکت ها از بابت نابودی این شرکت ها 

رقم خورده است.
در سال ۱۳۹6 »محمد سعیدی کیا«، 
رییس وقت بنیاد مســتضعفان، در 
گفت وگویی اعتراف کرد که به دلیل 
پیچیده بودن تعیین ارزش دارایی ها 
و مسائل حقوقی و دعاوی مطرح در 
حوزه قضایی، برآورد دقیقی از ارزش 
دارایی های بنیاد مســتضعفان وجود 

ندارد.
بر اســاس گزارش مالی سال ۱۳۹5 
بنیاد مستضعفان، میزان دارایی های 
این بنیاد بیش از 56هزار میلیارد تومان 
اعالم شد. با احتساب نرخ رسمی تورم 
و بدون عملکرد شرکت های بنیاد در 
این سال ها، ارزش دارایی شرکت های 
بنیاد در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۰۳ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
 »پرویــز فتــاح«، رییــس بنیــاد 
مستضعفان، در مرداد ماه ۱۳۹۹، در 
تشریح عملکرد بنیاد در سال ۱۳۹۸، 
درآمدهای عملیاتی بنیاد در آن سال 
را ۳6 هزار میلیارد تومان اعالم کرد. 
بــه گفته آقای فتاح ســود عملیاتی 
ناخالص بنیاد قبل از کسر مالیات، 7 

هزار میلیارد تومان بوده است.
بنیاد مسکن، سازمان اقتصادی کوثر، 

بنیاد ۱5 خــرداد و بنیاد علوی دیگر 
عظیمی  اقتصــادی  مجموعه هــای 
هســتند که زیر نظر تشکیالت بیت 
رهبری اداره می شوند، اما باید به این 
امپراتوری نهادهای اقتصادی، نهادی 
نظامی را افزود که غیرمستقیم تحت 
نظر همین مجموعه اداره می شــود، 
روســای آن با نظــر رهبر جمهوری 
اسالمی تعیین می شوند و در شفافیت 
و پاســخگویی به نهادهــای ناظر و 
بازرس، همچون دیگر اعضای سازمان 
اقتصــادی تحت نظر رهبر جمهوری 
اســالمی، دور از دسترس و خارج از 

این محدوده ها قرار دارد.
»بهــزاد نبوی«، از فعاالن سیاســی 
اصالح طلــب، که تجربــه وزارت در 
دهــه ۱۳6۰ و وکالــت مجلس در 
دهــه ۱۳۸۰ را در کارنامــه دارد، در 
گفت وگویی در بیان اندازه اقتصادی 
نهادها و شــرکت های زیر نظر رهبر 
جمهوری اســالمی، اعم از نهادهای 
اقتصادی و نظامی، سهم این بنیادها 
و نهادها را 6۰ درصد تولید ناخالص 

داخلی ایران اعالم کرد.
»محسن صفایی فراهانی«، دیگر فعال 
سیاسی اصالح طلب و نماینده مجلس 
ششم که زمانی قائم مقام وزیر اقتصاد 
در دولت »محمد خاتمی« بود، سهم 
این بنیادها و مجموعه های تحت نظر 
رهبــر را 65 درصــد تولید ناخالص 

داخلی ایران ارزیابی می کند.
اما عددی که »محمدجواد ایروانی«، 
معاون نظــارت و حسابرســی دفتر 
آیت اهلل خامنه ای، از سهم این بنیادها 
و نهادها از اقتصــاد ایران اعالم کرده 
است، تفاوتی آشــکار با اعداد و ارقام 
قبلی دارد؛ به گفتــه ایروانی نهادها 
و بنیادهــای زیرمجموعه رهبر ایران 
سهمی کمتر از هشــت دهم درصد 
از اقتصــاد ایران دارنــد، هر چند که 
بالفاصله اعتراف می کند که این نهادها 
و بنیادها می توانند به لحاظ نهادی در 

اقتصاد ایران اثربخش باشند.
روزنامه پیوند را 
آنالین بخوانید!

www.paivand.com

ایرانیان کم درآمد
 به ناچار میوه دست دوم می خرند

ایندیپندنت فارسی- خبرگزاری ایلنا با 
گفتن این خبر به نقل از فروشندگان 
میــوه و تــره بــار نوشــت:» اغلب 
فروشــندگان میوه وتره بار می گویند 
برخی مشتری ها میوه های دست دوم، 
افراد و اقشــار ضعیف هستند که اگر 
نتوانند میوه های دست دوم را از میوه 
فروش های محله هــای باالتر تهیه 
کنند شانس خرید آن را در محالت 
پایین تر که کیفیت کمتری هم دارند 

امتحان می کنند.«
بــه گفتــه نایــب رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان میوه و تره بار شــیراز، 
استقبال مردم از خرید »میوه های دور 
ریز« افزایش پیدا کرده است. کورش 
کشاورز می گوید:»اگر در سال گذشته 
حــدود ۱۰ نفر از مردم از خرید میوه 
دور ریز مقابل میوه فروشی های سطح 
شــهر اســتقبال می کردند، در حال 
حاضــر و بخاطر کاهش قدرت خرید 
باعث شده 5۰ نفر، دور ریز میوه ها را 

خریداری کنند.« 
همچنین گفته می شــود، در مناطق 
جنوب شهر، چون دور ریز میوه وجود 
ندارد کارگران در خرید میوه به شدت 

با مشکل مواجه شده اند.
بر اســاس این گزارش یکی از مغازه 
داران با اشــاره به خریــد میوه های 
دست دوم از سوی برخی شهروندان 
در این کشور به »ایلنا« گفته است:» 
االن میوه خیلی گران شــده و تعداد 
این مشتری ها هم بیشتر؛ معموال آخر 
وقت برای بردن ضایعات میوه می آیند 
و بعضی هم به بهانه هایی مثل رب آن 
میوه ها را بر می دارند؛ اما مگر با یک 

کیلو می توان رب درست کرد؟« 
بــه گفتــه نایــب رئیــس اتحادیه 

فروشــندگان میوه و تره بار شیراز،» 
فشار اقتصادی روی مردم باعث شد 
که در شرایط فعلی مردم خرید میوه 
را کاهش دهند تا بتوانند مخارج دیگر 

زندگی را بپردازند.« 
گرانی میوه در ایران از بهار امســال 
همزمان با اوج گیری کرونا همراه بود. 
در خرداد ماه عضو هیئت رئیسه اتاق 
بازرگانی و صنعت و معدن تهران گفت 
نیاز فوری به تشکیل »ستاد مبارزه با 

گرانی« داریم.
در 2۱ خرداد ماه هم رئیس اتحادیه 
بارفروشان در گفت و گو با تلویزیون 
رســمی ایران گفت قیمت میوه باید 
تا روز اول تیرمــاه 2۰ درصد قیمت 
کنونی در بــازار کاهش پیدا کند. در 
حالی که طی ماه های گذشته همواره 
افزایش قیمت میوه در ایران گزارش 

شده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای 
اســالمی کار نیز روز چهارشــنبه  با 
بیان اینکه اختالف میان هزینه های 
خانوار کارگری و دســتمزد کارگران 
حداقل به پنج میلیون تومان رسیده 
است، گفت: »با حقوق های کنونی و 
دستمزد امسال، یک خانواده کارگری 
حتــی ۱۰ روز از ماه هــم نمی تواند 
زندگی کند. گوشت که هیچ پنیر هم 
نمی توانند بخرند.دخل وخرج کارگران 
همخوانی نــدارد.« به گفته او هزینه 
خانوار کارگری در شهرهای بزرگ به 
۹ میلیون تومان در ماه رسیده است. 
این در حالی اســت کــه درآمد یک 
کارگر حدود ماهی ۳ میلیون تومان 

است.

افزایش قیمت  اقالم خوراکی در ایران، طی روزهای گذشته به کرات 
مطرح شــده و تنها منحصر به میوه نمی شود. افزایش قیمت کره و 
ســهمیه بندی آن، افزایش قیمت برنج، مرغ و تخم مرغ که کم کم از 

سفره های خانوار ایرانی حذف می شود.
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امروز در تاريخ
عهدنامه رعايت بيطرفي ميان ايران و شوروي

يكم آبان 1306 عهدنامه رعايت بي طرفي و تأمين 
متقابل كه ميان تهران و مسكو امضاء شده بود، مبادله شد. 
اين عهدنامه هشتم مِهرماه همين سال ميان دو دولت تنظيم 
شده بود كه پارلمان ايران با تصويب يك ماده واحده در 
27 مِهرماه مبادله و اجراي آن را قانوني ساخت. تا كنون به 
لغو اين عهدنامه كه داراي هشت فصل است اشاره نشده 
است.پس از فروپاشي ِ اتحاد شوروي ، روسيه فدراتيو متعهد 

به رعايت قراردادهاي آن دولت شده  شده است.
استخدام كارشناس خارجى براى حل مساله توّرم

يكم آبان سال 1322 كه ايران دچار توّرم پول و در 
نتيجه گرانى اجناس شده بود، مجلس شوراي ملي براى 
حل مســـئله، با استخدام شمارى اقتصاددان و ازجمله 60 
كارشناس امور پول، ماليات و استخدام از آمريكا موافقت 
كرد. در آن زمان  اســـتدالل شـــده بود كه مسائل مالى و 
اقتصادى ايران نتيجه بى تدبيرى دولت و تأمين كســـري 
بودجه از محل انتشار اسكناس جديد و نيز فشار متفقين 
كه ايران را در اشغال نظامى داشتند به انتشار بيش از حد 

اسكناس جديد بوده است .
داستان دوساله شدن دوره سناي ايران

يكم آبان 1331 در پي انتشـــار مقاله اي در روزنامه 
«باختر امروز» كه سناتورها مجري سياست هاي انگلستان 
در ايران هستند كه نوعي خيانت است، مجلس شوراي ملي 
با تصويب يك طرح فوري، دوره سنا را به دو سال تقليل 
داد.سناتورها براي اعتراض به اين مصّوبه به بهارستان رفتند، 

ولي آنان را به مجلس شوراي ملي راه ندادند.
تاسيس تلويزيون دولتي ايران

يكشـــنبه شبـ  يكم آبان 1345  نخستين فرستنده 
تلويزيون دولتي به نام شبكه مّلي آغاز به كار كرد (عنواني 
 در برابر تلويزيون غيردولتي آن زمان كه از 1337 فعاليت 
مي كرد و حبيب ثابت آن را تأسيس كرده بود). كار تلويزيون 
مّلى تا چهارشنبه چهارم آبان آن سالـ  زادروز شاهـ  جنبه 
آزمايشى داشت. مهندس رضا قطبى قبال يك پان ايرانيست، 
مديريت تلويزيون مّلى را به دست داشت و مديريت او 
بر اين سازمان و ادغام همه راديوـ تلويزيون هاى كشور 
در1350 در يك سازمان مّلى تا بيستم شهريور1357 ادامه 

داشت كه در اين روز كناره گيرى كرد.

قاب امروز

* اگر كســـى احساس كند كه هرگز در 
زندگى دچار اشتباه نشده، اين بدان معنى است 
كه هرگـــز به دنبال چيزهاى تازه در زندگيش 

نبوده است. 
 آلبرت انيشتن

 سرايه

جشنواره غذا و صنايع دستى همسران ديپلمات ها /عكس از: مرضيه نورعلى

متن پاسخ آيت اهللا العظمي خميني به علماي ايران
متن پاســـخ حضرت   آيت اهللا العظمي امام خميني به 
تلگراف هاي همدردي با ايشان، امروز بشرح زير در تهران 

منتشر شد:
14 ذيقعده 98

بسم اهللا الرحمن الرحيم
حضور محترم علماي اعالم و حجج اســـالم دامة 

بركاتهم.
پس از عرض ســـالم، تلگراف هايي از ايران واصل 
گرديد و اطالع حاصل شد كه تلگرافها بيش از اين بوده است 

و برحسب معمول چون گذشته نرسانده اند.
 لهذا اين جانب از تفقد حضرات آقايان محترم تشكر 
مي نمايم و رساندن تشكر مرا به برادران عزيز از هر طبقه و 

صنفي كه هستند اميدوارم.
و در اين فرصت الزم است از طبقه جوان تقاضا كنم 
كه نسبت به ساحت محترم مراجع و روحانيون احترامات 
البقه را مراعات نمايند. جوانان عزيز آگاهند كه در اين وقت 
حساس كه نهضت اسالمي به نتيجه نزديك مي شود هيچ 
امري از اختالف كلمه خطرناكتر نيســـت و در شكوفايي 
نهضت هيچ چيز موثرتر از حفظ وحدت كلمه و ابقاء صفوف 

مبارزه نخواهد بود.
از خداوند متعال نصرت  اسالم و مسلمين را خواستارم.
روح اهللا الموسوي الخميني

دولت آزاديهاي سياسي دانشجويان را پذيرفت
اليحه تقديمي اســـتقالل دانشگاه ها كه هم اكنون در 
كميسيون فرهنگ مجلس سنا مي باشد پس گرفته خواهد 
شد و اليحه ديگري با برداشت ديگر، ضمن توجه بنظريات 
دانشگاهيان و باكمك و همكاري آنها تهيه و تنظيم و در اسرع 

اوقات به قوه مقننه تقديم خواهد شد.
اين مطالب را وزير جديد علوم و آموزش عالي امروز 
در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني اعالم داشت.

وي گفت اصول اساســـي و نكاتي كه در اين اليحه 
گنجانيده خواهد شد و در سرلوحه اقدامات وزارت علوم 
قرار خواهد گرفت نوشتن، گفتن و بحث كردن و آزادي و 

مصونيت در حريم دانشگاهها تامين ميگردد. 
گارد دانشگاها برداشته ميشود و نظم داخلي هر دانشگاه 
برعهده و مسئوليت رئيس دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالي خواهد بود.آزادي كليه دانشـــجوياني كه در سنوات 
گذشته به دليل فعاليتهاي سياسي گرفتار شده اند تامين ميشود 

و ...
1126 زنداني سياسي پس فردا آزاد ميشوند

اطالعيه اداره دادرســـي نيروهاي مسلح شاهنشاهي 
بمناسبت چهارم آبانماه ميالد مسعود فرخنده اعليحضرت 
همايون شاهنشاه آريامهر بزرگ ارتشتاران تعداد 1126 نفر 
از كســـاني كه به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و 325 نفر از 
كساني كه به اتهامات مختلف ديگر محكوم شده اند جمعًا 

1451 نفر مورد عفو ملوكانه واقع گرديدند. 
فرمان مطاع مبارك شاهانه جهت اجرا به زندان هاي 
كشور ابالغ گرديد تا اين محكومان را در روز سوم آبان ماه 

1357 از زندان آزاد نمايند.
نامه روحانيون به كميته حقوق بشر

ديروز بيست تن از علماي قم و مدرسين حوزه علميه 
در نامه اي كه در اختيار كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق 
بشر قرار گرفت، آزادي حضرت آيت اهللا طالقاني منتظري و 

نوري را خواستار شدند. 
در نامه مدرســـين و علماي قم، آمده است: بطوريكه 
اطالع يافته ايم وضع جســـماني حضرات آيت اهللا طالقاني 
و نوري رضايتبخش نيســـت و بســـبب محيط نامساعد 
زندان و آزاري كه ديده اند، بايد ســـريعاً تحت معالجه قرار 

گيرند.
برائت حجه االسالم نوري همداني

روز گذشته در شعبه دوم دادگاه استان مركز پرونده 
حجت االسالم شيخ حسين نوري همداني مورد رسيدگي 

قرار گرفت. 
وي طبق راي كميسيون امنيت اجتماعي به مدت پنج 

سال تبعيد در شهرستان خلخال محكوم شده بود. 
آقاي صدرحاج سيدجوادي وكيل دادگستري از متهم 
دفاع كرد و دادگاه حكم محكوميت وي را نقض نموده راي 

به برائت او داد.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه اول آبان ماه 1357
(برابر با 20 ذيقعده 1398، 22 اكتبر 1978) نقل شده است.

چهل سال پيش...

پندبزرگان   
دل بـــى عشـــق را افســـردن اولـــى

هـــر كـــه دردى نـــداره مـــردن اولـــى
تنـــى كـــه نيســـت ثابت در ره عشـــق

اولـــى ســـوتن  آتـــش  بـــه  ذره  ذره 
باباطاهر عريان

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 - اثری از آلفرد تنی سن انگلیسی

2-  فراوان- مؤسس مذهب و تفکر فلسفی بودایی- امور
3-  بازی روشندالن- امر نوشتن- ... ماالمال درد است ای دریغا مرهمی

4-  همدم- تعجب زن- کیفیت و ماندگاری- حیران
5-  بینوا- قطب اصلی تولید و برداشت زیره سیاه درکشور- آرامبخش

6-  پادشاهان- وسیله ای برای تشخیص سطح افق در مهندسی- دیروز
7-  هیکل- از تأثیرگذارترین اندیشمندان عصر روشنگری- صدای کالغ

8-  واژگون- قاعده، شیوه- قالی فرسوده
9-  واضح- از حیوانات عظیم الجثه دریایی- چهارمین شهر بزرگ استان کردستان

10-  لنگه- ماه میالدی- دریچه ای در کاربوراتور
11-  غوغا- نام مردانه- دانه ای که در میان گندم روید

12-  جنبیدن- مخدر توهم زا- خاصیت ارتجاعی دارد- صدای گربه
13-  سرگرد قدیم- کمی و نقصان در وزن- شماره ها

14-  دانه به دانه- کیسه پول- ابواب
15-  پدر شیمی نو

 عمودي:
1-  میوه ای جنگلی- پایتخت کشور 

موریس
2-  تأسیســـات ماهیگیـــری- قانون 
چنگیزخان- بازیگر ستاره فیلم های 

اکشن هالیوود
3-  عبور کننده- هتلی در استانبول- 

تنبان
4-  پرداختن دین- خجالتی- ترک 

خفیف استخوان- تزویر
5-  یکی از دو زوج کمدین مشـــهور 
دهه های بیســـت تا پنجاه سینمای 

امریکا- نوشتن- درون دهان
6-  تیـــر پیکاندار- هـــدف- گنجینه 

اسناد
7-  آویختـــه- انـــگل ایجـــاد کننده 
بیماری گال- نوشیدنی میهمانی ها

دل-  از  انـــدوه  کـــردن  محـــو    -8
فراموشی- جنگاور

9-  روستایی از توابع بخش مرکزی 
شهرستان جم اســـتان بوشهر- تپه 

ماسه ای- ضمیر مفعولی
10-  شـــهری در عـــراق - ســـرزمین 
فراموش شده خلیج فارس - خمره 

بزرگ
فوتبـــال-  تیـــم  در  عضـــوی    -11
خانه هـــا- نـــام مکانی گلـــر ایرانی 

میوندالن نروژ
12-  نوک مثلث- پشـــم ســـوخته- 

نانوا- مرکز یمن جنوبی
13-  مادر ماندانا ملکه هخامنشی- 

کاریز- آموزگار
14-  واحـــد دکان- لباس خانم ها- 

داد و فریاد مردم
15 -  ســـریال جدیدی به کارگردانی 
داوود بیـــدل - شـــهری دیدنـــی در 

هرمزگان

حل جدول ويژه شماره  6905

   افقي:
1 - این مثل در مورد کسی گفته می شود که به کاری دخالت کند 

که مربوط به او نباشد
2-  مقابل دوشیزه- پرنده ای زیبا و حالل گوشت- بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی

3-  فرهنگ لغت فرانسه- نان آبگوشتی- ماشین کشاورزی
4-  محور- عدد پیشتاز- فیلمی به کارگردانی کیومرث پوراحمد- پسوند حرفه ساز

5-  یادداشت- سروده غرور آفرین- کک و مکی روی سر
6- اولین حاکم ماد- چوب ویولن نوازی- درنوردیدن
7-  رود کارها!- گروه بزرگ همنوازان- خروس مازنی

8-  سامانه- قسمتی از اوستا- بازدید
9-  لقبی در اروپا- آهسته- کار سرسری و نسنجیده

10- می دهند تا رسوا کنند!- یکی از فرهنگ های مهم واژگان فارسی- دچار شدن
11-  چرخگاه- آب ورز و غواص- شکایت کردن و نالیدن

12-  باچای می خورند- همیشه- میوه- کلمه شرط
13-  مغازه- بزرگراهی در تهران- عنصری شیمیایی فلزی و کمیاب

14-  کمک- نام دیگر میوه بالنگ- یک میلیاردم یک متر
ــینما( به کارگردانی ــ ــرده س ــ ــفید2« )روی پ ــ ــونی س ــ ــــم »پیش ــرد فیل ــ ــر م ــ  15-  بازیگ

 سیدجواد هاشمی

 عمودي:
ــــل- از  ــتان اردبی ــ ــوه اس ــ 1-  ک

مراکز دیدنی بندرعباس
را  ــــش  خواب ــــی  بعض   -2
ــــت - پیوند  می بینند - بهش

ازدواج
3-  غذای سبزیجاتی- رفیق 

مهربان- همیشگی و دائم
ــور ناگهانی- بهت  ــ 4-  به ط
و شگفتی- مطابق روز- تنه 

درخت
ــده  ــ وع ــای  ــ ج ــره-  ــ چه   -5

کردن- زمین آذری
ــرادر  ــ ب ــد-  ــ خوردآی ــا  ــ ب   -6

شیرازی- خراب
ــز  ــ ــایر- مرک ــ ــراگاه عش ــ 7-  چ
ــهر بوانات استان فارس-  ــ ش

ایالت کندوی زنبورها
8-  مجال و فرصت- جذب 

کردن- به حساب آوردن
9-  مخلوطی از خشکبار- یار 

نعلبکی- پوستر بزرگ
10-  پیراهن آستین کوتاه- باز 

هم خراب!- پادگان تهران
و  ــدان  ــ خن ــــم-  غ ــار  ــ ی   -11

مهربان- باران یخی
ــــد- طریق کوتاه-  12-  باروآی
روانشناس بنام اتریشی با نام 

آلفرد- بدون درنگ
13-  گوهر یکتا- قهوه خانه- 

هم اکنون
ــگاه-  ــ ــــی در آزمایش 14-  ظرف
نقش و نوشته سحرآمیز- از 

نیروهای سه گانه
ــــخ  ن ــد-  ــ هالن ــراع  ــ اخت   -15

بافتنی

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6906
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2952و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6906
 دوشنبه  30 مهر 1397
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9 ساله های قالیباف
گزارشی از کارگاه قالیبافی روستايی  در زهک سیستان و بلوچستان

مريم طالشی
گزارش نويس

دخترک سرخوشـــانه میاِن دارها اینور و 
آنور می رود. گاهی از پشـــت تیرکی ســـر 
خم می کنـــد و ریز ریز می خندد: »از من 
عکس می گیری، پول ساندویچم را هم 
بده.« این را خجوالنه می گوید و ســـرش 
را پشـــت زنی قـــوز کرده پشـــت دار قالی 
پنهان می کند. محدثه 7 ساله با مقنعه 
ســـفید حاشـــیه دوزی شـــده و پیراهن و 
دمپایی ســـبز، یکـــی از دخترانی اســـت 
که در کارگاه قالیبافی روســـتای »محمد 
شـــاه کرم« شهرســـتان زهک سیستان و 
بلوچستان مشغول کار است. تازه آمده 
قالیبافـــی یاد بگیـــرد. مدرســـه می رود. 
می گوینـــد کارآموز اســـت. تصـــور اینکه 
دختربچه 7 ســـاله برای کارآموزی آمده 
دشـــوار اســـت، اما در ســـوله بزرگ واقع 
در ابتدای روســـتا که دارهـــا در دو ردیف 
مـــوازی همچـــون نیمکت هـــای کالس 
چیده شـــده اند، دخترهـــای دیگری هم 
هســـتند کـــه قالیبافی را در همین ســـن 
آموخته اند و حاال آنجا مشـــغول کارند؛ 
کنار مـــادران و بعضی دیگـــر از زن های 
روستا که در مجموع تعدادشان 150 نفر 
است. سقف بلند سوله و نوری که ساعت 
3 بعدازظهـــر پاییـــزی، از دریچه هـــای 
باالی دیوارها اریب به داخل می تابد، با 
آن همه رنگ و نقش، فضایی دل انگیز 
را پیـــش رو قـــرار می دهد. ظاهـــر ماجرا 
این اســـت: دخترها و زن ها با لباس های 
رنگـــی و صورت هـــای آفتابـــی رنگ که 
انگشت هایشـــان با ظرافت تمام نخ ها 
را بـــه تارها گـــره می زند و رنگ هـــا را بر 

دل نقش ها می نشانند؛ یک تصویر زیبا. 
خودش شـــبیه یک تابلو فرش اســـت یا 
یک تابلوی نقاشـــی. آن طرف این همه 

زیبایی اما غمی عمیق است.
نجمـــه 9 ســـاله جـــوری بـــا مهـــارت 
انگشـــت ها را حرکـــت می دهـــد و نخ ها 
را گـــره می زند که انگار اســـتادکاری ماهر 
اســـت. دو ســـال پیش قالیبافی را شروع 
کرده و با مادرش به کارگاه می آید. نجمه 
جان مدرســـه می روی؟ کوتـــاه می گوید: 
»بلـــه« و حواســـش را بـــه کار می دهـــد. 
نگاهش به انگشـــت ها و حرکتشان روی 
تارهای قالی است. نجمه بعد از مدرسه 
بـــه کارگاه می آید، برای همین اســـت که 
جمعیت قالیبافان بعدازظهرها بیشـــتر 
اســـت؛ بعضـــی دخترها وقتی مدرســـه 
تعطیـــل می شـــود یکراســـت می آینـــد 
ســـرکار. بقیه از 7 صبح می آیند و تا 4 سر 

کار هستند.
 بـــوی نـــخ و نفـــس دخترهـــا به هم 
آمیخته است. کســـی دارد آرام آهنگی را 

زیر لب زمزمه می کند.
عاطفـــه اســـت. عاطفه 22 ســـاله که 
حرکـــت ســـریع انگشـــت ها حکایـــت از 
مهـــارت او دارد. از 18 ســـالگی در ایـــن 
ســـال   4 شـــده.  بـــه کار  مشـــغول  کارگاه 
می شـــود. تـــا اول راهنمایـــی خوانـــده و 
دیگر ادامه نداده. روستا مدرسه دارد اما 

عاطفه دیگر دوست نداشته ادامه دهد.
عاطفـــه جان چقـــدر درآمـــد داری؟ 
عاطفه لبخند می زند و چیزی نمی گوید. 
صدایی آرام از او شنیده می شود:»خوب 
اســـت. راضـــی ام.« راضـــی بـــودن برای 
عاطفـــه ماهـــی 150 هزار تومان اســـت. 
فقط همینقدر؟! کم نیست؟! این را من 

می پرســـم و عاطفه باز لبخنـــد می زند. 
فرشـــی کـــه می بافی نقشـــه کجاســـت؟ 
مال سیستان اســـت؟ عاطفه نمی داند. 
نقشـــه ها را به آنها می دهنـــد و دخترها 
می بافنـــد. عاطفـــه ازدواج نکرده. دلش 
نمی خواهـــد فعـــاًل ازدواج کند. می گوید 

االن کار کنم بهتر است.
آمنـــه کنار عاطفه نشســـته. 14 ســـاله 
است. 3 سال است در کارگاه کار می کند. 
تـــا کالس پنجم خوانده و دوســـت ندارد 
ادامـــه دهد. دلـــش می خواهـــد کار کند. 

آخرین بچه در خانه است.
از کنـــار هر ردیف دار که رد می شـــوم، 
دخترها با کنجـــکاوی نگاهی می اندازند 
می کننـــد.  پـــچ  پـــچ  هـــم   گـــوش  در  و 
سرگرمی شـــان چیســـت؟ هیچ. اینجا به 
ندرت پیش می آید کســـی بـــرای بازدید 
بیایـــد، به قول حمیده 25 ســـاله که جزو 
استادکارهاست و ماهی 170 هزار تومان 

می گیرد، هیچ کس سراغ ما نمی آید.
 انتهای ســـالن همان جایی اســـت که 
سارا کنار زنی دیگر پشت دار و با فاصله از 
زمین نشسته؛ این یعنی فرش دارد تمام 
می شود. ســـارا 9 ساله اســـت. سارا جان 
نمـــی روم.«  کالس چندمی؟ »مدرســـه 
جوابش مثل پتک می خوَرد توی ســـرم. 
نرفتی؟»نـــه.«  هـــم  اول  کالس  ســـارا 
قالیبافـــی را از کـــی یاد گرفتـــی؟ زنی که 
کنار دســـتش نشسته، جای ســـارا جواب 
می دهد. »از خودم یـــاد گرفته.« فاطمه 
38 ساله اســـت؛ عمه سارا. او ســـارا را با 
خودش بـــه کارگاه می آورد. خودش هم 
مدرســـه نرفتـــه و از اول قالیبافـــی کرده. 
ازدواج نکرده. خودش قالیبافی را به سارا 
یـــاد داده و وقتی به دختـــر نگاه می کند، 

سارا 9 ساله است. سارا جان کالس چندمی؟ »مدرسه نمی روم.« جوابش 
مثل پتک می خوَرد توی سرم. سارا کالس اول هم نرفتی؟»نه.« قالیبافی را 
از کی یاد گرفتی؟ زنی که کنار دستش نشسته، جای سارا جواب می دهد. »از 
خودم یاد گرفته.« فاطمه 38 ساله است؛ عمه سارا. او سارا را با خودش به 

کارگاه می آورد. خودش هم مدرسه نرفته و از اول قالیبافی کرده

از طایفـــه ریگـــی هـــم اینجـــور می گوید: 
»ســـال خشـــکی همه چیزمـــان را از بین 
از بیـــن رفـــت. کســـی  بـــرد. کشـــاورزی 
ســـری به ما نمی زند. اینجـــا طایفه های 
ریگی و شـــهرکی و نارویی هستند. هرکه 
توانسته کوچ کرده و رفته. اصفهان و یزد 
رفته اند.« بچه های خودت کجا هســـتند 
خان بی بـــی؟ »خـــودم بچه نـــدارم.« و 

سکوت می کند.
فرش هـــا از ســـوله مســـتقیم می رود 
تهـــران. می گوینـــد فرش هـــا می آید به 
تهران شما. فرش هایی که 5، 6 ماه طول 
می کشد تا یکی شان بافته شود. می گویند 
ما گلیم اصیل سیســـتانی داریـــم که در 
بعضـــی خانه ها پیـــدا می شـــود اما این 

فرش ها نقشه اش مال اینجا نیست.
»نقشـــه فرش ها مال قم اســـت و از 
قـــم می آید. نقشـــه های خود سیســـتان 
نقش های قدیمی گلیمی اســـت.« این 
را زهرا رخشانی، مسئول کارگاه می گوید. 
خودش اهل همین روستاســـت. از سال 
71 کارگاه را راه انداخته انـــد. خصوصـــی 
اســـت. در زابـــل آمـــوزش دیـــده و اول 
در روســـتا دو تا اتاق کوچک بـــود و االن 
زن هـــا و دخترها در ســـوله کار می کنند. 
می گوید:»دســـتمزدها کم اســـت. البته 
دخترها خیلی هایشـــان شـــاگرد هستند. 
بیشتری ها روزی 7 هزار تومان می گیرند. 
اســـتادکارها بـــرای یک فرش کـــه تمام 
شود تا یک میلیون هم می گیرند. بسته 
به فـــرش دارد. دخترها دوســـت ندارند 
خانواده هایشـــان  چون  بخواننـــد  درس 

پول ندارند.«
قالیباف ها دیگر کم کم دارند دســـت 
از کار می کشـــند. نزدیک تعطیلی است. 
ناهارشـــان را همانجا خـــورده و نخورده، 
وســـایل را جمع می کنند و قوز پشـــت را 

کمی صاف.
میـــان  اســـت  غریـــب  تناقضـــی 
قوزپشـــت ها.  و  خنـــدان  صورت هـــای 
تناقضی غریب اســـت میـــان دخترکان 
کوچک زیبا، میان آن همه رنگ و نقش 
و نیمکت هایـــی که از حضورشـــان خالی 
می شـــود. تناقضـــی غریب اســـت میان 
قالیبافان ریزنقش 9 ساله و فرش نفیس 

چندصد شانه.
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فرحنـــاز و فائزه ریگـــی اما نظری غیر 
از ایـــن دارنـــد. خواهـــر هســـتند. فرحناز 
25 ســـاله اســـت و ازدواج نکـــرده. تا اول 
راهنمایی خوانده و دلش نمی خواســـته 
ادامه دهد. مدرســـه را دوست نداشته و 
دوســـت هم ندارد از روستایشـــان برود. 

همین جا بماند و کار کند.
فائـــزه کالس هشـــتم اســـت و هنـــوز 
مدرســـه می رود اما مدرســـه را دوســـت 
نـــدارد. می گوید: »تا موقعـــی که بتوانم 
مـــی روم مدرســـه اما ســـخت که بشـــود 
نمـــی روم. تـــا کالس نهم مـــی روم دیگر 

بس است.«
خواهـــرش  حـــرف  دنبـــال  فرحنـــاز 
می گویـــد: »اینجا هرکس خـــودش تا هر 
موقعـــی که بخواهد مدرســـه مـــی رود و 
خانـــواده اجبـــار نمی کند. بـــرای ازدواج 
هم اجبار نمی کنند. ما سه تا خواهریم و 
دوتا برادر. دخترها همین جا می مانند و 
پسرها بیشتر می روند یزد برای کارگری.«

خـــان بی بی ریگـــی حدوداً 50 ســـاله 

انگار کودکـــی خودش را می بیند. فاطمه 
می گوید:»اینجا مردها همه بیکارند. قباًل 
کشـــاورزی می کردند اما االن کار نیست. 
زن هـــا بایـــد کار کننـــد. همه هم کـــه نه. 
بعضی ها می آیند. از شـــهرک می آیند.« 
همـــان  شـــهرک  از  فاطمـــه  منظـــور 
روستاســـت که به آن مجتمع مســـکونی 
محمدشـــاه کرم هم می گوینـــد و حدود 
900 خانوار دارد. خانوارهایی که کارشان 
کشاورزی بوده و گندم و جو می کاشتند اما 
حاال به قول خودشان سال خشکی است 

و چیـــزی درنمی آید. عالوه بر آن طوفان 
دیگر رمقی برای زمین ها نگذاشته. شن، 
زمین های کشاورزی را پوشانده و امیدی 

به رویش مجدد نیست.
مرضیـــه خیلی وقت اســـت اینجا کار 
می کند. از باسابقه ها است. قدمت کارگاه 
هم به 25 ســـال می رسد. 3 تا بچه دارد. 
بچه هایش مدرســـه می رونـــد و خودش 
می آیـــد کارگاه. درآمدش کم اســـت اما 

راضی است چون مردش درآمد ندارد.
نادیا مانتوی صورتی پوشیده. کالس 

پنجم اســـت. از مدرســـه می آیـــد اینجا 
قالیبافـــی می کند. مدرســـه را دوســـت 
و  بخوانـــد  درس  می خواهـــد  و  دارد 
معلم شود. از معدود دخترهایی است 
که مدرســـه را دوســـت دارد. 7ســـالگی 
قالیبافـــی را از مـــادرش یـــاد گرفتـــه و 
می داند در آینـــده نمی خواهد قالیباف 
باقی بماند. زکیه هم مثل اوست. زکیه 
14 ساله الغر اندام که کالس نهم است. 
درس خواندن را دوســـت دارد و دلش 

می خواهد ادامه دهد.
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فروردین : برایتان سخت است که خطوطی که برای برنامه ریزی درباره آینده 
الزم دارید را رسم کنید. شما ایده های بزرگی درباره آنچه که می خواهید انجام 
دهید دارید. با وجود اینکه همه چیز خوب به نظر می رسد،  اما مشکل از اینجا 
ناشی می شود که شما درمی یابید که ممکن است اهداف خود را از دست بدهید. 

اگر بخواهید خود را مجبور به کاری کنید، این کار نمی تواند شما را موفق کند.

اردیبهشت :  شاید خویشتن داری بهترین خصوصیت اخالقی شما نباشد، اما 
می تواند شما را از دردسرها دور نگه دارد. این سخن بدین معنی نیست که شما 
زندگی پرمخاطره ای دارید، بلکه فقط بدین معنی است که شما باید به تعهداتی 
که می دهید بیشتر توجه کنید. شما اگر بیشتر از توانتان مسئولیت قبول کنید، 

ممکن است همه چیز را خرابتر کنید. 

خرداد :   با وجود اینکه مســائل و مشــکالت زیادی دارید اما دوســت ندارید 
کــه وقت تان را برای فکر کــردن به آنها هدر بدهید. باید کاری کنید تا جریان 
کارهایتان را کند و آرام کند اما احتماال اتفاقی می افتد که نمی توانید به هدف 
تان برسید. بتوانید اگر مسیر خود را در روزهای آینده تغییر دهید استرس و فشار 

روحی را کاهش می دهید. پس الزم نیست همین االن تصمیم مهمی بگیرید.

تیر: شما برای دســت یابی به جواب حاضر نیستید خیلی به خودتان زحمت 
بدهید، اما شاید مجبور باشید هرچیز بی اهمیت تری از جواب “مثبت” را قبول 
کنید. اگرچه شما امید دارید که به جوابی قطعی برسید، اما هنوز خاکستری های 
زیادی بین رنگ سفید و سیاه وجود دارد! برای رسیدن به موفقیت عجله نکنید؛ 

درغیر این صورت امکان دارد در مسیر نادرستی قرار بگیرید.

مرداد : سعی کنید به کارهایی که می توانید انجام دهید فکر کنید نه کارهایی 
که نمی توانید.می توانید از کارهای خالق و هم چنین رابطه ها بهره مند شوید.

شما در این روزها توقعات زیاد یا بیش از حدی را، از دیگران برای خودتان طلب 
می کنید. این موضوع باعث شــده است که شما صبر، استقامت تان را در برابر 

مشکالت از دست بدهید.

شهریور : شما در این تردید به سر می برید که بهترین و عالی ترین ایده های 
خود را تا زمانیکه مطمئن شــوید آنها حتما محقق می شوند، پنهان کرده و به 
تاخیر بیندازید. شــما نمی خواهید درک و حس عادی خــود را قبل از اینکه 
برنامه های خود را عملی کنید بدست آورده تا مجبور نباشید بعدا دوباره به عقب 

بازگردید و اشتباهات خود را بازبینی کنید.

مهر : شما گاهی اوقات قبل از اینکه مسیر خود را بررسی کنید به طور غریزی 
در مسیر مستقیم قرار می گیرید. اما دلیل این کار فقط می تواند این باشد که 
شما به مسیری که برگزیده اید کامالً ایمان دارید و این لزوماً به این معنا نیست 
که شما تحت آروزی قلبی خود آن را دنبال می کنید. اکنون زمان آن فرا رسیده 

که دقیقتر به جهان نگاه کرده تا بتوانید به مفاهیمی ظریف دست پیدا کنید.

آبان : ا وجوداینکه اتفاقات بســیاری در زندگی شما در حال وقوع است ممکن 
است شما بخواهید که از کنار همه اینها بگذرید. البته شما نیاز خواهید داشت 
موضع مشــخصی اتخاذ کنید بهتر است انرژی خود را هدر ندهید و آن را برای 
مواقع ضروری نگاه دارید. هفته آینده روزهایی کامال متفاوت خواهید داشت پس 

بهتر است تا آن زمان کمی استراحت کنید و نیروی خود را ذخیره سازید.

آذر : شما سعی می کنید که خیلی ایده آلیست باشید، اما واقع بین بودن برای 
شما کار سختی است. ارتباط برقرار کردن نیز کمی برایتان سخت شده است، 
چرا که افکارتان هنوز برای خودتان تعریف نشده است. اگرچه این باعث می شود 
نتوانید دیگران را در افکارتان سهیم کنید. پس حاال در حالیکه تجربیات تان را 

برای خود نگه می دارید کمتر در مورد آن هاحرف بزنید. 

دی : شــما در عین حال که کامالً اهداف خود را شناخته اید، روز به روز بیشتر 
رشــد کرده و تواناتر می شوید. شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، ولی 
به خاطر اینکه وقت زیادی دارید، دوســت دارید کارهای بیشتری انجام دهید. 
خوشبختانه شما برای متعادل کردن زندگیتان آمادگی کامل دارید. همین برای 

لذت بردن شما از زندگی کفایت می کند. 

بهمن : اکنون زمان خوبی اســت که در میدان زندگی حاضر شوید و موقعیت 
دشــواری را که پیش آمده به جای اینکــه از آن فرار کنید تحت کنترل خود 
درآورید. درباره اتفاقاتی که در حال وقوع است بیندیشید؛ و بعد بر مبنای تجزیه 
و تحلیل های خود عمل کنید. خود را از احساسات تان جدا نکنید به خاطر اینکه 

آنها چیزهای زیادی دارند که به شما یاد دهند.

اسفند :  به جای اینکه با تصمیمات تزلزل ناپذیر خود نظر دیگران را جلب کنید 
بهتر اســت در روش کارتان تغییری ایجاد کنید. شاید این کار برای شما مفید 
باشــد و باعث شود مدتی را با آرامش سپری کنید. اگر شما از این روش جدید 
ناراضی بودید، آن وقت می توانید روشتان را تغییر دهید. اما اگر شما مسیری را 

که برگزیده اید دوست داشتید، می توانید شادمانه به راهتان ادامه بدهید.

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

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:
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3-  بازی روشندالن- امر نوشتن- ... ماالمال درد است ای دریغا مرهمی

4-  همدم- تعجب زن- کیفیت و ماندگاری- حیران
5-  بینوا- قطب اصلی تولید و برداشت زیره سیاه درکشور- آرامبخش

6-  پادشاهان- وسیله ای برای تشخیص سطح افق در مهندسی- دیروز
7-  هیکل- از تأثیرگذارترین اندیشمندان عصر روشنگری- صدای کالغ

8-  واژگون- قاعده، شیوه- قالی فرسوده
9-  واضح- از حیوانات عظیم الجثه دریایی- چهارمین شهر بزرگ استان کردستان

10-  لنگه- ماه میالدی- دریچه ای در کاربوراتور
11-  غوغا- نام مردانه- دانه ای که در میان گندم روید

12-  جنبیدن- مخدر توهم زا- خاصیت ارتجاعی دارد- صدای گربه
13-  سرگرد قدیم- کمی و نقصان در وزن- شماره ها

14-  دانه به دانه- کیسه پول- ابواب
15-  پدر شیمی نو

 عمودي:
1-  میوه ای جنگلی- پایتخت کشور 

موریس
2-  تأسیســـات ماهیگیـــری- قانون 
چنگیزخان- بازیگر ستاره فیلم های 

اکشن هالیوود
3-  عبور کننده- هتلی در استانبول- 

تنبان
4-  پرداختن دین- خجالتی- ترک 

خفیف استخوان- تزویر
5-  یکی از دو زوج کمدین مشـــهور 
دهه های بیســـت تا پنجاه سینمای 

امریکا- نوشتن- درون دهان
6-  تیـــر پیکاندار- هـــدف- گنجینه 

اسناد
7-  آویختـــه- انـــگل ایجـــاد کننده 
بیماری گال- نوشیدنی میهمانی ها

دل-  از  انـــدوه  کـــردن  محـــو    -8
فراموشی- جنگاور

9-  روستایی از توابع بخش مرکزی 
شهرستان جم اســـتان بوشهر- تپه 

ماسه ای- ضمیر مفعولی
10-  شـــهری در عـــراق - ســـرزمین 
فراموش شده خلیج فارس - خمره 

بزرگ
فوتبـــال-  تیـــم  در  عضـــوی    -11
خانه هـــا- نـــام مکانی گلـــر ایرانی 

میوندالن نروژ
12-  نوک مثلث- پشـــم ســـوخته- 

نانوا- مرکز یمن جنوبی
13-  مادر ماندانا ملکه هخامنشی- 

کاریز- آموزگار
14-  واحـــد دکان- لباس خانم ها- 

داد و فریاد مردم
15 -  ســـریال جدیدی به کارگردانی 
داوود بیـــدل - شـــهری دیدنـــی در 

هرمزگان
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   افقي:
1 - این مثل در مورد کسی گفته می شود که به کاری دخالت کند 

که مربوط به او نباشد
2-  مقابل دوشیزه- پرنده ای زیبا و حالل گوشت- بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی

3-  فرهنگ لغت فرانسه- نان آبگوشتی- ماشین کشاورزی
4-  محور- عدد پیشتاز- فیلمی به کارگردانی کیومرث پوراحمد- پسوند حرفه ساز

5-  یادداشت- سروده غرور آفرین- کک و مکی روی سر
6- اولین حاکم ماد- چوب ویولن نوازی- درنوردیدن
7-  رود کارها!- گروه بزرگ همنوازان- خروس مازنی

8-  سامانه- قسمتی از اوستا- بازدید
9-  لقبی در اروپا- آهسته- کار سرسری و نسنجیده

10- می دهند تا رسوا کنند!- یکی از فرهنگ های مهم واژگان فارسی- دچار شدن
11-  چرخگاه- آب ورز و غواص- شکایت کردن و نالیدن

12-  باچای می خورند- همیشه- میوه- کلمه شرط
13-  مغازه- بزرگراهی در تهران- عنصری شیمیایی فلزی و کمیاب

14-  کمک- نام دیگر میوه بالنگ- یک میلیاردم یک متر
ــینما( به کارگردانی ــ ــرده س ــ ــفید2« )روی پ ــ ــونی س ــ ــــم »پیش ــرد فیل ــ ــر م ــ  15-  بازیگ

 سیدجواد هاشمی

 عمودي:
ــــل- از  ــتان اردبی ــ ــوه اس ــ 1-  ک

مراکز دیدنی بندرعباس
را  ــــش  خواب ــــی  بعض   -2
ــــت - پیوند  می بینند - بهش

ازدواج
3-  غذای سبزیجاتی- رفیق 

مهربان- همیشگی و دائم
ــور ناگهانی- بهت  ــ 4-  به ط
و شگفتی- مطابق روز- تنه 

درخت
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ــز  ــ ــایر- مرک ــ ــراگاه عش ــ 7-  چ
ــهر بوانات استان فارس-  ــ ش

ایالت کندوی زنبورها
8-  مجال و فرصت- جذب 

کردن- به حساب آوردن
9-  مخلوطی از خشکبار- یار 

نعلبکی- پوستر بزرگ
10-  پیراهن آستین کوتاه- باز 

هم خراب!- پادگان تهران
و  ــدان  ــ خن ــــم-  غ ــار  ــ ی   -11

مهربان- باران یخی
ــــد- طریق کوتاه-  12-  باروآی
روانشناس بنام اتریشی با نام 

آلفرد- بدون درنگ
13-  گوهر یکتا- قهوه خانه- 

هم اکنون
ــگاه-  ــ ــــی در آزمایش 14-  ظرف
نقش و نوشته سحرآمیز- از 

نیروهای سه گانه
ــــخ  ن ــد-  ــ هالن ــراع  ــ اخت   -15
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9 ساله های قالیباف
گزارشی از کارگاه قالیبافی روستايی  در زهک سیستان و بلوچستان

مريم طالشی
گزارش نويس

دخترک سرخوشـــانه میاِن دارها اینور و 
آنور می رود. گاهی از پشـــت تیرکی ســـر 
خم می کنـــد و ریز ریز می خندد: »از من 
عکس می گیری، پول ساندویچم را هم 
بده.« این را خجوالنه می گوید و ســـرش 
را پشـــت زنی قـــوز کرده پشـــت دار قالی 
پنهان می کند. محدثه 7 ساله با مقنعه 
ســـفید حاشـــیه دوزی شـــده و پیراهن و 
دمپایی ســـبز، یکـــی از دخترانی اســـت 
که در کارگاه قالیبافی روســـتای »محمد 
شـــاه کرم« شهرســـتان زهک سیستان و 
بلوچستان مشغول کار است. تازه آمده 
قالیبافـــی یاد بگیـــرد. مدرســـه می رود. 
می گوینـــد کارآموز اســـت. تصـــور اینکه 
دختربچه 7 ســـاله برای کارآموزی آمده 
دشـــوار اســـت، اما در ســـوله بزرگ واقع 
در ابتدای روســـتا که دارهـــا در دو ردیف 
مـــوازی همچـــون نیمکت هـــای کالس 
چیده شـــده اند، دخترهـــای دیگری هم 
هســـتند کـــه قالیبافی را در همین ســـن 
آموخته اند و حاال آنجا مشـــغول کارند؛ 
کنار مـــادران و بعضی دیگـــر از زن های 
روستا که در مجموع تعدادشان 150 نفر 
است. سقف بلند سوله و نوری که ساعت 
3 بعدازظهـــر پاییـــزی، از دریچه هـــای 
باالی دیوارها اریب به داخل می تابد، با 
آن همه رنگ و نقش، فضایی دل انگیز 
را پیـــش رو قـــرار می دهد. ظاهـــر ماجرا 
این اســـت: دخترها و زن ها با لباس های 
رنگـــی و صورت هـــای آفتابـــی رنگ که 
انگشت هایشـــان با ظرافت تمام نخ ها 
را بـــه تارها گـــره می زند و رنگ هـــا را بر 

دل نقش ها می نشانند؛ یک تصویر زیبا. 
خودش شـــبیه یک تابلو فرش اســـت یا 
یک تابلوی نقاشـــی. آن طرف این همه 

زیبایی اما غمی عمیق است.
نجمـــه 9 ســـاله جـــوری بـــا مهـــارت 
انگشـــت ها را حرکـــت می دهـــد و نخ ها 
را گـــره می زند که انگار اســـتادکاری ماهر 
اســـت. دو ســـال پیش قالیبافی را شروع 
کرده و با مادرش به کارگاه می آید. نجمه 
جان مدرســـه می روی؟ کوتـــاه می گوید: 
»بلـــه« و حواســـش را بـــه کار می دهـــد. 
نگاهش به انگشـــت ها و حرکتشان روی 
تارهای قالی است. نجمه بعد از مدرسه 
بـــه کارگاه می آید، برای همین اســـت که 
جمعیت قالیبافان بعدازظهرها بیشـــتر 
اســـت؛ بعضـــی دخترها وقتی مدرســـه 
تعطیـــل می شـــود یکراســـت می آینـــد 
ســـرکار. بقیه از 7 صبح می آیند و تا 4 سر 

کار هستند.
 بـــوی نـــخ و نفـــس دخترهـــا به هم 
آمیخته است. کســـی دارد آرام آهنگی را 

زیر لب زمزمه می کند.
عاطفـــه اســـت. عاطفه 22 ســـاله که 
حرکـــت ســـریع انگشـــت ها حکایـــت از 
مهـــارت او دارد. از 18 ســـالگی در ایـــن 
ســـال   4 شـــده.  بـــه کار  مشـــغول  کارگاه 
می شـــود. تـــا اول راهنمایـــی خوانـــده و 
دیگر ادامه نداده. روستا مدرسه دارد اما 

عاطفه دیگر دوست نداشته ادامه دهد.
عاطفـــه جان چقـــدر درآمـــد داری؟ 
عاطفه لبخند می زند و چیزی نمی گوید. 
صدایی آرام از او شنیده می شود:»خوب 
اســـت. راضـــی ام.« راضـــی بـــودن برای 
عاطفـــه ماهـــی 150 هزار تومان اســـت. 
فقط همینقدر؟! کم نیست؟! این را من 

می پرســـم و عاطفه باز لبخنـــد می زند. 
فرشـــی کـــه می بافی نقشـــه کجاســـت؟ 
مال سیستان اســـت؟ عاطفه نمی داند. 
نقشـــه ها را به آنها می دهنـــد و دخترها 
می بافنـــد. عاطفـــه ازدواج نکرده. دلش 
نمی خواهـــد فعـــاًل ازدواج کند. می گوید 

االن کار کنم بهتر است.
آمنـــه کنار عاطفه نشســـته. 14 ســـاله 
است. 3 سال است در کارگاه کار می کند. 
تـــا کالس پنجم خوانده و دوســـت ندارد 
ادامـــه دهد. دلـــش می خواهـــد کار کند. 

آخرین بچه در خانه است.
از کنـــار هر ردیف دار که رد می شـــوم، 
دخترها با کنجـــکاوی نگاهی می اندازند 
می کننـــد.  پـــچ  پـــچ  هـــم   گـــوش  در  و 
سرگرمی شـــان چیســـت؟ هیچ. اینجا به 
ندرت پیش می آید کســـی بـــرای بازدید 
بیایـــد، به قول حمیده 25 ســـاله که جزو 
استادکارهاست و ماهی 170 هزار تومان 

می گیرد، هیچ کس سراغ ما نمی آید.
 انتهای ســـالن همان جایی اســـت که 
سارا کنار زنی دیگر پشت دار و با فاصله از 
زمین نشسته؛ این یعنی فرش دارد تمام 
می شود. ســـارا 9 ساله اســـت. سارا جان 
نمـــی روم.«  کالس چندمی؟ »مدرســـه 
جوابش مثل پتک می خوَرد توی ســـرم. 
نرفتی؟»نـــه.«  هـــم  اول  کالس  ســـارا 
قالیبافـــی را از کـــی یاد گرفتـــی؟ زنی که 
کنار دســـتش نشسته، جای ســـارا جواب 
می دهد. »از خودم یـــاد گرفته.« فاطمه 
38 ساله اســـت؛ عمه سارا. او ســـارا را با 
خودش بـــه کارگاه می آورد. خودش هم 
مدرســـه نرفتـــه و از اول قالیبافـــی کرده. 
ازدواج نکرده. خودش قالیبافی را به سارا 
یـــاد داده و وقتی به دختـــر نگاه می کند، 

سارا 9 ساله است. سارا جان کالس چندمی؟ »مدرسه نمی روم.« جوابش 
مثل پتک می خوَرد توی سرم. سارا کالس اول هم نرفتی؟»نه.« قالیبافی را 
از کی یاد گرفتی؟ زنی که کنار دستش نشسته، جای سارا جواب می دهد. »از 
خودم یاد گرفته.« فاطمه 38 ساله است؛ عمه سارا. او سارا را با خودش به 

کارگاه می آورد. خودش هم مدرسه نرفته و از اول قالیبافی کرده

از طایفـــه ریگـــی هـــم اینجـــور می گوید: 
»ســـال خشـــکی همه چیزمـــان را از بین 
از بیـــن رفـــت. کســـی  بـــرد. کشـــاورزی 
ســـری به ما نمی زند. اینجـــا طایفه های 
ریگی و شـــهرکی و نارویی هستند. هرکه 
توانسته کوچ کرده و رفته. اصفهان و یزد 
رفته اند.« بچه های خودت کجا هســـتند 
خان بی بـــی؟ »خـــودم بچه نـــدارم.« و 

سکوت می کند.
فرش هـــا از ســـوله مســـتقیم می رود 
تهـــران. می گوینـــد فرش هـــا می آید به 
تهران شما. فرش هایی که 5، 6 ماه طول 
می کشد تا یکی شان بافته شود. می گویند 
ما گلیم اصیل سیســـتانی داریـــم که در 
بعضـــی خانه ها پیـــدا می شـــود اما این 

فرش ها نقشه اش مال اینجا نیست.
»نقشـــه فرش ها مال قم اســـت و از 
قـــم می آید. نقشـــه های خود سیســـتان 
نقش های قدیمی گلیمی اســـت.« این 
را زهرا رخشانی، مسئول کارگاه می گوید. 
خودش اهل همین روستاســـت. از سال 
71 کارگاه را راه انداخته انـــد. خصوصـــی 
اســـت. در زابـــل آمـــوزش دیـــده و اول 
در روســـتا دو تا اتاق کوچک بـــود و االن 
زن هـــا و دخترها در ســـوله کار می کنند. 
می گوید:»دســـتمزدها کم اســـت. البته 
دخترها خیلی هایشـــان شـــاگرد هستند. 
بیشتری ها روزی 7 هزار تومان می گیرند. 
اســـتادکارها بـــرای یک فرش کـــه تمام 
شود تا یک میلیون هم می گیرند. بسته 
به فـــرش دارد. دخترها دوســـت ندارند 
خانواده هایشـــان  چون  بخواننـــد  درس 

پول ندارند.«
قالیباف ها دیگر کم کم دارند دســـت 
از کار می کشـــند. نزدیک تعطیلی است. 
ناهارشـــان را همانجا خـــورده و نخورده، 
وســـایل را جمع می کنند و قوز پشـــت را 

کمی صاف.
میـــان  اســـت  غریـــب  تناقضـــی 
قوزپشـــت ها.  و  خنـــدان  صورت هـــای 
تناقضی غریب اســـت میـــان دخترکان 
کوچک زیبا، میان آن همه رنگ و نقش 
و نیمکت هایـــی که از حضورشـــان خالی 
می شـــود. تناقضـــی غریب اســـت میان 
قالیبافان ریزنقش 9 ساله و فرش نفیس 

چندصد شانه.
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فرحنـــاز و فائزه ریگـــی اما نظری غیر 
از ایـــن دارنـــد. خواهـــر هســـتند. فرحناز 
25 ســـاله اســـت و ازدواج نکـــرده. تا اول 
راهنمایی خوانده و دلش نمی خواســـته 
ادامه دهد. مدرســـه را دوست نداشته و 
دوســـت هم ندارد از روستایشـــان برود. 

همین جا بماند و کار کند.
فائـــزه کالس هشـــتم اســـت و هنـــوز 
مدرســـه می رود اما مدرســـه را دوســـت 
نـــدارد. می گوید: »تا موقعـــی که بتوانم 
مـــی روم مدرســـه اما ســـخت که بشـــود 
نمـــی روم. تـــا کالس نهم مـــی روم دیگر 

بس است.«
خواهـــرش  حـــرف  دنبـــال  فرحنـــاز 
می گویـــد: »اینجا هرکس خـــودش تا هر 
موقعـــی که بخواهد مدرســـه مـــی رود و 
خانـــواده اجبـــار نمی کند. بـــرای ازدواج 
هم اجبار نمی کنند. ما سه تا خواهریم و 
دوتا برادر. دخترها همین جا می مانند و 
پسرها بیشتر می روند یزد برای کارگری.«

خـــان بی بی ریگـــی حدوداً 50 ســـاله 

انگار کودکـــی خودش را می بیند. فاطمه 
می گوید:»اینجا مردها همه بیکارند. قباًل 
کشـــاورزی می کردند اما االن کار نیست. 
زن هـــا بایـــد کار کننـــد. همه هم کـــه نه. 
بعضی ها می آیند. از شـــهرک می آیند.« 
همـــان  شـــهرک  از  فاطمـــه  منظـــور 
روستاســـت که به آن مجتمع مســـکونی 
محمدشـــاه کرم هم می گوینـــد و حدود 
900 خانوار دارد. خانوارهایی که کارشان 
کشاورزی بوده و گندم و جو می کاشتند اما 
حاال به قول خودشان سال خشکی است 

و چیـــزی درنمی آید. عالوه بر آن طوفان 
دیگر رمقی برای زمین ها نگذاشته. شن، 
زمین های کشاورزی را پوشانده و امیدی 

به رویش مجدد نیست.
مرضیـــه خیلی وقت اســـت اینجا کار 
می کند. از باسابقه ها است. قدمت کارگاه 
هم به 25 ســـال می رسد. 3 تا بچه دارد. 
بچه هایش مدرســـه می رونـــد و خودش 
می آیـــد کارگاه. درآمدش کم اســـت اما 

راضی است چون مردش درآمد ندارد.
نادیا مانتوی صورتی پوشیده. کالس 

پنجم اســـت. از مدرســـه می آیـــد اینجا 
قالیبافـــی می کند. مدرســـه را دوســـت 
و  بخوانـــد  درس  می خواهـــد  و  دارد 
معلم شود. از معدود دخترهایی است 
که مدرســـه را دوســـت دارد. 7ســـالگی 
قالیبافـــی را از مـــادرش یـــاد گرفتـــه و 
می داند در آینـــده نمی خواهد قالیباف 
باقی بماند. زکیه هم مثل اوست. زکیه 
14 ساله الغر اندام که کالس نهم است. 
درس خواندن را دوســـت دارد و دلش 

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

   افقي:
1 - اثری از آلفرد تنی سن انگلیسی

2-  فراوان- مؤسس مذهب و تفکر فلسفی بودایی- امور
3-  بازی روشندالن- امر نوشتن- ... ماالمال درد است ای دریغا مرهمی

4-  همدم- تعجب زن- کیفیت و ماندگاری- حیران
5-  بینوا- قطب اصلی تولید و برداشت زیره سیاه درکشور- آرامبخش

6-  پادشاهان- وسیله ای برای تشخیص سطح افق در مهندسی- دیروز
7-  هیکل- از تأثیرگذارترین اندیشمندان عصر روشنگری- صدای کالغ

8-  واژگون- قاعده، شیوه- قالی فرسوده
9-  واضح- از حیوانات عظیم الجثه دریایی- چهارمین شهر بزرگ استان کردستان

10-  لنگه- ماه میالدی- دریچه ای در کاربوراتور
11-  غوغا- نام مردانه- دانه ای که در میان گندم روید

12-  جنبیدن- مخدر توهم زا- خاصیت ارتجاعی دارد- صدای گربه
13-  سرگرد قدیم- کمی و نقصان در وزن- شماره ها

14-  دانه به دانه- کیسه پول- ابواب
15-  پدر شیمی نو

 عمودي:
1-  میوه ای جنگلی- پایتخت کشور 

موریس
2-  تأسیســـات ماهیگیـــری- قانون 
چنگیزخان- بازیگر ستاره فیلم های 

اکشن هالیوود
3-  عبور کننده- هتلی در استانبول- 

تنبان
4-  پرداختن دین- خجالتی- ترک 

خفیف استخوان- تزویر
5-  یکی از دو زوج کمدین مشـــهور 
دهه های بیســـت تا پنجاه سینمای 

امریکا- نوشتن- درون دهان
6-  تیـــر پیکاندار- هـــدف- گنجینه 

اسناد
7-  آویختـــه- انـــگل ایجـــاد کننده 
بیماری گال- نوشیدنی میهمانی ها

دل-  از  انـــدوه  کـــردن  محـــو    -8
فراموشی- جنگاور

9-  روستایی از توابع بخش مرکزی 
شهرستان جم اســـتان بوشهر- تپه 

ماسه ای- ضمیر مفعولی
10-  شـــهری در عـــراق - ســـرزمین 
فراموش شده خلیج فارس - خمره 

بزرگ
فوتبـــال-  تیـــم  در  عضـــوی    -11
خانه هـــا- نـــام مکانی گلـــر ایرانی 

میوندالن نروژ
12-  نوک مثلث- پشـــم ســـوخته- 

نانوا- مرکز یمن جنوبی
13-  مادر ماندانا ملکه هخامنشی- 

کاریز- آموزگار
14-  واحـــد دکان- لباس خانم ها- 

داد و فریاد مردم
15 -  ســـریال جدیدی به کارگردانی 
داوود بیـــدل - شـــهری دیدنـــی در 

هرمزگان

حل جدول ويژه شماره  6905

   افقي:
1 - این مثل در مورد کسی گفته می شود که به کاری دخالت کند 

که مربوط به او نباشد
2-  مقابل دوشیزه- پرنده ای زیبا و حالل گوشت- بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی

3-  فرهنگ لغت فرانسه- نان آبگوشتی- ماشین کشاورزی
4-  محور- عدد پیشتاز- فیلمی به کارگردانی کیومرث پوراحمد- پسوند حرفه ساز

5-  یادداشت- سروده غرور آفرین- کک و مکی روی سر
6- اولین حاکم ماد- چوب ویولن نوازی- درنوردیدن
7-  رود کارها!- گروه بزرگ همنوازان- خروس مازنی

8-  سامانه- قسمتی از اوستا- بازدید
9-  لقبی در اروپا- آهسته- کار سرسری و نسنجیده

10- می دهند تا رسوا کنند!- یکی از فرهنگ های مهم واژگان فارسی- دچار شدن
11-  چرخگاه- آب ورز و غواص- شکایت کردن و نالیدن

12-  باچای می خورند- همیشه- میوه- کلمه شرط
13-  مغازه- بزرگراهی در تهران- عنصری شیمیایی فلزی و کمیاب

14-  کمک- نام دیگر میوه بالنگ- یک میلیاردم یک متر
ــینما( به کارگردانی ــ ــرده س ــ ــفید2« )روی پ ــ ــونی س ــ ــــم »پیش ــرد فیل ــ ــر م ــ  15-  بازیگ

 سیدجواد هاشمی

 عمودي:
ــــل- از  ــتان اردبی ــ ــوه اس ــ 1-  ک

مراکز دیدنی بندرعباس
را  ــــش  خواب ــــی  بعض   -2
ــــت - پیوند  می بینند - بهش

ازدواج
3-  غذای سبزیجاتی- رفیق 

مهربان- همیشگی و دائم
ــور ناگهانی- بهت  ــ 4-  به ط
و شگفتی- مطابق روز- تنه 

درخت
ــده  ــ وع ــای  ــ ج ــره-  ــ چه   -5

کردن- زمین آذری
ــرادر  ــ ب ــد-  ــ خوردآی ــا  ــ ب   -6

شیرازی- خراب
ــز  ــ ــایر- مرک ــ ــراگاه عش ــ 7-  چ
ــهر بوانات استان فارس-  ــ ش

ایالت کندوی زنبورها
8-  مجال و فرصت- جذب 

کردن- به حساب آوردن
9-  مخلوطی از خشکبار- یار 

نعلبکی- پوستر بزرگ
10-  پیراهن آستین کوتاه- باز 

هم خراب!- پادگان تهران
و  ــدان  ــ خن ــــم-  غ ــار  ــ ی   -11

مهربان- باران یخی
ــــد- طریق کوتاه-  12-  باروآی
روانشناس بنام اتریشی با نام 

آلفرد- بدون درنگ
13-  گوهر یکتا- قهوه خانه- 

هم اکنون
ــگاه-  ــ ــــی در آزمایش 14-  ظرف
نقش و نوشته سحرآمیز- از 

نیروهای سه گانه
ــــخ  ن ــد-  ــ هالن ــراع  ــ اخت   -15

بافتنی
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سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2952و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6906
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9 ساله های قالیباف
گزارشی از کارگاه قالیبافی روستايی  در زهک سیستان و بلوچستان

مريم طالشی
گزارش نويس

دخترک سرخوشـــانه میاِن دارها اینور و 
آنور می رود. گاهی از پشـــت تیرکی ســـر 
خم می کنـــد و ریز ریز می خندد: »از من 
عکس می گیری، پول ساندویچم را هم 
بده.« این را خجوالنه می گوید و ســـرش 
را پشـــت زنی قـــوز کرده پشـــت دار قالی 
پنهان می کند. محدثه 7 ساله با مقنعه 
ســـفید حاشـــیه دوزی شـــده و پیراهن و 
دمپایی ســـبز، یکـــی از دخترانی اســـت 
که در کارگاه قالیبافی روســـتای »محمد 
شـــاه کرم« شهرســـتان زهک سیستان و 
بلوچستان مشغول کار است. تازه آمده 
قالیبافـــی یاد بگیـــرد. مدرســـه می رود. 
می گوینـــد کارآموز اســـت. تصـــور اینکه 
دختربچه 7 ســـاله برای کارآموزی آمده 
دشـــوار اســـت، اما در ســـوله بزرگ واقع 
در ابتدای روســـتا که دارهـــا در دو ردیف 
مـــوازی همچـــون نیمکت هـــای کالس 
چیده شـــده اند، دخترهـــای دیگری هم 
هســـتند کـــه قالیبافی را در همین ســـن 
آموخته اند و حاال آنجا مشـــغول کارند؛ 
کنار مـــادران و بعضی دیگـــر از زن های 
روستا که در مجموع تعدادشان 150 نفر 
است. سقف بلند سوله و نوری که ساعت 
3 بعدازظهـــر پاییـــزی، از دریچه هـــای 
باالی دیوارها اریب به داخل می تابد، با 
آن همه رنگ و نقش، فضایی دل انگیز 
را پیـــش رو قـــرار می دهد. ظاهـــر ماجرا 
این اســـت: دخترها و زن ها با لباس های 
رنگـــی و صورت هـــای آفتابـــی رنگ که 
انگشت هایشـــان با ظرافت تمام نخ ها 
را بـــه تارها گـــره می زند و رنگ هـــا را بر 

دل نقش ها می نشانند؛ یک تصویر زیبا. 
خودش شـــبیه یک تابلو فرش اســـت یا 
یک تابلوی نقاشـــی. آن طرف این همه 

زیبایی اما غمی عمیق است.
نجمـــه 9 ســـاله جـــوری بـــا مهـــارت 
انگشـــت ها را حرکـــت می دهـــد و نخ ها 
را گـــره می زند که انگار اســـتادکاری ماهر 
اســـت. دو ســـال پیش قالیبافی را شروع 
کرده و با مادرش به کارگاه می آید. نجمه 
جان مدرســـه می روی؟ کوتـــاه می گوید: 
»بلـــه« و حواســـش را بـــه کار می دهـــد. 
نگاهش به انگشـــت ها و حرکتشان روی 
تارهای قالی است. نجمه بعد از مدرسه 
بـــه کارگاه می آید، برای همین اســـت که 
جمعیت قالیبافان بعدازظهرها بیشـــتر 
اســـت؛ بعضـــی دخترها وقتی مدرســـه 
تعطیـــل می شـــود یکراســـت می آینـــد 
ســـرکار. بقیه از 7 صبح می آیند و تا 4 سر 

کار هستند.
 بـــوی نـــخ و نفـــس دخترهـــا به هم 
آمیخته است. کســـی دارد آرام آهنگی را 

زیر لب زمزمه می کند.
عاطفـــه اســـت. عاطفه 22 ســـاله که 
حرکـــت ســـریع انگشـــت ها حکایـــت از 
مهـــارت او دارد. از 18 ســـالگی در ایـــن 
ســـال   4 شـــده.  بـــه کار  مشـــغول  کارگاه 
می شـــود. تـــا اول راهنمایـــی خوانـــده و 
دیگر ادامه نداده. روستا مدرسه دارد اما 

عاطفه دیگر دوست نداشته ادامه دهد.
عاطفـــه جان چقـــدر درآمـــد داری؟ 
عاطفه لبخند می زند و چیزی نمی گوید. 
صدایی آرام از او شنیده می شود:»خوب 
اســـت. راضـــی ام.« راضـــی بـــودن برای 
عاطفـــه ماهـــی 150 هزار تومان اســـت. 
فقط همینقدر؟! کم نیست؟! این را من 

می پرســـم و عاطفه باز لبخنـــد می زند. 
فرشـــی کـــه می بافی نقشـــه کجاســـت؟ 
مال سیستان اســـت؟ عاطفه نمی داند. 
نقشـــه ها را به آنها می دهنـــد و دخترها 
می بافنـــد. عاطفـــه ازدواج نکرده. دلش 
نمی خواهـــد فعـــاًل ازدواج کند. می گوید 

االن کار کنم بهتر است.
آمنـــه کنار عاطفه نشســـته. 14 ســـاله 
است. 3 سال است در کارگاه کار می کند. 
تـــا کالس پنجم خوانده و دوســـت ندارد 
ادامـــه دهد. دلـــش می خواهـــد کار کند. 

آخرین بچه در خانه است.
از کنـــار هر ردیف دار که رد می شـــوم، 
دخترها با کنجـــکاوی نگاهی می اندازند 
می کننـــد.  پـــچ  پـــچ  هـــم   گـــوش  در  و 
سرگرمی شـــان چیســـت؟ هیچ. اینجا به 
ندرت پیش می آید کســـی بـــرای بازدید 
بیایـــد، به قول حمیده 25 ســـاله که جزو 
استادکارهاست و ماهی 170 هزار تومان 

می گیرد، هیچ کس سراغ ما نمی آید.
 انتهای ســـالن همان جایی اســـت که 
سارا کنار زنی دیگر پشت دار و با فاصله از 
زمین نشسته؛ این یعنی فرش دارد تمام 
می شود. ســـارا 9 ساله اســـت. سارا جان 
نمـــی روم.«  کالس چندمی؟ »مدرســـه 
جوابش مثل پتک می خوَرد توی ســـرم. 
نرفتی؟»نـــه.«  هـــم  اول  کالس  ســـارا 
قالیبافـــی را از کـــی یاد گرفتـــی؟ زنی که 
کنار دســـتش نشسته، جای ســـارا جواب 
می دهد. »از خودم یـــاد گرفته.« فاطمه 
38 ساله اســـت؛ عمه سارا. او ســـارا را با 
خودش بـــه کارگاه می آورد. خودش هم 
مدرســـه نرفتـــه و از اول قالیبافـــی کرده. 
ازدواج نکرده. خودش قالیبافی را به سارا 
یـــاد داده و وقتی به دختـــر نگاه می کند، 

سارا 9 ساله است. سارا جان کالس چندمی؟ »مدرسه نمی روم.« جوابش 
مثل پتک می خوَرد توی سرم. سارا کالس اول هم نرفتی؟»نه.« قالیبافی را 
از کی یاد گرفتی؟ زنی که کنار دستش نشسته، جای سارا جواب می دهد. »از 
خودم یاد گرفته.« فاطمه 38 ساله است؛ عمه سارا. او سارا را با خودش به 

کارگاه می آورد. خودش هم مدرسه نرفته و از اول قالیبافی کرده

از طایفـــه ریگـــی هـــم اینجـــور می گوید: 
»ســـال خشـــکی همه چیزمـــان را از بین 
از بیـــن رفـــت. کســـی  بـــرد. کشـــاورزی 
ســـری به ما نمی زند. اینجـــا طایفه های 
ریگی و شـــهرکی و نارویی هستند. هرکه 
توانسته کوچ کرده و رفته. اصفهان و یزد 
رفته اند.« بچه های خودت کجا هســـتند 
خان بی بـــی؟ »خـــودم بچه نـــدارم.« و 

سکوت می کند.
فرش هـــا از ســـوله مســـتقیم می رود 
تهـــران. می گوینـــد فرش هـــا می آید به 
تهران شما. فرش هایی که 5، 6 ماه طول 
می کشد تا یکی شان بافته شود. می گویند 
ما گلیم اصیل سیســـتانی داریـــم که در 
بعضـــی خانه ها پیـــدا می شـــود اما این 

فرش ها نقشه اش مال اینجا نیست.
»نقشـــه فرش ها مال قم اســـت و از 
قـــم می آید. نقشـــه های خود سیســـتان 
نقش های قدیمی گلیمی اســـت.« این 
را زهرا رخشانی، مسئول کارگاه می گوید. 
خودش اهل همین روستاســـت. از سال 
71 کارگاه را راه انداخته انـــد. خصوصـــی 
اســـت. در زابـــل آمـــوزش دیـــده و اول 
در روســـتا دو تا اتاق کوچک بـــود و االن 
زن هـــا و دخترها در ســـوله کار می کنند. 
می گوید:»دســـتمزدها کم اســـت. البته 
دخترها خیلی هایشـــان شـــاگرد هستند. 
بیشتری ها روزی 7 هزار تومان می گیرند. 
اســـتادکارها بـــرای یک فرش کـــه تمام 
شود تا یک میلیون هم می گیرند. بسته 
به فـــرش دارد. دخترها دوســـت ندارند 
خانواده هایشـــان  چون  بخواننـــد  درس 

پول ندارند.«
قالیباف ها دیگر کم کم دارند دســـت 
از کار می کشـــند. نزدیک تعطیلی است. 
ناهارشـــان را همانجا خـــورده و نخورده، 
وســـایل را جمع می کنند و قوز پشـــت را 

کمی صاف.
میـــان  اســـت  غریـــب  تناقضـــی 
قوزپشـــت ها.  و  خنـــدان  صورت هـــای 
تناقضی غریب اســـت میـــان دخترکان 
کوچک زیبا، میان آن همه رنگ و نقش 
و نیمکت هایـــی که از حضورشـــان خالی 
می شـــود. تناقضـــی غریب اســـت میان 
قالیبافان ریزنقش 9 ساله و فرش نفیس 

چندصد شانه.
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فرحنـــاز و فائزه ریگـــی اما نظری غیر 
از ایـــن دارنـــد. خواهـــر هســـتند. فرحناز 
25 ســـاله اســـت و ازدواج نکـــرده. تا اول 
راهنمایی خوانده و دلش نمی خواســـته 
ادامه دهد. مدرســـه را دوست نداشته و 
دوســـت هم ندارد از روستایشـــان برود. 

همین جا بماند و کار کند.
فائـــزه کالس هشـــتم اســـت و هنـــوز 
مدرســـه می رود اما مدرســـه را دوســـت 
نـــدارد. می گوید: »تا موقعـــی که بتوانم 
مـــی روم مدرســـه اما ســـخت که بشـــود 
نمـــی روم. تـــا کالس نهم مـــی روم دیگر 

بس است.«
خواهـــرش  حـــرف  دنبـــال  فرحنـــاز 
می گویـــد: »اینجا هرکس خـــودش تا هر 
موقعـــی که بخواهد مدرســـه مـــی رود و 
خانـــواده اجبـــار نمی کند. بـــرای ازدواج 
هم اجبار نمی کنند. ما سه تا خواهریم و 
دوتا برادر. دخترها همین جا می مانند و 
پسرها بیشتر می روند یزد برای کارگری.«

خـــان بی بی ریگـــی حدوداً 50 ســـاله 

انگار کودکـــی خودش را می بیند. فاطمه 
می گوید:»اینجا مردها همه بیکارند. قباًل 
کشـــاورزی می کردند اما االن کار نیست. 
زن هـــا بایـــد کار کننـــد. همه هم کـــه نه. 
بعضی ها می آیند. از شـــهرک می آیند.« 
همـــان  شـــهرک  از  فاطمـــه  منظـــور 
روستاســـت که به آن مجتمع مســـکونی 
محمدشـــاه کرم هم می گوینـــد و حدود 
900 خانوار دارد. خانوارهایی که کارشان 
کشاورزی بوده و گندم و جو می کاشتند اما 
حاال به قول خودشان سال خشکی است 

و چیـــزی درنمی آید. عالوه بر آن طوفان 
دیگر رمقی برای زمین ها نگذاشته. شن، 
زمین های کشاورزی را پوشانده و امیدی 

به رویش مجدد نیست.
مرضیـــه خیلی وقت اســـت اینجا کار 
می کند. از باسابقه ها است. قدمت کارگاه 
هم به 25 ســـال می رسد. 3 تا بچه دارد. 
بچه هایش مدرســـه می رونـــد و خودش 
می آیـــد کارگاه. درآمدش کم اســـت اما 

راضی است چون مردش درآمد ندارد.
نادیا مانتوی صورتی پوشیده. کالس 

پنجم اســـت. از مدرســـه می آیـــد اینجا 
قالیبافـــی می کند. مدرســـه را دوســـت 
و  بخوانـــد  درس  می خواهـــد  و  دارد 
معلم شود. از معدود دخترهایی است 
که مدرســـه را دوســـت دارد. 7ســـالگی 
قالیبافـــی را از مـــادرش یـــاد گرفتـــه و 
می داند در آینـــده نمی خواهد قالیباف 
باقی بماند. زکیه هم مثل اوست. زکیه 
14 ساله الغر اندام که کالس نهم است. 
درس خواندن را دوســـت دارد و دلش 

می خواهد ادامه دهد.
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9 ساله های قالیباف
گزارشی از کارگاه قالیبافی روستايی  در زهک سیستان و بلوچستان

مريم طالشی
گزارش نويس

دخترک سرخوشـــانه میاِن دارها اینور و 
آنور می رود. گاهی از پشـــت تیرکی ســـر 
خم می کنـــد و ریز ریز می خندد: »از من 
عکس می گیری، پول ساندویچم را هم 
بده.« این را خجوالنه می گوید و ســـرش 
را پشـــت زنی قـــوز کرده پشـــت دار قالی 
پنهان می کند. محدثه 7 ساله با مقنعه 
ســـفید حاشـــیه دوزی شـــده و پیراهن و 
دمپایی ســـبز، یکـــی از دخترانی اســـت 
که در کارگاه قالیبافی روســـتای »محمد 
شـــاه کرم« شهرســـتان زهک سیستان و 
بلوچستان مشغول کار است. تازه آمده 
قالیبافـــی یاد بگیـــرد. مدرســـه می رود. 
می گوینـــد کارآموز اســـت. تصـــور اینکه 
دختربچه 7 ســـاله برای کارآموزی آمده 
دشـــوار اســـت، اما در ســـوله بزرگ واقع 
در ابتدای روســـتا که دارهـــا در دو ردیف 
مـــوازی همچـــون نیمکت هـــای کالس 
چیده شـــده اند، دخترهـــای دیگری هم 
هســـتند کـــه قالیبافی را در همین ســـن 
آموخته اند و حاال آنجا مشـــغول کارند؛ 
کنار مـــادران و بعضی دیگـــر از زن های 
روستا که در مجموع تعدادشان 150 نفر 
است. سقف بلند سوله و نوری که ساعت 
3 بعدازظهـــر پاییـــزی، از دریچه هـــای 
باالی دیوارها اریب به داخل می تابد، با 
آن همه رنگ و نقش، فضایی دل انگیز 
را پیـــش رو قـــرار می دهد. ظاهـــر ماجرا 
این اســـت: دخترها و زن ها با لباس های 
رنگـــی و صورت هـــای آفتابـــی رنگ که 
انگشت هایشـــان با ظرافت تمام نخ ها 
را بـــه تارها گـــره می زند و رنگ هـــا را بر 

دل نقش ها می نشانند؛ یک تصویر زیبا. 
خودش شـــبیه یک تابلو فرش اســـت یا 
یک تابلوی نقاشـــی. آن طرف این همه 

زیبایی اما غمی عمیق است.
نجمـــه 9 ســـاله جـــوری بـــا مهـــارت 
انگشـــت ها را حرکـــت می دهـــد و نخ ها 
را گـــره می زند که انگار اســـتادکاری ماهر 
اســـت. دو ســـال پیش قالیبافی را شروع 
کرده و با مادرش به کارگاه می آید. نجمه 
جان مدرســـه می روی؟ کوتـــاه می گوید: 
»بلـــه« و حواســـش را بـــه کار می دهـــد. 
نگاهش به انگشـــت ها و حرکتشان روی 
تارهای قالی است. نجمه بعد از مدرسه 
بـــه کارگاه می آید، برای همین اســـت که 
جمعیت قالیبافان بعدازظهرها بیشـــتر 
اســـت؛ بعضـــی دخترها وقتی مدرســـه 
تعطیـــل می شـــود یکراســـت می آینـــد 
ســـرکار. بقیه از 7 صبح می آیند و تا 4 سر 

کار هستند.
 بـــوی نـــخ و نفـــس دخترهـــا به هم 
آمیخته است. کســـی دارد آرام آهنگی را 

زیر لب زمزمه می کند.
عاطفـــه اســـت. عاطفه 22 ســـاله که 
حرکـــت ســـریع انگشـــت ها حکایـــت از 
مهـــارت او دارد. از 18 ســـالگی در ایـــن 
ســـال   4 شـــده.  بـــه کار  مشـــغول  کارگاه 
می شـــود. تـــا اول راهنمایـــی خوانـــده و 
دیگر ادامه نداده. روستا مدرسه دارد اما 

عاطفه دیگر دوست نداشته ادامه دهد.
عاطفـــه جان چقـــدر درآمـــد داری؟ 
عاطفه لبخند می زند و چیزی نمی گوید. 
صدایی آرام از او شنیده می شود:»خوب 
اســـت. راضـــی ام.« راضـــی بـــودن برای 
عاطفـــه ماهـــی 150 هزار تومان اســـت. 
فقط همینقدر؟! کم نیست؟! این را من 

می پرســـم و عاطفه باز لبخنـــد می زند. 
فرشـــی کـــه می بافی نقشـــه کجاســـت؟ 
مال سیستان اســـت؟ عاطفه نمی داند. 
نقشـــه ها را به آنها می دهنـــد و دخترها 
می بافنـــد. عاطفـــه ازدواج نکرده. دلش 
نمی خواهـــد فعـــاًل ازدواج کند. می گوید 

االن کار کنم بهتر است.
آمنـــه کنار عاطفه نشســـته. 14 ســـاله 
است. 3 سال است در کارگاه کار می کند. 
تـــا کالس پنجم خوانده و دوســـت ندارد 
ادامـــه دهد. دلـــش می خواهـــد کار کند. 

آخرین بچه در خانه است.
از کنـــار هر ردیف دار که رد می شـــوم، 
دخترها با کنجـــکاوی نگاهی می اندازند 
می کننـــد.  پـــچ  پـــچ  هـــم   گـــوش  در  و 
سرگرمی شـــان چیســـت؟ هیچ. اینجا به 
ندرت پیش می آید کســـی بـــرای بازدید 
بیایـــد، به قول حمیده 25 ســـاله که جزو 
استادکارهاست و ماهی 170 هزار تومان 

می گیرد، هیچ کس سراغ ما نمی آید.
 انتهای ســـالن همان جایی اســـت که 
سارا کنار زنی دیگر پشت دار و با فاصله از 
زمین نشسته؛ این یعنی فرش دارد تمام 
می شود. ســـارا 9 ساله اســـت. سارا جان 
نمـــی روم.«  کالس چندمی؟ »مدرســـه 
جوابش مثل پتک می خوَرد توی ســـرم. 
نرفتی؟»نـــه.«  هـــم  اول  کالس  ســـارا 
قالیبافـــی را از کـــی یاد گرفتـــی؟ زنی که 
کنار دســـتش نشسته، جای ســـارا جواب 
می دهد. »از خودم یـــاد گرفته.« فاطمه 
38 ساله اســـت؛ عمه سارا. او ســـارا را با 
خودش بـــه کارگاه می آورد. خودش هم 
مدرســـه نرفتـــه و از اول قالیبافـــی کرده. 
ازدواج نکرده. خودش قالیبافی را به سارا 
یـــاد داده و وقتی به دختـــر نگاه می کند، 

سارا 9 ساله است. سارا جان کالس چندمی؟ »مدرسه نمی روم.« جوابش 
مثل پتک می خوَرد توی سرم. سارا کالس اول هم نرفتی؟»نه.« قالیبافی را 
از کی یاد گرفتی؟ زنی که کنار دستش نشسته، جای سارا جواب می دهد. »از 
خودم یاد گرفته.« فاطمه 38 ساله است؛ عمه سارا. او سارا را با خودش به 

کارگاه می آورد. خودش هم مدرسه نرفته و از اول قالیبافی کرده

از طایفـــه ریگـــی هـــم اینجـــور می گوید: 
»ســـال خشـــکی همه چیزمـــان را از بین 
از بیـــن رفـــت. کســـی  بـــرد. کشـــاورزی 
ســـری به ما نمی زند. اینجـــا طایفه های 
ریگی و شـــهرکی و نارویی هستند. هرکه 
توانسته کوچ کرده و رفته. اصفهان و یزد 
رفته اند.« بچه های خودت کجا هســـتند 
خان بی بـــی؟ »خـــودم بچه نـــدارم.« و 

سکوت می کند.
فرش هـــا از ســـوله مســـتقیم می رود 
تهـــران. می گوینـــد فرش هـــا می آید به 
تهران شما. فرش هایی که 5، 6 ماه طول 
می کشد تا یکی شان بافته شود. می گویند 
ما گلیم اصیل سیســـتانی داریـــم که در 
بعضـــی خانه ها پیـــدا می شـــود اما این 

فرش ها نقشه اش مال اینجا نیست.
»نقشـــه فرش ها مال قم اســـت و از 
قـــم می آید. نقشـــه های خود سیســـتان 
نقش های قدیمی گلیمی اســـت.« این 
را زهرا رخشانی، مسئول کارگاه می گوید. 
خودش اهل همین روستاســـت. از سال 
71 کارگاه را راه انداخته انـــد. خصوصـــی 
اســـت. در زابـــل آمـــوزش دیـــده و اول 
در روســـتا دو تا اتاق کوچک بـــود و االن 
زن هـــا و دخترها در ســـوله کار می کنند. 
می گوید:»دســـتمزدها کم اســـت. البته 
دخترها خیلی هایشـــان شـــاگرد هستند. 
بیشتری ها روزی 7 هزار تومان می گیرند. 
اســـتادکارها بـــرای یک فرش کـــه تمام 
شود تا یک میلیون هم می گیرند. بسته 
به فـــرش دارد. دخترها دوســـت ندارند 
خانواده هایشـــان  چون  بخواننـــد  درس 

پول ندارند.«
قالیباف ها دیگر کم کم دارند دســـت 
از کار می کشـــند. نزدیک تعطیلی است. 
ناهارشـــان را همانجا خـــورده و نخورده، 
وســـایل را جمع می کنند و قوز پشـــت را 

کمی صاف.
میـــان  اســـت  غریـــب  تناقضـــی 
قوزپشـــت ها.  و  خنـــدان  صورت هـــای 
تناقضی غریب اســـت میـــان دخترکان 
کوچک زیبا، میان آن همه رنگ و نقش 
و نیمکت هایـــی که از حضورشـــان خالی 
می شـــود. تناقضـــی غریب اســـت میان 
قالیبافان ریزنقش 9 ساله و فرش نفیس 

چندصد شانه.
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فرحنـــاز و فائزه ریگـــی اما نظری غیر 
از ایـــن دارنـــد. خواهـــر هســـتند. فرحناز 
25 ســـاله اســـت و ازدواج نکـــرده. تا اول 
راهنمایی خوانده و دلش نمی خواســـته 
ادامه دهد. مدرســـه را دوست نداشته و 
دوســـت هم ندارد از روستایشـــان برود. 

همین جا بماند و کار کند.
فائـــزه کالس هشـــتم اســـت و هنـــوز 
مدرســـه می رود اما مدرســـه را دوســـت 
نـــدارد. می گوید: »تا موقعـــی که بتوانم 
مـــی روم مدرســـه اما ســـخت که بشـــود 
نمـــی روم. تـــا کالس نهم مـــی روم دیگر 

بس است.«
خواهـــرش  حـــرف  دنبـــال  فرحنـــاز 
می گویـــد: »اینجا هرکس خـــودش تا هر 
موقعـــی که بخواهد مدرســـه مـــی رود و 
خانـــواده اجبـــار نمی کند. بـــرای ازدواج 
هم اجبار نمی کنند. ما سه تا خواهریم و 
دوتا برادر. دخترها همین جا می مانند و 
پسرها بیشتر می روند یزد برای کارگری.«

خـــان بی بی ریگـــی حدوداً 50 ســـاله 

انگار کودکـــی خودش را می بیند. فاطمه 
می گوید:»اینجا مردها همه بیکارند. قباًل 
کشـــاورزی می کردند اما االن کار نیست. 
زن هـــا بایـــد کار کننـــد. همه هم کـــه نه. 
بعضی ها می آیند. از شـــهرک می آیند.« 
همـــان  شـــهرک  از  فاطمـــه  منظـــور 
روستاســـت که به آن مجتمع مســـکونی 
محمدشـــاه کرم هم می گوینـــد و حدود 
900 خانوار دارد. خانوارهایی که کارشان 
کشاورزی بوده و گندم و جو می کاشتند اما 
حاال به قول خودشان سال خشکی است 

و چیـــزی درنمی آید. عالوه بر آن طوفان 
دیگر رمقی برای زمین ها نگذاشته. شن، 
زمین های کشاورزی را پوشانده و امیدی 

به رویش مجدد نیست.
مرضیـــه خیلی وقت اســـت اینجا کار 
می کند. از باسابقه ها است. قدمت کارگاه 
هم به 25 ســـال می رسد. 3 تا بچه دارد. 
بچه هایش مدرســـه می رونـــد و خودش 
می آیـــد کارگاه. درآمدش کم اســـت اما 

راضی است چون مردش درآمد ندارد.
نادیا مانتوی صورتی پوشیده. کالس 

پنجم اســـت. از مدرســـه می آیـــد اینجا 
قالیبافـــی می کند. مدرســـه را دوســـت 
و  بخوانـــد  درس  می خواهـــد  و  دارد 
معلم شود. از معدود دخترهایی است 
که مدرســـه را دوســـت دارد. 7ســـالگی 
قالیبافـــی را از مـــادرش یـــاد گرفتـــه و 
می داند در آینـــده نمی خواهد قالیباف 
باقی بماند. زکیه هم مثل اوست. زکیه 
14 ساله الغر اندام که کالس نهم است. 
درس خواندن را دوســـت دارد و دلش 

می خواهد ادامه دهد.
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امروز در تاريخ
عهدنامه رعايت بيطرفي ميان ايران و شوروي

يكم آبان 1306 عهدنامه رعايت بي طرفي و تأمين 
متقابل كه ميان تهران و مسكو امضاء شده بود، مبادله شد. 
اين عهدنامه هشتم مِهرماه همين سال ميان دو دولت تنظيم 
شده بود كه پارلمان ايران با تصويب يك ماده واحده در 
27 مِهرماه مبادله و اجراي آن را قانوني ساخت. تا كنون به 
لغو اين عهدنامه كه داراي هشت فصل است اشاره نشده 
است.پس از فروپاشي ِ اتحاد شوروي ، روسيه فدراتيو متعهد 

به رعايت قراردادهاي آن دولت شده  شده است.
استخدام كارشناس خارجى براى حل مساله توّرم

يكم آبان سال 1322 كه ايران دچار توّرم پول و در 
نتيجه گرانى اجناس شده بود، مجلس شوراي ملي براى 
حل مســـئله، با استخدام شمارى اقتصاددان و ازجمله 60 
كارشناس امور پول، ماليات و استخدام از آمريكا موافقت 
كرد. در آن زمان  اســـتدالل شـــده بود كه مسائل مالى و 
اقتصادى ايران نتيجه بى تدبيرى دولت و تأمين كســـري 
بودجه از محل انتشار اسكناس جديد و نيز فشار متفقين 
كه ايران را در اشغال نظامى داشتند به انتشار بيش از حد 

اسكناس جديد بوده است .
داستان دوساله شدن دوره سناي ايران

يكم آبان 1331 در پي انتشـــار مقاله اي در روزنامه 
«باختر امروز» كه سناتورها مجري سياست هاي انگلستان 
در ايران هستند كه نوعي خيانت است، مجلس شوراي ملي 
با تصويب يك طرح فوري، دوره سنا را به دو سال تقليل 
داد.سناتورها براي اعتراض به اين مصّوبه به بهارستان رفتند، 

ولي آنان را به مجلس شوراي ملي راه ندادند.
تاسيس تلويزيون دولتي ايران

يكشـــنبه شبـ  يكم آبان 1345  نخستين فرستنده 
تلويزيون دولتي به نام شبكه مّلي آغاز به كار كرد (عنواني 
 در برابر تلويزيون غيردولتي آن زمان كه از 1337 فعاليت 
مي كرد و حبيب ثابت آن را تأسيس كرده بود). كار تلويزيون 
مّلى تا چهارشنبه چهارم آبان آن سالـ  زادروز شاهـ  جنبه 
آزمايشى داشت. مهندس رضا قطبى قبال يك پان ايرانيست، 
مديريت تلويزيون مّلى را به دست داشت و مديريت او 
بر اين سازمان و ادغام همه راديوـ تلويزيون هاى كشور 
در1350 در يك سازمان مّلى تا بيستم شهريور1357 ادامه 

داشت كه در اين روز كناره گيرى كرد.

قاب امروز

* اگر كســـى احساس كند كه هرگز در 
زندگى دچار اشتباه نشده، اين بدان معنى است 
كه هرگـــز به دنبال چيزهاى تازه در زندگيش 

نبوده است. 
 آلبرت انيشتن

 سرايه

جشنواره غذا و صنايع دستى همسران ديپلمات ها /عكس از: مرضيه نورعلى

متن پاسخ آيت اهللا العظمي خميني به علماي ايران
متن پاســـخ حضرت   آيت اهللا العظمي امام خميني به 
تلگراف هاي همدردي با ايشان، امروز بشرح زير در تهران 

منتشر شد:
14 ذيقعده 98

بسم اهللا الرحمن الرحيم
حضور محترم علماي اعالم و حجج اســـالم دامة 

بركاتهم.
پس از عرض ســـالم، تلگراف هايي از ايران واصل 
گرديد و اطالع حاصل شد كه تلگرافها بيش از اين بوده است 

و برحسب معمول چون گذشته نرسانده اند.
 لهذا اين جانب از تفقد حضرات آقايان محترم تشكر 
مي نمايم و رساندن تشكر مرا به برادران عزيز از هر طبقه و 

صنفي كه هستند اميدوارم.
و در اين فرصت الزم است از طبقه جوان تقاضا كنم 
كه نسبت به ساحت محترم مراجع و روحانيون احترامات 
البقه را مراعات نمايند. جوانان عزيز آگاهند كه در اين وقت 
حساس كه نهضت اسالمي به نتيجه نزديك مي شود هيچ 
امري از اختالف كلمه خطرناكتر نيســـت و در شكوفايي 
نهضت هيچ چيز موثرتر از حفظ وحدت كلمه و ابقاء صفوف 

مبارزه نخواهد بود.
از خداوند متعال نصرت  اسالم و مسلمين را خواستارم.
روح اهللا الموسوي الخميني

دولت آزاديهاي سياسي دانشجويان را پذيرفت
اليحه تقديمي اســـتقالل دانشگاه ها كه هم اكنون در 
كميسيون فرهنگ مجلس سنا مي باشد پس گرفته خواهد 
شد و اليحه ديگري با برداشت ديگر، ضمن توجه بنظريات 
دانشگاهيان و باكمك و همكاري آنها تهيه و تنظيم و در اسرع 

اوقات به قوه مقننه تقديم خواهد شد.
اين مطالب را وزير جديد علوم و آموزش عالي امروز 
در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني اعالم داشت.

وي گفت اصول اساســـي و نكاتي كه در اين اليحه 
گنجانيده خواهد شد و در سرلوحه اقدامات وزارت علوم 
قرار خواهد گرفت نوشتن، گفتن و بحث كردن و آزادي و 

مصونيت در حريم دانشگاهها تامين ميگردد. 
گارد دانشگاها برداشته ميشود و نظم داخلي هر دانشگاه 
برعهده و مسئوليت رئيس دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالي خواهد بود.آزادي كليه دانشـــجوياني كه در سنوات 
گذشته به دليل فعاليتهاي سياسي گرفتار شده اند تامين ميشود 

و ...
1126 زنداني سياسي پس فردا آزاد ميشوند

اطالعيه اداره دادرســـي نيروهاي مسلح شاهنشاهي 
بمناسبت چهارم آبانماه ميالد مسعود فرخنده اعليحضرت 
همايون شاهنشاه آريامهر بزرگ ارتشتاران تعداد 1126 نفر 
از كســـاني كه به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و 325 نفر از 
كساني كه به اتهامات مختلف ديگر محكوم شده اند جمعًا 

1451 نفر مورد عفو ملوكانه واقع گرديدند. 
فرمان مطاع مبارك شاهانه جهت اجرا به زندان هاي 
كشور ابالغ گرديد تا اين محكومان را در روز سوم آبان ماه 

1357 از زندان آزاد نمايند.
نامه روحانيون به كميته حقوق بشر

ديروز بيست تن از علماي قم و مدرسين حوزه علميه 
در نامه اي كه در اختيار كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق 
بشر قرار گرفت، آزادي حضرت آيت اهللا طالقاني منتظري و 

نوري را خواستار شدند. 
در نامه مدرســـين و علماي قم، آمده است: بطوريكه 
اطالع يافته ايم وضع جســـماني حضرات آيت اهللا طالقاني 
و نوري رضايتبخش نيســـت و بســـبب محيط نامساعد 
زندان و آزاري كه ديده اند، بايد ســـريعاً تحت معالجه قرار 

گيرند.
برائت حجه االسالم نوري همداني

روز گذشته در شعبه دوم دادگاه استان مركز پرونده 
حجت االسالم شيخ حسين نوري همداني مورد رسيدگي 

قرار گرفت. 
وي طبق راي كميسيون امنيت اجتماعي به مدت پنج 

سال تبعيد در شهرستان خلخال محكوم شده بود. 
آقاي صدرحاج سيدجوادي وكيل دادگستري از متهم 
دفاع كرد و دادگاه حكم محكوميت وي را نقض نموده راي 

به برائت او داد.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه اول آبان ماه 1357
(برابر با 20 ذيقعده 1398، 22 اكتبر 1978) نقل شده است.

چهل سال پيش...

پندبزرگان   
دل بـــى عشـــق را افســـردن اولـــى

هـــر كـــه دردى نـــداره مـــردن اولـــى
تنـــى كـــه نيســـت ثابت در ره عشـــق

اولـــى ســـوتن  آتـــش  بـــه  ذره  ذره 
باباطاهر عريان

فال 
هفته

جدول سودوکو

فروردین : برایتان سخت است که خطوطی که برای برنامه ریزی درباره آینده 
الزم دارید را رسم کنید. شما ایده های بزرگی درباره آنچه که می خواهید انجام 
دهید دارید. با وجود اینکه همه چیز خوب به نظر می رسد،  اما مشکل از اینجا 
ناشی می شود که شما درمی یابید که ممکن است اهداف خود را از دست بدهید. 

اگر بخواهید خود را مجبور به کاری کنید، این کار نمی تواند شما را موفق کند.

اردیبهشت :  شاید خویشتن داری بهترین خصوصیت اخالقی شما نباشد، اما 
می تواند شما را از دردسرها دور نگه دارد. این سخن بدین معنی نیست که شما 
زندگی پرمخاطره ای دارید، بلکه فقط بدین معنی است که شما باید به تعهداتی 
که می دهید بیشتر توجه کنید. شما اگر بیشتر از توانتان مسئولیت قبول کنید، 

ممکن است همه چیز را خرابتر کنید. 

خرداد :   با وجود اینکه مســائل و مشــکالت زیادی دارید اما دوســت ندارید 
کــه وقت تان را برای فکر کــردن به آنها هدر بدهید. باید کاری کنید تا جریان 
کارهایتان را کند و آرام کند اما احتماال اتفاقی می افتد که نمی توانید به هدف 
تان برسید. بتوانید اگر مسیر خود را در روزهای آینده تغییر دهید استرس و فشار 

روحی را کاهش می دهید. پس الزم نیست همین االن تصمیم مهمی بگیرید.

تیر: شما برای دســت یابی به جواب حاضر نیستید خیلی به خودتان زحمت 
بدهید، اما شاید مجبور باشید هرچیز بی اهمیت تری از جواب “مثبت” را قبول 
کنید. اگرچه شما امید دارید که به جوابی قطعی برسید، اما هنوز خاکستری های 
زیادی بین رنگ سفید و سیاه وجود دارد! برای رسیدن به موفقیت عجله نکنید؛ 

درغیر این صورت امکان دارد در مسیر نادرستی قرار بگیرید.

مرداد : سعی کنید به کارهایی که می توانید انجام دهید فکر کنید نه کارهایی 
که نمی توانید.می توانید از کارهای خالق و هم چنین رابطه ها بهره مند شوید.

شما در این روزها توقعات زیاد یا بیش از حدی را، از دیگران برای خودتان طلب 
می کنید. این موضوع باعث شــده است که شما صبر، استقامت تان را در برابر 

مشکالت از دست بدهید.

شهریور : شما در این تردید به سر می برید که بهترین و عالی ترین ایده های 
خود را تا زمانیکه مطمئن شــوید آنها حتما محقق می شوند، پنهان کرده و به 
تاخیر بیندازید. شــما نمی خواهید درک و حس عادی خــود را قبل از اینکه 
برنامه های خود را عملی کنید بدست آورده تا مجبور نباشید بعدا دوباره به عقب 

بازگردید و اشتباهات خود را بازبینی کنید.

مهر : شما گاهی اوقات قبل از اینکه مسیر خود را بررسی کنید به طور غریزی 
در مسیر مستقیم قرار می گیرید. اما دلیل این کار فقط می تواند این باشد که 
شما به مسیری که برگزیده اید کامالً ایمان دارید و این لزوماً به این معنا نیست 
که شما تحت آروزی قلبی خود آن را دنبال می کنید. اکنون زمان آن فرا رسیده 

که دقیقتر به جهان نگاه کرده تا بتوانید به مفاهیمی ظریف دست پیدا کنید.

آبان : ا وجوداینکه اتفاقات بســیاری در زندگی شما در حال وقوع است ممکن 
است شما بخواهید که از کنار همه اینها بگذرید. البته شما نیاز خواهید داشت 
موضع مشــخصی اتخاذ کنید بهتر است انرژی خود را هدر ندهید و آن را برای 
مواقع ضروری نگاه دارید. هفته آینده روزهایی کامال متفاوت خواهید داشت پس 

بهتر است تا آن زمان کمی استراحت کنید و نیروی خود را ذخیره سازید.

آذر : شما سعی می کنید که خیلی ایده آلیست باشید، اما واقع بین بودن برای 
شما کار سختی است. ارتباط برقرار کردن نیز کمی برایتان سخت شده است، 
چرا که افکارتان هنوز برای خودتان تعریف نشده است. اگرچه این باعث می شود 
نتوانید دیگران را در افکارتان سهیم کنید. پس حاال در حالیکه تجربیات تان را 

برای خود نگه می دارید کمتر در مورد آن هاحرف بزنید. 

دی : شــما در عین حال که کامالً اهداف خود را شناخته اید، روز به روز بیشتر 
رشــد کرده و تواناتر می شوید. شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، ولی 
به خاطر اینکه وقت زیادی دارید، دوســت دارید کارهای بیشتری انجام دهید. 
خوشبختانه شما برای متعادل کردن زندگیتان آمادگی کامل دارید. همین برای 

لذت بردن شما از زندگی کفایت می کند. 

بهمن : اکنون زمان خوبی اســت که در میدان زندگی حاضر شوید و موقعیت 
دشــواری را که پیش آمده به جای اینکــه از آن فرار کنید تحت کنترل خود 
درآورید. درباره اتفاقاتی که در حال وقوع است بیندیشید؛ و بعد بر مبنای تجزیه 
و تحلیل های خود عمل کنید. خود را از احساسات تان جدا نکنید به خاطر اینکه 

آنها چیزهای زیادی دارند که به شما یاد دهند.

اسفند :  به جای اینکه با تصمیمات تزلزل ناپذیر خود نظر دیگران را جلب کنید 
بهتر اســت در روش کارتان تغییری ایجاد کنید. شاید این کار برای شما مفید 
باشــد و باعث شود مدتی را با آرامش سپری کنید. اگر شما از این روش جدید 
ناراضی بودید، آن وقت می توانید روشتان را تغییر دهید. اما اگر شما مسیری را 

که برگزیده اید دوست داشتید، می توانید شادمانه به راهتان ادامه بدهید.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.

ت؟
اس

د 
دا

 تع
چه

ـ ( 
 ) ه

ف
حر

طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن
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اسامی برندگان جدول 3799
  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
1. گیاهاني كه از سلولهاي ساده تشكیل شده اند و فاقد 

ریشه و برگ و ساقه هستندـ  بندر مشهور آلماني
2. صمغي بسیار تلخ كه به صبر زرد هم معروف استـ  

حرف همراهيـ  از آبزیان بسیار بزرگـ  بلیغ
ــدي براي اندازه گیري طولـ  مملكتـ  پدرـ   3. واح

خورشید،آفتاب
4. انتهاـ  جنگیدنـ  از وسایل روشنایيـ  كلمه درد

5. شادمانيـ  فرشتهـ  میوه اي مقوي
ــاطیري بابل كه دعوي خدایي كردـ  لنگه  ــاه اس 6. ش

چیزيـ  جوي خونـ  دوست
7. ماده غذایي پروتئینيـ  آب نیم گرمـ  كشف رازي 

ـ نام قدیم اصفهان
ــتان  ــتاني در كردس 8. پراكندگيـ  منطقه اي كوهس

ایرانـ  ویتامین انعقاد خون
ــت  9. عیب و عارـ  آواز بلندـ  نگاه كردنـ  گیاهي اس

همانند شبدر با گلهاي زرد یا سرخ
10. صبحـ  رخـ  قدم یكپاـ  عطر میت

ــت شناسي معروف استـ  پیامبر  11. به پدر علم زیس
ـ همدم

12. تصدیق انگلیسيـ  خواب خوشـ  دریایي در اروپا 
ـ لقبي اشرافي در انگلستان

ــروفـ  ظرفي كوچك براي  ــیهـ  مع 13. متضاد حاش
مركب یا جوهرـ  شرم، آزرم

14. از سبزیهاي خوراكيـ  بلندترین شب سال- جاي 
پردرختـ  حمله وهجوم

15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.
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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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اسامی برندگان جدول 3799
  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
1. گیاهاني كه از سلولهاي ساده تشكیل شده اند و فاقد 

ریشه و برگ و ساقه هستندـ  بندر مشهور آلماني
2. صمغي بسیار تلخ كه به صبر زرد هم معروف استـ  

حرف همراهيـ  از آبزیان بسیار بزرگـ  بلیغ
ــدي براي اندازه گیري طولـ  مملكتـ  پدرـ   3. واح

خورشید،آفتاب
4. انتهاـ  جنگیدنـ  از وسایل روشنایيـ  كلمه درد

5. شادمانيـ  فرشتهـ  میوه اي مقوي
ــاطیري بابل كه دعوي خدایي كردـ  لنگه  ــاه اس 6. ش

چیزيـ  جوي خونـ  دوست
7. ماده غذایي پروتئینيـ  آب نیم گرمـ  كشف رازي 

ـ نام قدیم اصفهان
ــتان  ــتاني در كردس 8. پراكندگيـ  منطقه اي كوهس

ایرانـ  ویتامین انعقاد خون
ــت  9. عیب و عارـ  آواز بلندـ  نگاه كردنـ  گیاهي اس

همانند شبدر با گلهاي زرد یا سرخ
10. صبحـ  رخـ  قدم یكپاـ  عطر میت

ــت شناسي معروف استـ  پیامبر  11. به پدر علم زیس
ـ همدم

12. تصدیق انگلیسيـ  خواب خوشـ  دریایي در اروپا 
ـ لقبي اشرافي در انگلستان

ــروفـ  ظرفي كوچك براي  ــیهـ  مع 13. متضاد حاش
مركب یا جوهرـ  شرم، آزرم

14. از سبزیهاي خوراكيـ  بلندترین شب سال- جاي 
پردرختـ  حمله وهجوم

15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3799

45 اطالعات هفتگی        شماره  3810

چه
ش ني

دري
 فر

 
 

 
ت

 اس
ي

معن
ي 

ور ب
 غر

م،
دي

فتا
ن ا

زمي
 بر 

ره
ستا

ن 
امي

کد
از 

م 
داني

ي 
 نم

گر
ا

14. پنج به تركيـ  ابزاري پایي در خودروـ  ارابه جنگي 
ـ نظیر

15. چاه معروف دوزخـ  واحد سطحـ  گیاهي خورشتي 
ـ صورت فلكي ماه اسفند

16. شاهانهـ  كارگر كشتيـ  جزیره اي در جنوب
17. باتالق معروفي درایرانـ  غضروف
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اسامی برندگان جدول 3799
  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
1. گیاهاني كه از سلولهاي ساده تشكیل شده اند و فاقد 

ریشه و برگ و ساقه هستندـ  بندر مشهور آلماني
2. صمغي بسیار تلخ كه به صبر زرد هم معروف استـ  

حرف همراهيـ  از آبزیان بسیار بزرگـ  بلیغ
ــدي براي اندازه گیري طولـ  مملكتـ  پدرـ   3. واح

خورشید،آفتاب
4. انتهاـ  جنگیدنـ  از وسایل روشنایيـ  كلمه درد

5. شادمانيـ  فرشتهـ  میوه اي مقوي
ــاطیري بابل كه دعوي خدایي كردـ  لنگه  ــاه اس 6. ش

چیزيـ  جوي خونـ  دوست
7. ماده غذایي پروتئینيـ  آب نیم گرمـ  كشف رازي 

ـ نام قدیم اصفهان
ــتان  ــتاني در كردس 8. پراكندگيـ  منطقه اي كوهس

ایرانـ  ویتامین انعقاد خون
ــت  9. عیب و عارـ  آواز بلندـ  نگاه كردنـ  گیاهي اس

همانند شبدر با گلهاي زرد یا سرخ
10. صبحـ  رخـ  قدم یكپاـ  عطر میت

ــت شناسي معروف استـ  پیامبر  11. به پدر علم زیس
ـ همدم

12. تصدیق انگلیسيـ  خواب خوشـ  دریایي در اروپا 
ـ لقبي اشرافي در انگلستان

ــروفـ  ظرفي كوچك براي  ــیهـ  مع 13. متضاد حاش
مركب یا جوهرـ  شرم، آزرم

14. از سبزیهاي خوراكيـ  بلندترین شب سال- جاي 
پردرختـ  حمله وهجوم

15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3799
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14. پنج به تركيـ  ابزاري پایي در خودروـ  ارابه جنگي 
ـ نظیر

15. چاه معروف دوزخـ  واحد سطحـ  گیاهي خورشتي 
ـ صورت فلكي ماه اسفند

16. شاهانهـ  كارگر كشتيـ  جزیره اي در جنوب
17. باتالق معروفي درایرانـ  غضروف
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول 3799
  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
1. گیاهاني كه از سلولهاي ساده تشكیل شده اند و فاقد 

ریشه و برگ و ساقه هستندـ  بندر مشهور آلماني
2. صمغي بسیار تلخ كه به صبر زرد هم معروف استـ  

حرف همراهيـ  از آبزیان بسیار بزرگـ  بلیغ
ــدي براي اندازه گیري طولـ  مملكتـ  پدرـ   3. واح

خورشید،آفتاب
4. انتهاـ  جنگیدنـ  از وسایل روشنایيـ  كلمه درد

5. شادمانيـ  فرشتهـ  میوه اي مقوي
ــاطیري بابل كه دعوي خدایي كردـ  لنگه  ــاه اس 6. ش

چیزيـ  جوي خونـ  دوست
7. ماده غذایي پروتئینيـ  آب نیم گرمـ  كشف رازي 

ـ نام قدیم اصفهان
ــتان  ــتاني در كردس 8. پراكندگيـ  منطقه اي كوهس

ایرانـ  ویتامین انعقاد خون
ــت  9. عیب و عارـ  آواز بلندـ  نگاه كردنـ  گیاهي اس

همانند شبدر با گلهاي زرد یا سرخ
10. صبحـ  رخـ  قدم یكپاـ  عطر میت

ــت شناسي معروف استـ  پیامبر  11. به پدر علم زیس
ـ همدم

12. تصدیق انگلیسيـ  خواب خوشـ  دریایي در اروپا 
ـ لقبي اشرافي در انگلستان

ــروفـ  ظرفي كوچك براي  ــیهـ  مع 13. متضاد حاش
مركب یا جوهرـ  شرم، آزرم

14. از سبزیهاي خوراكيـ  بلندترین شب سال- جاي 
پردرختـ  حمله وهجوم

15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3799
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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

18      مهر     97        اطالعات هفتگی         46

ذات الجنب
اختاللهاي 
شديد رواني

كمياب

تشر

مملو

چله كمان

تبسم

عرصه كارزار

فرسوده

فراري

مرواريد 
درشت

هذيان
كمك 
خواستن

حمل و نقل

روشن كردن

دستياري 
پزشكي

مادربزرگ

باادب

زيارت كننده

خيس

اخوي

شبه قليايي 
سمي كه از 
مهر  گياه 
مي گيرند

بدي

موي مجعد

ثقيل

آهستگي

خطي در 
هندسه

مكافات

مهمانخانه 
بزرگ شهر
ستاره اي در 

صورت فلكي گاو

بز كوهي

شهري در ايالت 
نيومكزيكو

گل صدبرگ

درخت جوان

همكالسي

سال تركي

پاك كردن 
نوشته

دانش

شهر ريشه

تپه بزرگ

از آحاد وزن

از فرآورده هاي 
نفتي
رسوم

تم

شستيهاي 
ارگ يا پيانو

پايتخت ايتاليا
واحد توپ 

جنگي

تنهايي

جواهري 
گرانبها

دانه معطر

مهندس معمار

فوري

قديمي

شامگاه

مفقوده

مغازه كوچك

عدد منفي

غذاي رقيق

جمع سمت

تكرار حرف

نمادين

حاصل فوتبال

جمع ناهيه

تله

عدد نفس كش
ابزار رسم 

دايره

رسوايي

شجاع

سست كردني

اندام

وكيل مجلسي

حرف ندا

ديدن

منسوب به پناه

جنس مونث

جد ول سود وکو 3813
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  .

7 58 6   2
   813 6 

61   28 9
 3 29  7 
   457 96

597   2  
   6  958

982 45   
1  3   27
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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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جویای کارجویای کار استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندی هـا
License, Warranty, 

Insurance and WCB

604.781.7778
(امین)

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش
 (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 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
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

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

به یک خانم میانسال برای نگهداری از 
خانمی سالخورده در وست ونکوور به 

صورت شبانه روزی نیازمندیم.
اتاق مبله مجزا + حقوق
۱4۹7 7۸۸-۹26-۳2۳2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

  604-700-۵61۵ 
604-۹4۹-0201   

EBI AUTO REPAIR
North Vancouver

Abbas Khalili

604-318-5090 تعمیرگاه اتومبیل ابى

انجام کارهای باغبانی، حمل و نقل و 
جابجایی اسباب پذیرفته می شود.

یاسین
۱4۹7 6۰4-6۰۰-۸۹۹6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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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. 1495

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 


