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Are You Readinag This?

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

این مکان  برای آگهی شما رزرو شده است!

دفتر حقوقی  هـما یحـیوی
وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادا

مهاجرت به آمریکا و کانادا
دعاوی خانوادگی )طالق(

604-620-9598
info@yalaw.ca

(US Waiver( جهت رفع ممنوعیت به آمریکا
و کانادا با ما تماس بگیرید.

دکتر بانی هنری: 
موج دوم را می گذرانیم 
زیرا عموم کانادایی ها 

به توصیه ها
 توجه می کنند

براساسآخرینگزارش
تعدادمبتالیاندراستانبریتیشکلمبیا

۱۰،۸۹۲نفرمیباشدکهازاینتعداد۱۴۹۶
موردفعالو۹۱۱۲موردمداواشدهاند.

با پشــت سر گذاشــتن تعطیالت روز 
شــکرگزاری، روز سه شنبه ۵46 نفر به 
تعداد مبتالیان به کووید-۱۹ در استان 
بریتیش کلمبیا افزوده شد. همچنین 
گزارش شــده است که ۵ نفر نیز جان 
خود را از دســت داده اند کــه به این 
ترتیب تعداد تلفات ناشی از این بیماری 
در استان بریتیش کلمبیا به 2۵۰ نفر 

رسید. 
دکتر بانی هنــری در گزارش هفتگی 
خود اعالم کــرد باال رفتن این ارقام به 

دلیل افزایش انجام تست های شناسایی 
در روزهای اخیر می  باشد.

بــاال رفتن آمار ابتال بــه کووید۱۹ در 
انتاریو و کبک نگران کننده شــده و به 
نظر می رسد موج دوم بیماری قربانیان 
بیشــتری در کانادا بگیرد. با این حال 
دکتر بانی هنری مطمئن اســت کانادا 
می تواند مــوج دوم این بیماری را هم 

با موفقیت پشت سر بگذارد.
او به سی بی سی  می گوید کانادایی ها با 
هم از پاندمی عبور می کنند چون اکثر 

کانادایی ها به  کفته های مســئوالن 
بهداشت عمومی توجه می کنند و برای 
حفاظت کردن از خودشــان و یکدیگر 

کاری که الزم است را انجام می دهند.
افزایش تعداد موارد ابتال به ویروس در 
بریتیش کلمبیا بسیار کمتر از کبک و 
انتاریو بوده است. درباره اینکه او چقدر 
نگران است که رشــد موارد در کبک 
و انتاریو بتواند به بریتیش کلمبیا هم 
منتقل شود، دکتر هنری گفت :»همه 
اســتان های کانادا با این مسئله  درگیر 

هستند و فقط میزان درگیری متفاوت 
است. در بریتیش کلمبیا از چند هفته 
پیش شاهد افزایش تعداد موارد بودیم 
و تدابیری اعمال کرده ایم. اما به نظرم 
در حال حاضر باید این واقعیت را قبول 
کــرده و راه هایی برای زندگی کردن با 
این ویروس پیدا کنیم و مطمئن شویم 
که کسب و کارها و مدارس مان کماکان 
بــه کار خــود ادامه دهنــد و بتوانیم 
چرخــش ویــروس را در درجات قابل 

قبول مدیریت کنیم.«
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Tel: 604-921-4726
www.paivand.com   

Email: editor@paivand.com

هر جمعه منتشر می شود

»در همه خلوت این شهر، آوا
جز ز موشی که دراند کفنی 

نیست.
وندر این ظلمت جا

جز سیا نوحه شومرده زنی
نیست.

ور نسیمی جنبد
به رهش نجوا را

نارونی نیست.
چه بگویم سخنی نیست«

گفتند از دور، از جایی، آن حوالی، بر مزار دلگیر دیگری شاید، 
صدای شاملو می آمد. 

من در خاطرم این آمد: چه بگویم سخنی نیست.

آوازه خوانی رهگذر پرسه زنان چهچه ای ناب سر داد و گذشت.

در دیاری که تولد، نام، زندگی و حتا مرگ دیکته می شود در دیار دور، 
دیار بی اختیاری و زور… وداع مجازی ام با او به گونه ای هاله ای شد

 از آن چه می خواستم.

نمی دانم، 
شاید چیزی درونم مرده، شاید مرگ رنگ باخته، 

شاید اندوه، یخ زده.
یا آن قدر مرده اند و آن قدر کشته اند که مرگ  بی هیبت شده. روزگار مرده شماری ست. 

این هم یکی دیگر.

از اندوه بیش، 
خشم است که می  کاهدم، پنجه به جانم می کشد، خنج به استخوانم می زند.

اشکم خشک می شود، حرص می خورم و جز زهرخند بر لب نمی آید.

خشم:
که هراس منـ  باریـ  همه از مردن در سرزمینی بود

»که مزد گورکن 
از آزادی آدمی
افزون تر باشد«

که دستم کوتاه
که فاصله بی پایان

که نه دستی بر شانه نه بوسه ای بر پیشانی
که از دور مرگ را به انتظار نشستم.

و در پایان
شاید از بی فکری خویشان 

شاید به رسم دوران
خبر را مجازی وار بر برگ اینستاگرام خواندم.

یک تکه آسمان آبی یادت هست،
می نوشتم؟ 

امروز،
همین االن، 

این دم، 
زود

»یک تکه ام آسمان آبی بفرست«
پدرم رفت.

عجالتا ر.م.

منوچهر:
خلق و خوی عجیبی داشت.

شوخ بود. سربسر می گذاشت.
شیطنت خاصی داشت که از چشمانش بیرون می زد.

عجول. اسم دومش بود شتابزده. در همه کار هول می زد.
حرفش را رک می زد، شگفت انگیزانه رک. چیزی در دلش نمی ماند،

 سنگش را با هر که -نه هر جا- وامی کند.
خواب مهم بود، وقت خوابش جیک از ما درنمی آمد. 

پر شر و شور بود، آرام و قرار نداشت، یک جا بند نمی شد.
ورزشکار و ورزش دوست بود، روزهای کوتاه جوانی رقیب من بود.

 فوتبالش خوب، نه بهتر از من اما خوب. اسکی  اصولی نه مثل من دیمی. 
پینگ پنگ هرگز نتوانستم ببرم.
 ایراد بزرگش: دوست دار بارسلونا.

پیله می کرد، بدپیله بود. گیر می داد و ول کن نبود. حرف حساب را قبول می کرد.
حیوان دوست نبود اما با حیوانات کنار می آمد.

مهربان بود اما نشان نمی داد، یعنی پیشترها نشان نمی داد، اهل نوازش نبود،
 پا به سن که گذاشت، دوری که فشار آورد، نشان دادن و نوازش هم آموخت.

دلش جوان و شاد بود. در آن روزها با هم کالسی ها و دوستان من از من دوست تر. 
در این روزها، این سوی دنیا همان داستان.

وقت گپ زدن یا دستت را می گرفت یا دستش را روی شانه ات می گذاشت. 
جوان بود که بچه دار شد، خیلی پدرانه نبود، اما پدری کرد.

پدر خوبی بود، بسیار خوب.

رامـینمهــــــجوری
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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

بحران۱۱۰هزاردالری
دردفترفرماندارکلکانادا

باانتشارتوییتی،
رهبرحزبمحافظهکارترودورابهوطنفروشیمتهمکرد

به گزارش رســانه هدهد کانادا، روز 
پنجشنبه گذشته رهبر حزب محافظه 
کار کانادا  با انتشار توییتی مدعی شد 
ترودو با یک تاجر چینی که اخیرا در 
تورنتو به مشارکت در قمار غیرقانونی 

متهم شده، در ارتباط است.
در توییت ارین اوتول آمده اســت که 
ترودو با مردی که گفته می شود طراح 
حمله مسلحانه به یک کازینو  و حزب 
کمونیســت چین مرتبط است نیز 

دیدار داشته است.
اوتول همچنین تصویری از عروسک 
تــرودو منتشــر کــرده و روی آن با 

برچسب بزرگ نوشته: ساخت چین.
در پی انتشــار این توییت، مردم به 
ســخنان اوتول واکنش نشان داده و 

نظراتی را بیان کرده اند.

 از جمله فردی نوشته است: »من به 
نفع منافع کانادا ایستادگی می کنم، نه 

چین«.
بسیاری از هواداران حزب محافظه کار 
ضمن تایید این حرف اوتول، تصویر 

منتشر شده از ترودو را نیز خنده دار 
خواندند.

یکی دیگــر از کاربران نیز این تصویر 
را نشانه نبوغ و استعداد اتول دانست 
و گفــت: »من در این رابطه بیانیه ای 

صــادر نمی کنم ولی کســی که این 
عکس را منتشر کرده نابغه است«.

فــرد دیگری در جــواب این توییت 
نوشــت: »به نظر می رســد ترودو به 
حزب کمونیست چین عالقه وافری 
دارد که این به ضرر کانادایی هاست«.

برخی نیز ایــن کار اتول را بســیار 
کودکانــه و غیرحرفــه ای خوانده و 
گفتنــد: »ایــن واقعا چــه جهنمی 
اســت؟ مســخره، مضحک !! خیلی 
کودکانه است و من نمی فهمم چطور 
فکر می کنید کانادایــی ها برای این 

مزخرفات ارزش قائل هستند!«
فردی در پاسخ به این توییت نوشته 
اســت: »این کار توهین به شــعور 
کانادایی است. مشخص است که اتول 

راه شی یر را ادامه می دهد«.

اکثرکاناداییهاحامیتعطیلیکسبوکارهایغیرضروری
دردورانموجدومکووید-۱۹هستند

ایرونیا- اکثر کانادایی ها می گویند از 
تعطیلی کسب و کارهای غیرضروری به 
دلیل افزایش اخیر تعداد موارد ابتال به 
کووید-۱۹ در سراسر کشور حمایت 

می کنند.
با اســتناد به نتایج یک نظرسنجی 
جدید که توســط شــرکت نانوس 
ریسرچ، از ۱۰۰۳ کانادایی انجام شد 
این نتیجه به دست آمد که از هر ۱۰ 
شرکت کننده 7 نفر گفتند از بستن 
جمله  از  غیرضروری  کسب و کارهای 
باشگاه های بدن ســازی و مکان های 
عبادت حمایت یا تا حدودی حمایت 
می کنند و فقط رستوران های بیرون بر 

باید باز بمانند.
حدود یک ســوم از پاسخ دهندگان 
گفتند مخالــف یا تا حدودی مخالف 
این حرکت هستند و یک درصد هم 

گفتند مطمئن نیستند.
انتاریو بیشترین میزان حمایت را برای 
غیرضروری  کســب و کارهای  بستن 
داشت و 7۵ درصد از پاسخ دهندگان 
گفتند از این ایده حمایت یا تا حدودی 

حمایت می کنند.
بعــد از اینکه دولت انتاریو در ســه 
محل اصلی گســترش ویروس یعنی 
تورنتو، اتاوا و پیل ریجن دستور بستن 
داد،  را  غیرضروری  کســب و کارهای 
این نظر در عمل به آزمایش گذاشته 

می شود.
ساکنان استان های آتالنتیک دومین 
میزان حمایت بــاال را از این حرکت 
داشتند و 7۳ درصدشــان موافق یا 
تا حدودی موافق بودند. بعد از آن ها 

کبکی با 7۰ درصد قرار گرفتند.

جاستینترودو،چینرا
بهنقضحقوقبشرمتهمکرد

جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا، 
همزمان با پنجاهمین سالگرد روابط 
دیپلماتیک کانادا با چین این کشور 
را به دلیل سرکوب معترضین هنگ 
کنگی و بازداشت مسلمانان اویغور به 

نقض حقوق بشر متهم کرد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، ترودو 
روز ســه شنبه دیپلماســی چین را 
خودســرانه خواند و اذعان داشــت 
اقدامات سرکوبگرانه در هنگ کنگ و 
بازداشت مسلمانان اویغور برای چین و 
سایر ملل جهان نتیجه مثبتی نخواهد 
داشــت.وی که در یــک کنفرانس 
خبری ســخن می گفت، افزود: »ما 
برای اطمینــان یافتن از این موضوع 
که رویکرد دیپلماسی مبتنی بر زور 
از سوی چین، بازداشت خودسرانه دو 
شــهروند کانادایی به همراه تعدادی 
دیگر از شــهروندان دیگر کشورها در 
مناطق مختلف جهان توسط آن ها، به 
عنوان تاکتیکی موفق ارزیابی نشود به 
همکاری با متحدانمــان ادامه داده و 
همچنان متعهد باقی خواهیم ماند«. 

وی همچنیــن از »نگرانی« کانادا در 
رابطه با نقض حقوق بشــر از سوی 
چین در مناطقی از قبیل هنگ کنگ 
و …. و اویغور خبــر داد و بیان کرد: 
»کانادا به همکاری با ملل همفکر خود 
در سراســر جهان ادامه خواهد داد تا 
چین را در رابطه با رویکردش در امور 
داخلی و جهانی تحت تاثیر قرار داده و 

وارد مسیری درست کند«.
روابط دیپلماتیک کانادا با چین پس 
از دستگیری منگ وانژو، مدیر ارشد 
شــرکت مخابراتی چینــی هواوی، 
با حکم اســترداد ایــاالت متحده در 

دسامبر 2۰۱8 رو به کدورت رفت.
روز چهارشنبه سخنگوی دولت چین 
گفت که اعتراض رســمی خود را در 
مورد انتقادهای جاســتین ترودو از 
چین در مورد اقدامات خود در هنگ 
کنگ و ســین کیانگ به کانادا ارائه 

کرده است.
»ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت امور 
خارجــه چین گفت: »دولــت کانادا 

ریاکاری و ضعف نشان داده است«.

مشــارکت کنندگان از پرریز مقاومت 
بیشتری نســبت به این ایده داشتند 
و ۵۹ درصــد از آن هــا گفتنــد از 
محدودیت هــای جدیــد حمایــت 

می کنند.
نظرسنجی همچنین از افراد  درباره 
احتمال اجرای یک اســتراتژی واحد 
سراسر  برای  کووید-۱۹  تســتینگ 

کشور پرسید.
با اســتناد بــه نتایــج، 7۰ درصد از 
پاسخ دهندگان گفتند از اجرای یک 
استراتژی واحد تستینگ برای سراسر 
کشور حمایت یا تا حدودی حمایت 
می کنند و خواســتار اجرای قوانین 

مختلف در هر استان نیستند.
فقط کمی بیــش از یک چهارم کل 
پاســخ دهندگان )26 درصد( گفتند 
مخالف یــا تا حــدودی مخالف این 
حرکــت هســتند و ۵ درصد گفتند 

اطمینان ندارند.
در زمینه محدودیت های سفر، بیشتر 

از  پاسخ دهندگان نظرسنجی گفتند 
کنترل کردن جابه جایی بین استان ها 

حمایت می کنند.
نظرســنجی به این نتیجه رسید که 
از مشــارکت کنندگان  72 درصــد 
نظرسنجی از تدابیر محدودیت سفر 
اســتانی یا منطقــه ای حمایت یا تا 
حدودی حمایت می کنند. این تدابیر 
می تواند شامل اجباری شدن قرنطینه 

کردن افراد به مــدت ۱4 روز پس از 
بازدیــد از یک مکان به منظور حفظ 

»حباب های« فردی بشود.
بیشترین  آتالنتیک  منطقه  ساکنان 
حمایــت را از اعمال محدودیت های 
ســفر داشــتند و 8۳ درصد از آن ها 
گفتند حامی چنین حرکتی هستند. 
از سوی دیگر، ساکنان پرریز فقط 26 

درصد از این ایده حمایت کردند.

مداد- به گزارش ICI، بررســی های 
جدید انجام شده نشان می دهد ژولی 
پی یت فرمانــدار کل کانــادا در پی 
مواجهه با بحران ناشــی از سوء رفتار 
وی با کارکنان دفترش، تالش کرده از 
مشاوره حقوقی مناسبی استفاده کند 
و در همین راســتا بیش از ۱۱۰ هزار 
دالر از بودجه عمومی را صرف دفاع از 

خود کرده است.
عالوه بــر موضوع فــوق، گزارش ها 
حاکی از این هستند که کارل بلونژه 
رهبر ســابق حــزب نیودموکرات و 
که   Traxxion Strategies شرکت 
به وی تعلق دارد نیز از ماه اوت بابت 
ارتباطات اســتراتژیک با دفتر ژولی 
پی یت، حق مأموریت دریافت کرده اند.

هفته گذشته، رادیو کانادا فاش کرد 
که فرماندار کل از خدمات قاضی عالی 
بازنشسته دادگاه عالی میشل باستاراچ 
به عنوان مشاور قانون اساسی استفاده 
کرده اســت. البته دفتر استاندار کل 
تأیید می کند که تا بــه امروز، آقای 
باســتاراچ مبلغ ۳6 هزار و 2۰8 دالر 
بابت خدمات خود دریافت کرده است. 
عالوه بر این مشخص شــده است که 
دفتر فرمانداری کل از خدمات حقوقی 
نیز استفاده  بلیک  شرکت مشــهور 
کــرده و تاکنون 74 هزار و ۵۰۰ دالر 
به این شرکت حق مشاوره پرداخته 

است. این موارد موجب بروز سؤاالت 
و پیچیدگی های فراوانی شــده زیرا 
دفتر فرماندار کل فاقد مشاور حقوقی 
است و این موضوع نشان دهنده لزوم 
بازنگری در برخی رویه ها و شــرایط 

فعلی است.
بررسی های صورت گرفته همچنین 
نشــان می دهد که عــالوه بر دفتر 
فرمانــدار کل، دولت نیــز از ابتدای 
ســپتامبر تاکنون با شرکت مشاوره 
حقوقی کوینتت همکاری داشته و 88 
هــزار و ۳2۵ دالر بابت این همکاری 

پرداخت کرده است.
دفتر فرماندار کل اعتقاد دارد که این 
قراردادهای خدمــات حقوقی امری 
عادی اســت و آن هــا طبق قوانین و 
موافقت وزارت دادگستری اعطا شده 
و می توانند از این مشاوره ها استفاده 

کنند.
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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

کمکهزینههایجدیددولتجایگزینکمکهزینهاضطراری
پانزده روز پس از اتمام کمک هزینه 
اضطراری دولــت فدرال )PCU(، آن 
دسته از شــهروندان کانادایی که به 
علت بحــران کووید۱۹ از درآمدهای 
خود محروم شده اند اکنون می توانند 
درخواســت کمک هزینه های جدید 
اتــاوا را که تحت عنوان کمک هزینه 
احیای اقتصادی PCRE وضع شده 

است، ارائه کنند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
بسته های حمایتی جدید دولت فدرال 
در شرایطی فعال می شوند که با آغاز 
مــوج دوم کووید۱۹ مقامات کبک و 
انتاریو محدودیت های جدیدی برای 
رستوران ها، بارها، سالن های ورزشی 
و بسیاری از کســب و کارهای دیگر 
اعمال کرده اند و تحت تاثیر این تدابیر 
بسیاری از مشاغل در هر دو استان به 

خطر افتاده است.
شهروندانی که شــرایط الزم را برای 
برخورداری از بیمــه بیکاری ندارند، 
اکنون می تواننــد کمک هزینه های 
احیــای اقتصــادی را تقاضا کنند و 
درخواســت خود را در این زمینه به 
اداره درآمد و مالیات کانادا ارائه نمایند.

گزارشجدیدنشانمیدهد
هزینهخریدموادغذاییبرای

کاناداییهاافزایشپیداخواهدکرد

ایرونیا- با استناد به گزارشی جدید از 
دانشگاه دالهوسی و دانشگاه گوئلف، 
یک خانــوار متوســط کانادایی باید 
بزودی هزینه بیشــتری برای خرید 

مواد غذایی بپردازد. 
هر سال، »گزارش قیمت غذای کانادا« 
تغییرات دسته بندی های اصلی غذایی 
را پیش بینی می کنــد و فاکتورهای 

اثرگذار را مورد نظر قرار می دهد.
گزارش امســال نشــان می دهد که 
قیمت کلی غذا در کانادا بین 2 تا 4 
درصد افزایش خواهد داشــت و یک 
خانواده متوسط کانادایی ۱2667 دالر 
خرج خرید ساالنه مواد غذایی می کند 
که نســبت به ســال 2۰۱۹ نشان از 

افزایشی 487 دالری دارد.
یکــی از رخدادهایــی کــه باعــث 
شکل گیری این افزایش قیمت شده، 

پاندمی کووید-۱۹ بوده است.
ســیلوین شــارلبوا مدیر آزمایشگاه 
تحلیلی کشــاورزی-غذایی دانشگاه 
دالهوسی و نویسنده ارشد این گزارش، 
گفت: » این هفته گزارش را منتشــر 
کردیم چون باور داریم کووید می تواند 

وضعیت را بدتر کند«.
او اضافه کرد: »واقعا می توان دید که با 
گذر زمان، به خاطر کووید و به خاطر 
اقتصاد، برخی کاالها در فروشگاه ها 
گران تر خواهد شد و احتماال قیمت 
برخی کاالها هــم  برای مدتی ثابت 

باقی خواهد ماند«.
عالوه بر پاندمی کروناویروس، گزارش 
همچنیــن پیش بینــی می کند که 
تغییرات اقلیمی مشکل بزرگی خواهد 
بود و رخدادهایی از جمله خشکسالی 
و آتش هــای جنگلــی نقشــی در 

سیستم های غذایی ایفا خواهند کرد.
شــارلبوا گفت: »آتش های عظیم در 
کالیفرنیا مسلما فاکتوری بزرگ برای 
غــرب خواهند بود. کانــادا حدود ۳ 
میلیارد دالر غذای عمده هر ســال از 
کالیفرنیا می خرد، اما خیلی از این ها 
بیــن اکتبر و ژانویه به ســمت غرب 
یعنی آلبرتا و بریتیش کلمبیا می رود«.

چیــز دیگری که شــارلبوا می گوید 
امسال در خلق این گزارش مشخص 
شده این است که شاخص تورم غذا از 
نرخ کلی تورم طی 2۰ سال گذشته 

حدود ۱6 درصد بیشتر بوده است.
در ایــن بازه، یکــی از اقالمی که به 
طور مداوم شاهد افزایش قیمت بوده، 

غذای نوزادان بوده است.
شارلبوا گفت: »قابلیت ارتجاعی تقاضا 
برای غذای بچه بسیار باالست. اگر آن 
را بخرید یعنی به آن احتیاج دارید و 

ضرورتا به قیمت نگاه نمی کنید«.
در تضــاد با این، قیمــت یک ظرف 
کره بادام زمینی از ســال 2۰۰۰ به 
بعد نســبتا ثابت باقی مانده و بعضی 
مواقع حتی ارزان تر شده است. شارلبوا 
می گوید این به خاطر افزایش رقابت 
بیــن برندها و لیبل هــای خصوصی 

iroonia.ca .است

دوسومکاناداییانمقروض،
ناتواندربازپرداختدیون

یک تحقیق جدید نشان می دهد که پاندمی کووید۱۹ نابرابری های اقتصادی 
میان ثروتمندان و فقرا را در جامعه کانادا تشدید کرده است.

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، اطالعات مربوط به شاخص استطاعت 
مالی شــهروندان کانادایی که شرکت حسابداری  BDO Canada جمع 
آوری کرده، حاکی از آن اســت که وضعیت دارایی های شــخصی نزدیک 
به 4۰ درصد از شــهروندان تحت تاثیر پیامدهای اولین موج بحران کرونا 
وخیم تر شده است. در عوض شرایط مالی نزدیک به 2۰ درصد از شهروندان 

در همین مدت بهتر شده است.
ارقام و اعداد شاخص استطاعت مالی که بر پایه تحقیق ماه گذشته موسسه 
آنگوس رید Angus Reid به دســت آمده است، نشان می دهد که اکثر 
شهروندانی که وضعیت مالی شان تحت تاثیر بحران کرونا بدتر شده است، 
بیم آن دارند که با ادامه این روند، کنترل بدهی های خود را به طور کلی از 
دست بدهند و دیگر توان بازپرداخت آن را نداشته باشند. طبق این تحقیق 
آسیب پذیرترین افراد در استان های انتاریو، بریتیش کلمبیا و آلبرتا زندگی 

می کنند.
 BDO Canada داگ جونز رئیس بخش راهکارها در شرکت حسابداری
تاکید کرد شاخص استطاعت مالی نشان می دهد که شهروندان کانادایی 
برای تامین هزینه های زندگی خود بیش از پیش دچار مشــکل شده اند 
هر چند بحران کووید۱۹ بسیاری از آنها را مجبور کرده هزینه های خود را 

کاهش دهند و پس انداز خود را بیشتر کنند.

دولــت کانادا بــا توجه به شــرایط 
اســتثنایی که بحــران کووید۱۹ به 
وجود آورده ، معیارها و مقررات بیمه 
بیکاری را به مدت دوازده ماه تعدیل 
کرده است با این حال باز هم بسیاری 
از کارگران مشــمول ایــن بیمه قرار 
نمی گیرند. این کارگران می توانند به 
مدت حداکثر 26 هفته هر دو هفته 

۱۰۰۰ دالر ناخالــص تحــت عنوان 
کمک هزینه های احیــای اقتصادی 

دریافت کنند.
  PCRE کارگرانی امکان برخورداری از

را دارند که:
* به علت پاندمی کرونا کارشــان را 
از دســت داده اند یا امکان کار کردن 

ندارند؛
* به علت بحران کرونا پنجاه درصد از 
متوسط درآمد هفتگی خود را نسبت 

به سال گذشته از دست داده اند.
حدود یک چهــارم میلیون کانادایی 
با وجود مشــکالت فنی در روز اول 
اجرای مزایای جدید کووید۱۹ برای 
بازیابی کانادا، برای دریافت این مزایا 

درخواست دادند.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، جانیک 
کورمیر، مدیر ارتباطات وزارت درآمد 
ملی کانادا، به سی بی سی نیوز گفت:  
»آژانــس درآمد کانادا روز دوشــنبه 
بیش از 24۰64۰ درخواســت برای 
مزایای جدید کووید۱۹ دریافت کرده 

است«.
در مزایای جدید ۵۰۰ دالر در هفته 
تا 26 هفته پرداخت می شود و برای 
افــرادی که مشــمول دریافت بیمه 
بیکاری )EI( نیستند و یا ساعت کافی 
کار را نگذرانده اند درنظر گرفته شده 

است.
ایــن بخشــی از مجموعــه مزایای 
جدید است که به منظور جایگزینی 
)CERB( انجام می شود، زیرا دولت، 
به دنبال انتقال افــراد به یک برنامه 
)EI( با واجد شــرایط بودن بیشتر یا 

یکی از سه مزیت جدید است.
برخی از افراد صبح روز دوشنبه زمانی 
کــه درصدد اعالم درخواســت برای 
دریافت این کمک های مالی بودند با 

نقص فنی مواجه شدند.
بــا افزایش نگرانی در مورد افزایش از 
دســت دادن شغل در انتاریو و کبک 

که محدودیت هــای هدفمندی را بر 
روی رستوران ها، کافه ها، باشگاه های 
زیبایی اندام و ســایر مشــاغل برای 
کاهش ســرعت انتقال ویروس کرونا 
ایجاد کرده انــد ، دریافت کمک های 
مالی برای بســیاری از افراد ضروری 

است.
مقامات اشــتغال و توسعه اجتماعی 
کانادا در جلســه توجیهی فنی ارائه 
شده قبل از افتتاح درخواست ها پیش 
بینی کرده اند طــی هفته های آینده 
بالغ بر 8۹۰ هــزار نفر برای دریافت 
مزایای جدید کووید۱۹ درخواســت 

بدهند.
طبق آخرین آمــار دولت، طی مدت 
اجرای »CERB« بالغ بر 8۱ میلیارد 
و 64 میلیون دالر به 8/۹ میلیون نفر 
پرداخت شده است. این طرح اکنون 

متوقف شده است.
کورمیر در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: »۱۰7۱۵۳ نفــر دیگر از افراد 
برای دریافت مزایــای مراقبت کانادا 
»CRCB« بهره مند شوند و ۵86۵۹ 
نفر برای مزایای ریــکاوری بیماری 
کانادا »CRSB« درخواست داده اند«.

مزایای مراقبت بــرای افرادی پیش 
بینی شــده که به دلیــل تعطیلی 
مدارس یا مهد کودک ها ناچار هستند 
در خانه از کودکان خود مراقبت کنند 
و یــا به دلیل ابتالی فردی از اعضای 

خانواده باید در قرنطینه باشند.

۶7درصدکاناداییها
نگرانافزایشکسریبودجه

تحتمدیریتدولتترودوهستند
ایرونیا- در حالیکه بیشتر کانادایی ها از دولت لیبرال ترودو در جهت گیری 
کلی هدایت کشــور از جمله مدیریت امور مالی ملی حمایت می کنند، 

همچنان درباره افزایش کسری بودجه فدرال نگران هستند.
این را نتایج یک نظرسنجی جدید از مارو/بلو نشان می دهد که می گوید 
۵۹ درصد باور دارند دولت فدرال دارد تصمیم های درستی را برای کانادا 

می گیرد و همین تعداد از استان خود و مخارج شان حمایت می کنند.
حدود ۵۵ درصد می گویند مسئوالن فدرال اولویت های درستی دارند و 
4۹ درصــد باور دارند دولت در انتخاب های خود مراقب بوده و در زمینه 

مخارج منصفانه و عادالنه برابر کرده است.
با این حال، کمی بیش از نیمی از پاســخ دهندگان همچنین گفتند که 
لیبرال ها فقط مراقب افراد و مکان هایی هستند که به آن ها رای می دهند 

و مراقبت آن ها شامل همه نمی شود.
و حتی اکثریتی باالتر، یعنی 67 درصد، باور دارند که وقت متمرکز شدن 
بر کاهش مخارج رســیده چون کســری بودجه دارد بیش از حد رشد 

می کند.
حدود دو ســوم از پاسخ دهندگان یا 62 درصد گفتند ریاضت باعث افت 
بیشتر اقتصاد می شود، شغل ها را کم می کند و با واقعیت جهانی همخوانی 
ندارد. اما ۵7 درصد گفتند هنوز وقت محدود کردن مخارج دولتی نشده 
چون بدون کمک مالی دولتی، حدود یک سوم یا ۱۰.2 میلیون بزرگسال 

کانادایی به مشکالت جدی برمی خورند.
نتایج این نظرســنجی همچنین نشــان می دهد کــه ۵۳.۵ درصد از 
پاسخ دهندگان در سراسر تمام استان ها و مناطق از دولت ترودو حمایت 

می کنند و فقط آلبرتایی ها از او حمایت نمی کنند.
این نظرسنجی در میان ۱۵۱۵ کانادایی بزرگسال به صورت تصادفی بین 

iroonia.ca.روزهای دوم تا چهارم اکتبر صورت گرفت
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود
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Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until November 6, 2020, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver
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See our
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more deals!

شاهینمقدم:
جاستینترودوهمباخانواده
قربانیانپرواز7۵۲گریهمیکند
وهمباظریفبگوبخندمیکند

خانواده  شماری از جانباختگان »پرواز 
7۵2« تهران- کی یف که ژانویه 2۰2۰ 
توسط موشک های ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در حوالــی تهران 
سرنگون شــد در نامه ای به جاستین 
ترودو نخســت وزیر کانادا با انتقاد از 
کم کاری وی در پیگیری پرونده این 
جنایت از دولت کانادا خواســته اند با 
قاطعیت بیشتر دادخواهی خانواده های 
جانباختگان علیه جمهوری اسالمی را 

پیگیری کند.
در بخشــی از این نامه تاکید شــده 
انتخاب راه های دیپلماتیک در مورد 
رژیــم ایران کارســاز نیســت و این 
پرونده بایــد در محاکم بین المللی و 
دادگاه های جنایی و شــورای امنیت 

رسیدگی شود.
کیهــان لندن در گفتگو با شــاهین 
مقدم از امضاکننــدگان این نامه به 
بررسی این موضوع پرداخته است. او 
که همسر و فرزندش از جانباختگان 
حمله موشکی سپاه به هواپیما هستند 
اخیــراً در توییتــی تأکیــد می کند 
که »دولــت کانادا هیــچ کاری جز 

نمایش های تبلیغاتی نکرده است«.

آقــای مقــدم، شــما و برخی از 
خانواده هــای جانباختــگان پرواز 
خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی در فهرســت 
کانادا  تروریســتی  ســازمان های 
شده اید. چرا اکنون انتقادها به دولت 

کانادا زیاد شده؟
حدود ۹ ماه از این ماجرا گذشــته اما 
عمالً دولت کانــادا هیچ کاری نکرده 
اســت. از کتی فاکس رئیــس اداره 

امنیت حمل  و نقل دولــت کانادا تا 
ایکائو هنوز ایــن جنایت را  محکوم 
نکرده اند. ایکائو 8 کرسی دارد و کانادا 
یکی از قوی ترین کرسی ها را دارد و از 
کشورهایی است که بخشی از بودجه 
ایکائو را تامین می کند اما جمهوری 
اســالمی ایران به واســطه چین که 
رئیس ایکائو اســت و روســیه نفوذ 
خیلی زیادی در این نهاد دارد. هنوز 
ما نتوانستیم به ایکائو بقبوالنیم آنچه 
برای پــرواز 7۵2 اتفاق افتاد تصادف 
یا سانحه نبوده بلکه یک جرم است؛ 
یک جنایت است! اما مدیران آن هنوز 
روی کلمه »اکســیدنت« و ســانحه 

تاکید می کنند.
بعضی شــبکه های فارسی زبان مثل 
بی بی ســی هم با بعضی کارشناساِن 
بی اطــالع مصاحبــه می کنند. مثل 
دیوید لرمانت که مقابل دوربین خیلی 
راحــت می گویند حادثه بوده و عماًل 
مســئله را به جای دیگری منحرف 
می کنند. از آنطرف اوکراین پشت سر 
مسائل سیاسی یا مسئله گاز و اختالف 
با روســیه قــرار دارد و با وســاطت 
حکومت ایران در حال توافق اند. اینها 
چیزهایی بسیار واضحی است که همه 

خبر دارند.
در مراسم یادبود جانباختگان به آقای 
شامپاین وزیر خارجه کانادا گفتم اگر 
داخل هواپیما به جای ایرانی- کانادایی 
مسافر ایرانی- آمریکایی می بود ترامپ 
جور دیگری برخورد می کرد. شما ۹ 
ماه چه کار کرده اید؟ بازرســانی که 
به ایران فرســتادید چه کار کردند؟ 
بســیاری از آنها مامــوران اطالعاتی 

بودند؛ بقایای هواپیما را دیدند. چطور 
نمی دانید چه اتفاقی افتــاده! بعد از 
بازخوانی جعبه ســیاه چطور؟! حاال 
که همه چیــز را می دانند چرا برای 

خانواده ها کاری نمی کنند؟

پرونــده اکنون در چــه مرحله ای 
قــرار دارد و دولت کانادا تا االن چه 

اقداماتی انجام داده است؟
دولت کانادا هنوز هیچ شکایتی علیه 
جمهوری اســالمی تنظیــم نکرده. 
می گویند هنــوز در حال تحقیقات 
هستیم. االن یک مسئله شکایت مالی 
است و مسئله اصلی تر شکایت جنایی 
است. چرا شکایت جنایی انجام نشده؟ 
اقداماتی کــه دولت کانادا کرده همه 
در حیطه شــکایت مالی است. چرا 
شــکایت جنایی را انجام نمی دهند؟ 
فقط جلوی دوربیــن حرف می زنند 
رالــف گودل که مامــور ویژه پرونده 
هواپیماست سیاستمدار قدیمی عضو 
حزب لیبرال اســت. هیچوقت علیه 

جمهوری اســالمی موضع درست و 
حسابی نگرفت. هیچوقت برای نقض 
حقوق بشــر جمهوری اســالمی را 
محکوم نکرد. حتی وقتی برای مراسم 
یادبود به اُتاوا رفتیم و او صحبت کرد 
همچنان از کلمه »Accident« بجای 
سرنگونی اســتفاده می کند. ما یکبار 
از مقامات کانادایی نشــنیدیم حتی 
لفظی به جمهوری اسالمی بگویند که 

جنایت کرده است!
بارها نامه نگاری کردیم اما انگار کانادا 
دارد با جمهوری اسالمی کنار می آید. 
به مــا می گویند می خواهیم بهترین 
غرامت را برای شما بگیریم! می گوییم 
باید  اول  ما غرامــت نمی خواهیــم 
عامالن این جنایت جنگی دادگاهی 
شوند. دلیل شلیک مشخص شود بعد 
سر قضیه مالی صحبت شود. ُکشتید 
حاال می گوییــد پولش را می دهیم؟! 
خیلی ناراحت کننده اســت. بعضی 
اعضای انجمن که اتفاقاً دوستان خوب 

من هســتند مدارا می کنند اما من 
مدارا کردن را جایز نمی دانم. همین 
رالف گودل مشاور ویژه نخست وزیر و 
مسئول رسیدگی به پرونده سرنگونی 
هواپیما آنقــدر با کاغذبــازی وقت 
خرید که نگذاشت موضوع پرونده در 
مطرح  ماگنیتسکی  قانون  چارچوب 
شــود. ما در نامه به جاستین ترودو 
خواســتیم علی خامنه ای، حســن 
ابراهیم  روحانی، محمدجواد ظریف، 
رئیسی و فرماندهان سپاه پاسداران به 
عنوان ناقضان حقوق بشر در فهرست 

تحریم ها قرار بگیرند.
من واقعــاً نمی دانم آیا پشــت پرده 
ســاخت و پاخت می کنند؟ آیا جور 
دیگری مذاکــره می کنند؟ نمی دانم. 
جاســتین ترودو با خانواده قربانیان 
پرواز گریه می کند و ما را بغل می کند 
ولی از آنطــرف با محمدجواد ظریف 

دست می دهد و بگو بخند می کند
به کدام یک از شــما اعتماد کنیم؟! 

کدامتان را باور کنیم؟ ُدم خروس را 
یا قسم تان را؟!

در مورد پرداخت غرامت که مقامات 
کانادایی روی آن زیاد مانور می دهند 

چه اقداماتی انجام شده؟
 در همــان اولین روزها که قضیه داغ 
بود نفری 2۵ هزار دالر به خانواده ها 
داد و تمام! کل کمکی بود که دولت 
به خانواده ها کانادا کرد. ممکن است 
فردی که در ایران است فکر کند 2۵ 
هزار دالر خیلی زیاد اســت اما خرج 
چهار ماه یک خانواده هم نمی شــود. 
مراسمی که برای همسرم گرفتم 2۵ 
هزار دالر خرج داشت. مراسم کفن و 
دفن در کانادا حــدود ۱2 هزار دالر 
خرج داشت. از خانواده های قربانیان 
هیچکدام جز یکی دو نفر بیمه عمر 

نداشتند.
اعالم کردند به بســتگان درجه یک 
قربانیــان ویزای کانادا تعلق می گیرد 
که مســئله شــیوع ُکرونا پیش آمد 
و صــدور ویزا متوقف شــد و به این 
تعهداتشان نیز عمل نکردند. یکی از 
اعضای خانواده ی یکی از جانباختگان 
در ترکیه گرفتار شد؛ برای مصاحبه 
به ســفارت کانادا در استانبول رفته 
بــود و در نهایت شــیوع کرونا باعث 
شد نتواند به کانادا پرواز کند حاال هم 
برایش ویزا صادر نمی کنند. در موارد 
جدید هم وقتی نامه نگاری می شــود 
که طبق تعهدی که دادید باید برای 
خانواده ها ویزا صادر کنید می گویند 
معلوم نیست فرد پس از دریافت ویزا 

به ایران بازگردد!

در دست  که  اساس شــواهدی  بر 
است این احتمال که هواپیما عمدی 
مورد اصابت قرار گرفته باشد بسیار 
قویست. از طرفی جمهوری اسالمی 
و سپاه پاسداران نتوانسته اند اثبات 
ایــن هواپیما غیرعمدی  کنند که 
هدف قــرار گرفته. غربی ها به ویژه 
آمریکایی ها یا کشورهای منطقه مثل 
قادرند  ماهواره ها  از طریق  اسرائیل 
شلیک موشــک  در هر نقطه زمین 
را رصد کنند. آیا این احتمال وجود 
به  دارد کارشکنی  کشورهای غربی 

شاهین مقدم در کنار همسرش شکیبا و فرزندش راستین در آخرین عکس مشترک خانوادگی پیش از سفر آنها 
به ایران
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Refinance & Renewals
Construction Mortgages
Second Mortgage
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

* وام مسکن، تجاری، ساختمان سازی
* وام برای مهاجرین تازه وارد

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

دکتربانیهنری:موجدومرامیگذرانیم
چونعمومکاناداییهابهتوصیههاتوجهمیکنند

ایرونیــا- باال رفتــن آمــار ابتال به 
کووید۱۹ در انتاریــو و کبک نگران 
کننده شــده و به نظر می رسد موج 
دوم بیماری قربانیان بیشتری در کانادا 
بگیرد. بــا این حال دکتر بانی هنری 
مطمئن است کانادا می تواند موج دوم 
این بیماری را هم با موفقیت پشت سر 

بگذارد.
او به سی بی سی  می گوید کانادایی ها 
با هم از پاندمی عبور می کنند چون 
اکثــر کانادایــی ها بــه  کفته های 
مســئوالن بهداشــت عمومی توجه 
می کنند و برای حفاظــت کردن از 
خودشــان و یکدیگر کاری که الزم 

است را انجام می دهند.
هنری در پاسخ به این سوال که چه 
حسی داشته  وقتی شــنیده تعداد 
موارد روزانــه ابتال به کووید-۱۹ این 
هفته در سراسر کشور نسبت به هفته 
قبل 4۰ درصد افزایش داشته، گفت 
این مسئله بسیار نگران کننده ای است 
و مسئوالن از شروع تابستان به دقت 

مشغول بررسی آمار بوده اند .
هنری گفت: »اینجا در بریتیش کلمبیا 
از چند هفته پیش شاهد افزایش تعداد 
موارد بودیم و تدابیری اعمال کرده ایم. 
اما به نظــرم در حال حاضر باید این 
مسئله را به رســمیت بشناسیم که 
باید راه هایی برای زندگی کردن با این 
ویروس پیدا کنیم و مطمئن شویم که 
چیزهای مهمی مانند کسب و کارها و 
مدارس مان را داریم و هنوز می توانیم 
چرخش ویــروس را در درجات قابل 

قبول مدیریت کنیم.«
افزایش تعداد موارد ابتال به ویروس در 
بریتیش کلمبیا بسیار کمتر از کبک 
و انتاریو بوده اســت. درباره اینکه او 
چقدر نگران اســت رشد تعداد موارد 
در کبــک و انتاریو بتواند به بریتیش 
کلمبیا هم منتقل شود، هنری گفت 

:”همه اســتانهای کانادا با این مسئله  
درگیر هستند و فقط میزان درگیری 
متفاوت است .سعی داریم توازنی بین 
باز نگه داشــتن همه چیــز تا جایی 
که ممکن اســت پیــدا کنیم چون 
می دانیم این برای سالمت جامعه مان 
و داشــتن منابع ســالمت عمومی 
برای مدیریت تک تــک موارد ابتال 
مهم اســت. مخصوصا در مورد موارد 
ابتالی خوشه ای و گسترش  بیماری 
در خانه هــای مراقبت بلند مدت، ما 
باید بتوانیم خیلی خیلی سریع آن ها 
را شناسایی کنیم و سراغ شان برویم.«

ســوال بعدی از هنری این بود که در 
تالش برای پیدا کــردن این توازن، 
چه چیزی بیشتر از بقیه اهمیت پیدا 
می کند و آیا این چیز تعداد موارد است 
یا رشد تعداد موارد یا بستری شدن، 
مرگ و میر یا تعداد افراد بســتری در 
آی سی یو. او در پاسخ گفت که مسئله 
اصلی رشد تعداد موارد ابتالست، اما 
اثر آن روی سیستم سالمت هم خیلی 

مهم است.
او گفت: »میزان بســتری شــدن در 
بیمارستان ها خیلی مهم است و تعداد 
موارد بستری آی سی یو هم خیلی مهم 
اســت. بنابراین می خواهیم اطمینان 
حاصل کنیم که فشار روی سیستم 

سالمت مان بیش از حد نشود.«
هنری گفت مســئله مهم دیگر این 
است که چطور استان باید با مسئله 
اجتناب از بیماری برخورد کند چون 
مشــخص اســت که افراد در زمینه 
فردی چه کارهایــی می توانند انجام 
دهند و کارهایی هم هســت که در 

سطح اجتماع می توان انجام داد.
او گفــت: » نکته دیگــری که حاال 
درباره این ویروس می دانیم این است 
که بیشــتر افــراد آن را فقط به یک 
نفــر منتقل می کنند یا به هیچ کس 

دیگری منتقل نمی کنند، اما بعضی ها 
آن را به تعداد زیــادی از افراد دیگر 
منتقل می کنند. باید از فرصت هایی 
که چنین امکانــی را خلق می کنند 
دور شــویم. و به همین دلیل اســت 
که به چیزهایی مانند گردهمایی های 
بزرگ توجه کرده ایم تا بتوانیم جلوی 
شــکل گیری محیط هایی را بگیریم 
که چنیــن نوع انتقالی در آن صورت 

می گیرد.«
دکتــر هنری کــه در دوران پاندمی 
تهدیــد به مرگ هم شــده می گوید 
وقتی مردم در حالت بحران هستند، 
بــروز دادن خشــم شــدید یکی از 
راه های کنار آمدن با اضطراب و عدم 
اطمینان است. البته او می گوید چنین 
چیزی هرگز درســت نیست و نگران 

خانواده اش و دیگران می شود.
او می گویــد: »اما من در این موضوع 
تنها نیســتم. و تا حدود زیادی فکر 
می کنم مــردم خیلی مثبت بوده اند. 
همین بخش مثبت و حمایت اســت 
کــه ما می توانیم به یکدیگر بدهیم و 
طی چند ماه آینده به آن نیاز خواهیم 
داشــت. فکــر می کنم کــه رهبران 
بهداشــت عمومی در سالمت کشور 
کار خوبی در این زمینه انجام داده اند. 
کانادا هم کار خوبــی در این زمینه 

انجام داده است.«
او اضافه کرد: »اما بخشی از این مسئله 
هم این اســت که مردم کانادا گوش 
می کنند. و مــا می دانیم که چه کار 
باید بکنیم. می توانیم آن کار را انجام 
دهیم. قبال انجــام داده ایم. در حال 
حاضر خیلی ســخت است چون این 
حس را دارد که مدتی طوالنی ادامه 
داشــته است. اما در این موضوع تنها 
نیستیم. جامعه جهانی هم دارد همین 

مسیر را پشت سر می گذارد.«
iroonia.ca

خاطر الپوشانی مسائلی باشد؟ مثاًل 
مطرح می شــود افراد خاصی داخل 
هواپیما بودند! یا هواپیما تجهیزات 

خاصی حمل می کرده!
در مورد مســائل امنیتی سناریوهای 
زیادی مطرح شــده؛ مثالً اینکه چرا 
قبل از پرواز مســافران را یکبار سوار 
هواپیما کردند و دوباره پیاده کردند. 
االن ســناریویی مطرح شده که این 
هواپیما جاسوســی بوده و در مسیر 
کی یــف بــه تل آویو و تهــران پرواز 

می کرده است.
االن این سناریو را مطرح می کنند که 
این هواپیما همواره در مسیرهای پرواز 
نسبت به دیگر هواپیماها تا حدودی 
با انحــراف حرکت می کرده. حتی در 
همان پرواز که از فرودگاه »خمینی« 
بلند شده نسبت به مسیر پرواز قبلی 

خود کمی انحراف داشته است.
گفتــه می شــود این هواپیمــا دائم 
ســنگین تر از حد معمول بوده و در 
هر فرودگاهی رفتــه بعد از بارگیری 
اعالم شده اضافه بار داشته و خدمات 
فرودگاهی مجبور بوده بار مســافران 
را تخلیــه کند. االن گفته می شــود 
چون روی این هواپیما دســتگاه ها و 
تجهیزات جاسوسی نصب بوده از وزن 
معمول یک هواپیمای مشابه خودش 
ســنگین تر و درواقع یک هواپیمای 
جاسوسی با پوشش مسافربری بوده 

است.
در این میان، اموال مســافران را نیز 
غارت کردند. ســاعتی بعد از برخورد 
بــه زمین منطقه توســط  هواپیما 
نیروی های نظامی محاصره شــده و 
اموال را جمع کردند و با خود بردند. 
اما هنوز برنگردانده اند. موبایل و اسناد 
و مــدارک خیلی ها را پــس ندادند. 
اطالعات تلفن ها و تبلت ها و لپ تاپ ها 

همه فرمت شده.
کیف همســرم شکیبا ســالم است. 
ســه تا پاســپورت داخــل آن بود. 
پاســپورت کانادایی او را پس ندادند! 
پاسپورت هایی هم که تحویل دادند 
انگار زیر دســتگاه پِِرس گذاشتند له 

شده!
به هر حال، موارد مشکوک کم نیست. 
موضوع دیگری که ما می دانیم اما در 
رسانه ها مطرح نشــده این است که 
۱7۹ سرنشین داخل هواپیما بودند اما 
اعالم شد ۱76 سرنشین )مسافران و 
خدمه( کشته شدند. نمی دانیم آن سه 
نفر دیگر چه کسانی هستند؛ اسمشان 
مشخص نیســت. االن این احتمال 
مطرح اســت که هواپیمــا به ظاهر 
مســافربری بوده ولی درواقع نظامی 
بوده اســت و… البته خلبان هواپیما 
قبل از پرواز با موبایل به همســرش 
پیــام می دهد که »در ایــن پرواز یا 
همه می میریم یا جنگ جهانی سوم 

می شود!«

امیدبهتستهایتشخیصسریعکرونا
بهعنوانجایگزینقرنطینه

در حالی که دولت کانادا هفته گذشــته از خرید ده ها میلیون تســت سریع 
کووید۱۹ خبر داد، بســیاری از کارشناســان پیش بینی می کنند که پای این 
تســت ها خیلی زود به مراکز غیرپزشکی مثل فرودگاه ها، مدارس و هتل ها باز 

خواهد شد.
تست های سریع کووید۱۹ که وزارت بهداشت کانادا این هفته به آنها چراغ سبز 

نشان داد، ظرف سیزده تا پانزده دقیقه پس از نمونه برداری نتیجه می دهند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، دکتر مایکل مینا اپیدمولوژیست دانشگاه 
هاروارد می گوید: »این تست ها خیلی زود فراگیر خواهند شد و مراکز، گروه ها 
و افراد زیادی به آنها دسترســی پیدا خواهند کرد. از این تســت ها می توان به 
عنوان سدی برای ممانعت از ورود افراد آلوده به ویروس کرونا به اماکن و مراکز 
مختلف استفاده کرد. با استفاده از این تست ها می توان از ورود افرادی که نتیجه 

تستشان مثبت می شود به رستوران ها یا مدارس جلوگیری کرد.«
دکتر استفن نیومستر استاد دانشگاه گئولف معتقد است که شاید استفاده از این 
تست ها ضرورت قرنطینه را منتفی کند. به گفته وی توزیع گسترده تست های 
سریع می تواند جایگزین مناسبی برای تدبیر محدودکننده قرنطینه باشد چرا 
که با اســتفاده از این تســت ها می توان به سرعت اشخاص آلوده به ویروس را 

شناسایی و به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس آنها را قرنطینه کرد.
دکتر نیومستر در گفتگو با سی بی سی نیوز افزود تست های سریع در شرایط 
کنونی بی نهایت اهمیت دارند و می توانند به ســرعت شرایط را تغییر دهند تا 
بتوانیم کسب و کارهای خود را از سربگیریم، به مسافرت برویم و با خیال راحتتر 

فرزندانمان را به مدرسه بفرستیم.

کاهشسالمتروانمردمکانادا
درپیهمهگیریکرونا

مداد- به گزارش ســی.تی.وی، طبق یک نظرســنجی جدید که توسط مرکز 
پژوهشی نانوس انجام شده، بســیاری از کانادایی ها می گویند که سالمت روان 
آن ها نسبت به دوران پیش از همه گیری کووید ۱۹ بدترشده و به همین دلیل 

مواردی مانند افزایش مصرف الکل در بین مردم مشاهده می شود.
در این نظرسنجی یک هزار و سه نفر مشارکت داشته و نتایج به دست آمده نشان 
داد که از هر پنج کانادایی دو نفر )۱6 درصد( از کاهش سالمت روان خود نسبت 
به پیش از دوران همه گیری رنج می برند و 24 درصد نیز شرایط را وخیم ارزیابی 
کرده اند. عالوه بر این در بررسی فوق مشخص شد که مصرف مشروبات الکلی 
در بین کانادایی ها نسبت به پیش از همه گیری، 2۰ درصد افزایش داشته است.

حدود کمتر از نیمی از پاسخ دهندگان نیز گفتند که سالمت روان آن ها تقریباً 
مشابه شرایط پیش از بحران کرونا است، درحالی که از هر ده نفر یک نفر )چهار 
درصد( اظهار داشــت که سالمت روانشــان بهتر شده است و هفت درصد نیز 
شرایط روانی خود را بسیار بهتر دانستند. یک درصد از کل مشارکت کنندگان نیز 

قادر به ارزیابی شرایط روحی خود و مقایسه آن با دوران پیش از کرونا نبودند.
گفتنی است ساکنان استان های انتاریو و پریری بیشترین کاهش سالمت روان 

خود را به ترتیب با 44/8 و 4۳/۵ درصد گزارش کرده اند.
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ضرر۳/۴میلیارددالری
دانشگاههایکانادادرپیکرونا

مداد- به گزارش نشنال پست، طبق 
پیش بینی مرکز آمار کانادا، امســال 
دانشگاه های کشور، به دلیل بیماری 
همه گیــر کووید ۱۹، بیش از ســه 
میلیــارد و 4۰۰ میلیون دالر متضرر 
خواهند شــد کــه عمده ترین عامل 
این مسئله کاهش تعداد دانشجویان 

خارجی است.
بر اساس این گزارش، آژانس آمار کانادا 
تالش کرد تا زیان بودجه دانشگاه های 
کشــور را برای سال تحصیلی 2۰2۰ 
– 2۰2۱ تخمین بزند. گفته می شود 
هزینه های تحصیل، بخش عمده ای از 
درآمد دانشگاه ها را تشکیل می دهد. در 
سال های 2۰۱۳ – 2۰۱4، هزینه های 
تحصیل 24/7 درصد از بودجه کالج ها 
را تشکیل می داد، درحالی که این رقم 
در سال های 2۰۱8 – 2۰۱۹ به 2۹/4 

درصد افزایش یافته بود.
افزایش نسبت شهریه ها با تعداد زیادی 
از دانشجویان خارجی ایجادشده است 
که شهریه بیشتری می پردازند. باید 
توجه داشت که دانشجویان خارجی 

به طورمعمــول تقریبــاً پنــج برابر 
پرداخت  شهریه  کانادایی  شهروندان 
می کنند. بررســی این آمارها نشان 
می دهد در سال های 2۰۱7 و 2۰۱8 
حدود 4۰ درصد از کل شــهریه های 
پرداخت شده در دانشگاه های مختلف 
کشــور توسط دانشــجویان خارجی 

پرداخت شده بود.
ایــن پیش بینی کاهــش بودجه بر 
اســاس تعداد مجوزهــای تحصیلی 
صادرشــده توســط اداره مهاجرت، 
پناهندگی و شهروندی کانادا صورت 
گرفته که متناسب با تعداد دانشجویان 
خارجی جدید که برای امسال ثبت نام 

کرده اند، است.
بررسی های انجام شده نشان می دهد 
در ســال 2۰2۰ به نسبت سال های 
گذشــته ۵8 درصــد کمتــر مجوز 
تحصیلی برای دانشــجویان خارجی 
صادرشــده و حــدود ۱۳ درصــد از 
مجوزهای صادرشده قبلی نیز از ماه 

سپتامبر به بعد معتبر نیستند.

بهمنظورجبرانکسریبودجهناشیازهمهگیریکرونا
ایرکاناداهواپیماهایخودرااجارهمیدهد

مداد- بــه گــزارش Ledevoir، ایر 
کانادا با فروش نه فروند از هواپیماهای 
ناوگان خود و اجاره دادن همین تعداد 
هواپیما، نزدیک به ۵۰۰ میلیون دالر 

درآمدزایی کرده است. 
هدف از این اقدامات، جبران کسری 
بودجه ناشــی از همه گیــری کرونا 
اعالم شــده اســت. در همین رابطه 
شــرکت هواپیمایــی مونتــرال روز 
پنج شــنبه اعالم کرد کــه فروش نه 
فروند بوئینــگ MAX 8s 737 را به 
مبلغ 4۵8 میلیــون دالر انجام داده 
و همچنین طــی قراردادی متعهد به 
اجاره بلندمدت تعدادی از هواپیماهای 

خود شده است.
این سیاســت در حالی اتخاذشــده 
است که درآمد مسافران ایر کانادا در 
سه ماهه دوم سال جاری با ۹۵ درصد 
کاهش روبه روشده که درنتیجه آن 2۰ 
هزار نفر از افراد شاغل در این مجموعه 
از کار اخراج شده اند. گفته می شود این 
شرکت هواپیمایی با ضرری برابر با ۱۹ 
میلیون دالر در روز روبه رو شده است.

در همین رابطه رابــرت کوکونیس، 
رئیس شــرکت مشــاوره ایــر تراو 
AirTrav، در تورنتــو، اعالم کرد: اگر 
ایر کانــادا انعطاف پذیری الزم را برای 
خرید مجدد این هواپیماها داشــته 

باشــد، این اقدام خوب اســت. البته 
باید توجه داشت که این اتفاق سبب 
می شود ایر کانادا دارایی کمتری برای 
تعهد در مقابل سایر بدهی های خود 

داشته باشد.
از ســوی دیگر میشاییل روسو، مدیر 
ارشد مالی شرکت هواپیمایی ایر کانادا 
نیز در بیانیه ای گفت که این شرکت 
از زمان آغاز همه گیری کرونا با اتخاذ 
سیاست های منطقی، نزدیک به شش 
میلیارد دالر درآمدزایی کرده اســت 
تا چالش ها و عدم اطمینان ناشــی از 
بحران اقتصادی فعلی را کاهش دهد. 
عالوه بر این، ایر کانادا اخیراً دو معامله 

بلندمدت تأمین مالــی را انجام داده 
است تا جایگزین یک میلیارد و 4۰۰ 
میلیون دالر بدهــی در نه ماه آینده 

شود.
 MAX ایر کانادا 24 فروند هواپیمای
8 در اختیار داشــت که ۹ تای آن ها 
را اخیراً به فروش رســاند. بر اساس 
آمارهــای موجــود، محدودیت های 
مســافرتی و کاهش تقاضای سفر بر 
خطــوط هوایی و گردشــگری تأثیر 
مخربی داشته است به طوری که تعداد 
مسافران در کانادا در ماه ژوئیه شاهد 
کاهش ۹۰ درصدی نســبت به سال 

گذشته بود.

بازگشاییمدارس
ومشکالتوالدینکاناداییبهدلیلشیوعکووید۱۹

اولین نظرســنجی از زمان بازگشایی 
مدارس نشــان می دهــد ۱6 درصد 
والدین برای رعایت مقررات مدرســه 

کارشان را از دست داده اند.
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، در 
حالی که یک ماه از بازگشایی مدارس 
می گذرد یک نظرسنجی جدید نشان 
می دهد که تعــداد زیادی از کودکان 
کانادایی و والدین آن ها با مشــکالت 
ناشی از طوالنی بودن صف آزمایش 
کووید۱۹ و عدم امنیت شغلی دست 

و پنجه نرم می کنند.
این نظرســنجی که توسط شرکت 
 »Abacus Data« آباکــوس دیتــا
 Children First« و بــه ســفارش
Canada« انجام شــده است، طی 
دوم تا ششــم اکتبر 2۰2۰ از والدین 
کودکان مدرسه ای تهیه شده است. 
این اولین نظرســنجی در این مورد 
است، که خانواده ها از زمان بازگشت 
به مدرســه در پاییز امســال در آن 

شرکت کرده اند.
یافته های این نظرسنجی عبارتند از:

- ۵۰ درصد والدین، به جای یادگیری 
آنالیــن یا از راه دور و گزینه های پاره 
وقت، یادگیــری حضوری در کالس 
تمــام وقــت در کالس را انتخــاب 

کرده اند.
- ۱4 درصد شــیوع کووید۱۹ را در 

مدرسه فرزندشان خبر داده اند.
- ۱۳ درصد می گویند از محرومیت 
حداقل یکی از فرزندانشــان به دلیل 
داشتن عالئم مشــابه کووید۱۹ و در 

خانه ماندن او خبر داده اند.
- ۱6 درصد حداقل یکی از فرزندانشان 

آزمایش کووید۱۹ داده است.
- ۱۱ درصــد گــزارش کرده اند که 
حداقل یکــی از فرزندان آن ها معلم 

ندارد.
از والدینی که فرزندشان به آزمایش 
کوویــد۱۹ نیاز داشــته نتایج زیر به 

دست آمده است:
- 6۰ درصد برای آزمایش کووید۱۹ 

بیش از یک ســاعت در صف انتظار 
داشته اند.

- 8۳ درصد مجبور شده اند بیش از ۱ 
روز منتظر نتیجه آزمایش کووید۱۹ 

بمانند.
- ۳2 درصد مجبور شده اند بیش از ۳ 
روز منتظر نتیجه آزمایش کووید۱۹ 

بمانند.
- ۵۱ درصــد والدین به دلیل منتظر 
ماندن بیش از 24 ساعت برای نتیجه 
آزمایش کووید۱۹ فرزند خود، مجبور 
به از دست دادن کار یا کاهش تعداد 

ساعات کار خود شده اند.
- ۱۳ درصد والدین کودکان مدرسه ای 
کانادایی مجبور شده اند کار را از دست 
بدهند زیرا فرزندشان قادر به رفتن به 

مدرسه نبود.
- ۱۰ درصــد بــه دلیــل مراقبت از 
کودکان یا چالش های مدرسه، مجبور 

به ترک کار یا تغییر محل کار
و ۱۰ درصد نیز به دلیل این چالش ها 
مجبــور به مرخصــی طوالنی مدت 

شده اند.
سارا آســتین، بنیانگذار و مدیرعامل 
در   ،»Children First Canada«
این رابطه گفت: »ما می دانستیم که 
والدین و کودکان برای بازگشــت به 
مدرسه با مشــکل روبرو هستند، اما 
این نظرســنجی تاثیر وسیع تری از 
آنچه پیش بینی می کردیم را نشــان 

می دهد«.
وی افزود: »تعداد زیــادی از والدین 
شغل خود را از دست داده اند و مجبور 
به ترک کار یا تغییر کار خود شدند. ما 
در مورد صدها هزار کانادایی صحبت 
می کنیم که با کاهش درآمد و افزایش 
خطر ناامنی غذایــی و بی خانمانی 

روبرو هستند«.
دیویــد کولتو، مدیرعامــل آباکوس 
دیتا گفت: »این نظرسنجی بسیاری 
از شــواهد حکایتی را کــه در مورد 
چالش های پیش روی والدین کودکان 
مدرســه ای طی چند هفته گذشته 
شــنیده ایم، تأیید می کنــد. نه تنها 
اختــالالت، تاخیرها و ســردرگمی، 
نگرانی و اســترس را بــرای والدین 
ایجاد می کند، بلکه 4۰ درصد گزارش 
کرده اند که فرزندانشــان احســاس 
ضعــف، ناامیدی و نگرانــی از نحوه 

بازگشت به مدرسه دارند«.
دولــت انتاریو اخیرا پیشــنهاد داده 
است که قوانین مربوط به انجام تست 
کووید۱۹ از کــودکان که زکام دارند 
تغییر کند. این دانش آموزان حداقل 
باید 24 ساعت در خانه بمانند و فقط 
در صــورت بهبود عالئم می توانند به 

مدرسه برگردند.
بــه گفته دولت، اگرچــه این ممکن 
اســت مدت زمان مانــدن در صف 
گرفتن آزمایش را کاهش دهد، اما این 
بدان معناست که بسیاری از والدین 
باید برای مراقبت از کودک مرخصی 
بگیرند یا هزینه مراقبت های اضافی 
کــودک را بپردازند. بــرای برخی از 
خانواده ها این ممکن است یک دردسر 
جزئی باشد ، اما برای بسیاری از افراد 
آســیب پذیر، به ویــژه والدین تنها، 
مهاجران جدید، بومیان )بومیان اولیه، 
متیس و اینوئیت( و افراد معلول، این 
اختــالل در درآمد می تواند تاثیرات 

بدی بر زندگیشان بگذارد.
آستین همچنین بر نگرانی شدیدی 
که ۱۱ درصــد از والدین در رابطه با 
فرزندانشــان، به دلیل نداشتن معلم 

تأکید  در کالسشان مطرح کرده اند، 
می کند و نیمــی از والدین کودکان 
مدرســه ای از تجربه بازگشــت به 
مدرسه احساس اســترس و نگرانی 

می کنند.
وی اظهار داشت: »به گفته کنوانسیون 
حقوق کودکان ســازمان ملل متحد 
آموزش حق کودکان اســت، اما این 
نظرســنجی به وضوح نشان می دهد 
تعــداد زیادی از کــودکان در هنگام 
شــیوع بیماری از ایــن حق محروم 

شده اند«.
آســتین تاکید کرد: »آنچــه که ما 
می بینیم نیاز فوری به اقدامات سریع 
و همکاری در تمام ســطوح دولتی 
برای انجام اقدامات سریع برای مقابله 
با مشکالت وخیم کودکان کانادایی و 

خانواده هایشان است«.

کروناهزاراندانشجوکانادایی
رابیکارکردهاست

مداد- به گزارش Tvanouvelles، هزاران دانشجوی شاغل در صنعت رستوران 
به دلیل بحران کرونا شــغل خود را از دست  داده اند. این موضوع سبب نگرانی 
بسیاری از دانشجویان شده و شرایط فعلی به گونه ای است که به نظر نمی رسد تا 

پیش از بهار 2۰2۱ شرایط بهتر شود.
بیشتر این مشاغل در پی تعطیلی ناشی از موج نخست کرونا رخ داد که طی آن 
فعالیت رســتوران ها و بارها متوقف شد و در حال حاضر هزاران دانشجو نگران 
تعطیل شدن مجدد بارها و رستوران ها هستند که این موضوع استرس زیادی 
برای این قشــر از جامعه ایجاد می کند. برای بسیاری از این افراد، یافتن چنین 
شغل باارزشی در سایر حوزه ها با فقط بیست ساعت کار در هفته و بدون داشتن 
دیپلم غیرممکن اســت. یکی از مهم ترین مشکالت دانشجویان جویای شغل 
این است که امکان داشتن کار هم زمان با تحصیل بسیار دشوار است و بیشتر 

شرکت ها و بنگاه های تجاری مایل به پذیرش چنین افرادی نیستند.
الزم به توضیح اســت که بسیاری از این دانشــجویان بیکار شده در موج اول 
کرونا توانستند به مزایای اضطراری کانادا  دسترسی پیدا کنند. در حال حاضر 
نیز آن ها حق دریافت کمک جدید با بیمه کار یا مزایای بهبود اقتصادی جدید 

کانادا را دارند.
»وستجت«پروازهایمنطقهآتالنتیک

رالغوکرد
پرژن میرور- وست جت دومین شرکت بزرگ هوایی کانادا تمام پروازهای 
ورودی و خروجی به شــهرهای مانکتون، سیدنی، شارلوت تاون و کبک 
سیتی را لغو کرد. این خط هوایی خدمات خود به شهرهای سنت جان و 

هالیفکس را نیز به شدت کاهش داد.
شرکت هواپیمایی وست جت که مقر آن در کلگری قرار دارد روز چهار 
شــنبه اعالم کرد که یکصد پرواز خود که حــدود 8۰ درصد پروازهای 
این شــرکت در منطقه آتالنتیک کانادا است را لغو می کند. این شرکت 
همچنین اعالم کرده است که عملیات پروازی خود بین کبک سیتی و 

تورنتو را نیز لغو خواهد کرد.
لغو مسیرهای پروازی به این معنی خواهد بود که عملیات فرودگاهی این 
شرکت در فرودگاه های شارلوت تاون، مانکتون، فردریکتون و سیدنی نیز 

قطع خواهد شد.
قرار است این مسیرهای پروازی از تاریخ دوم نوامبر لغو شوند.

اِد سیمز رییس اجرایی کمپانی وست جت در همین رابطه گفته است: 
»امکان ارایه خدمات در این بازارها به طور فزاینده ای رو به کاهش است. 
از زمانی که همه گیری شروع شد، تمام سعی خود را انجام دادیم تا تمام 
پروازهای داخلی خود را ارایه دهیم، با این وجود، تقاضا برای سفر به دلیل 
اجرای محدودیت ها و افزایش هزینه های جانبی به طور قابل مالحظه ای 

کاهش یافته است.«
با این اقدام وســت جت تمام خدمات این شرکت در منطقه آتالنتیک 
کانادا محدود به فرودگاه هالیفکس می شــود که روزانه دست کم یک 
پرواز به ســمت شهرهای تورنتو، کلگری و سنت جان را انجام می دهد. 
سال گذشته در همین فصل این شرکت هوایی در این منطقه 28 پرواز 
به مقاصد مختلف انجام می داد. از ماه آینده به مدت نامعلومی هواپیمایی 

وست جت به هیچ شهری در شرق مونترال پرواز نخواهد داشت.
مورگان بِل سخنگوی هواپیمایی وست جت به شبکه خبری سی بی سی 
گفت: »هر زمانی که شرایط بهتر شود پروازهای خود به این مناطق را از 

سر خواهیم گرفت.«
بر اساس اعالم شرکت خطوط هوایی وست جت، عالوه بر لغو پروازهای 
منطقه آتالنتیک و بیکار شدن حدود 2۹ نفر از کارکنان این شرکت در 
این منطقه، نزدیک به ۱۰۰ فرصت شغلی که اغلب آنها در دفتر مرکزی 

این شرکت در کلگری هستند نیز از بین خواهند رفت.
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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

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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Address: Suite 200-100 Park Royal, West Vancouver, BC V7T 1A2

Independent  Monorchists

ارائه برخی خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

مدیر اجرایی

WE ARE MONORCHISTS

«ما مشروطه خواه هستیم»

با 30 سال تجربه  در امور مهاجرت و پناهندگی

We Are Pro Monarchists

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

تلفن مستقیم دکتر رضایى

تلفن مستقیم  دفتر

شماره فکس

دارای اطالعات بسیار وسیع در مورد پناهندگی از ایران

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

Iraj Rezaie



۱۱11 Issue 1498 Friday October 16, 2020شماره ۱4۹8 جمعه 25 مهر ۱۳۹۹

شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

مالیات اشخاص و شرکت ها
مشاوره در امور مالی، حقوق و دستمزد

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

North Vancouver office:
 #110 - 1000 Roosevelt Cres., North Vancouver

Tel: 604-990-6668    Fax: 604-990-6826

Tri-City office:
 #241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
Tel: 604-945-6664    Fax: 604-945-6606

Email: pbsaccounting@shawcable.comwww.pbsaccountingltd.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

کانادادرماهاگوست۲۰۲۰
بیشاز۱۱هزارمهاجرپذیرفت

مداد- به گزارش ICI، ســطح پایین 
پذیــرش مهاجرت کانادا در شــیوع 
همه گیــری ویروس کرونــا و اعمال 
محدودیت های ســفر همچنان ادامه 
دارد اما کشــور برای بازگشت مجدد 
به روال عادی پذیرش مهاجران، آماده 
است. بر اساس آمارهای رسمی، کانادا 
در ماه اوت 2۰2۰ از  ۱۱ هزار و ۳۱۵ 
اقامت دائم جدید استقبال کرد. این 
میزان از ۱۳ هزار و 64۵ مهاجر مورد 
استقبال کانادا در ماه ژوئیه کمتر بوده 
و از میــزان پذیرش مهاجر در همین 

بهبودنرخاشتغالمهاجرانکانادادرماهسپتامبر
ایرانیــان کانادا- طبــق جدیدترین 
نظرسنجی از بازار کار کانادا که توسط 
اداره ی آمار کانادا منتشــر شده است 
نرخ اشتغال کانادا در ماه سپتامبر 2.۱ 

درصد افزایش داشته است.
 این در حالی اســت که نرخ اشتغال 
کانادا در ماه آگوست ۱.4 بوده است. 
داده هــای این گزارش بین ۱۳ تا ۱۹ 
سپتامبر از بازار کار کانادا جمع آوری 

شده است.
 نرخ اشــتغال در کانادا هم اکنون در 
محدوده ی ۳.7 درصد نرخ پیشاکرونا 
قرار دارد. نرخ اشتغال در بخش های 
خدمات تغذیه، هتل و خرده فروشی ها 
هم چنان کمتر از نرخ اشــتغال سایر 

بخش های اقتصاد کاناداست.
 نرخ اشــتغال تازه واردترین مهاجران 
کانــادا یعنی مهاجرانــی که کمتر از 
۵سال پیش به کانادا آمده اند با 6۳.6 
درصد به سطح پیشاکرونا رسیده است.  
علت رشد کند نرخ اشتغال این دسته 
از مهاجران این است که از زمان اعمال 
محدودیت های سفر، تعداد اندکی از 

مهاجران جدید به کانادا رفته اند.
 نرخ اشتغال مهاجرانی که کمتر از پنج 
سال قبل به کانادا آمده اند افزایش ۱.7 
درصدی داشته است و در ماه سپتامبر 

به ۵7.8 درصد رسیده است. 
از ســوی دیگر، نرخ اشتغال کارگران 
متولد کانادا با رشــد ۰.۵ درصدی به 

6۰ درصد رسیده است.
 در این گزارش نوشته شده است که 
مهاجرانی که ببش از پنج ســال قبل 
به کانادا مهاجرت کرده اند، نسبت به 
مهاجرانی که اخیرا به کانادا آمده اند 
بیشتر در مشاغلی شاغل هستند که 
کمترین تاثیــر را از کرونا گرفته اند؛ 
این مهاجران بیشــتر در بخش های 
بهداشت، سالمت و درمان، مددکاری، 
امور مالی، بیمه، امالک و اجاره ی خانه 

اشتغال دارند. 
گفتنی است، مهاجران جدیدالورود به 
احتمال بیشتری در ماه مارچ و آپریل 
شغل خود را از دست داده اند چرا که 
بازار از شغل کم مزدشان اشباع شده 

است.
 عالوه بــر این، مهاجران جدیدالورود 
که به تازگی شــغل پیــدا کرده اند و 
کارمنــدان تازه وارد هم بیشــتر در 
معرض تعدیل نیرو قــرار می گیرند. 

وقتی نــرخ بیکاری کانــادا را با نرخ 
بیــکاری آمریکا مقایســه می کنیم، 
می بینیــم که در ماه ســپتامبر نرخ 
بیکاری هر دو کشــور با 7.۹ درصد 

برابر بوده است. 
نرخ بیکاری کانادا در ماه ســپتامبر 
همچنــان ۳.۳ درصد باالتــر از نرخ 

بیکاری قبل از کرونا بوده است.
 نرخ بیکاری آمریکا 4.4 درصد باالتر 
از زمانی است که خبری از کرونا نبود. 
سپتامبری که پشت سر گذاشتیم نرخ 
اشــتغال کانادا بیشتر از نرخ اشتغال 

آمریکا بود.
 نرخ اشــتغال عبارت است از تعداد 
افراد شــاغل به عنــوان درصدی از 
جمعیت فعال در سن کار یک کشور. 
نرخ اشتغال کانادا در ماه سپتامبر با 
۵۹.7 درصــد، 2.7 درصــد کمتر از 
نرخ اشــتغال ماه فوریه بوده اســت؛ 
از طرف دیگر نرخ اشــتغال آمریکا با 
۵6.6 درصد تنها 2 درصد کمتر از نرخ 

اشتغال ماه فوریه بوده است.

ماه در ســال 2۰۱۹ که در حدود ۳۱ 
هزار و 6۰۰ مهاجر بوده، بسیار کمتر 
اســت. کاهش سطح مهاجرت کانادا 
موقتی بوده و تابعی از محدودیت های 
ســفر و ســایر اختالالت مربوط به 
بیماری همه گیر کرونا است و کشور 
همچنان به اســتقبال از سطح باالی 
 Express مهاجرت متعهد بــوده و
Entry و برنامــه کاندیــد اســتانی 
)PNP( در حال انجام اســت. کبک 
که در حال اجرای سیستم مهاجرتی 
خود است، هفته گذشته بزرگ ترین 
قرعه کشی خود را در بیش از یک سال 

گذشته برگزار کرد.
دولت کانادا در اواخر ماه ســپتامبر، 
مهاجرت را به عنوان یک اولویت اصلی 
در حمایت از بهبود اقتصادی کشور 
در پی همه گیری کرونا توصیف کرد. 
به دنبال آن، برنامــه کفالت والدین 
 )PGP( و پدربــزرگ و مادربــزرگ
در اوایل این هفته باز شــد. سازمان 
شــهروندی  و  پناهندگی  مهاجرت، 
کانــادا )IRCC( اعالم کــرد که ۳۰ 
هزار درخواســت PGP را در ســال 
2۰2۱ می پذیرد و همچنان متعهد به 
استقبال از بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر 

در سال آینده و پس ازآن است.
در ضمن این ســازمان اواخر این ماه 
برنامه ســطوح مهاجرتــی 2۰2۱ تا 

2۰2۳ خود را اعالم خواهد کرد.

ایجادبیشاز۳7۰۰۰فرصتشغلیدرماهسپتامبردرکانادا
ایرانیان کانادا- به گفته ی مرکز آمار 
کانــادا در ماه ســپتامبر ۳78۰۰۰ 
فرصت شــغلی در کانادا ایجاد شده 
اســت. زیرا کانادایی ها به روال عادی 
زندگی بازگشته و والدین دوباره به کار 
خود ادامه می دهند و وضعیت بیکاری 

در کانادا تغییر کرده است. 
دســتاوردهای کلی در ماه سپتامبر 
باعث شــد کــه 72۰ هــزار فرصت 
شغلی از دست رفته در دوران شیوع 

کووید۱۹ احیا شود. 
در حال حاضر تعداد مادران و پدران 
شاغل با آنچه قبل از همه گیری ثبت 
شــده مطابقت دارد، اما هنوز مدت 

زمان کار مادران مانند سابق نیست. 
تعداد مادرانی که در سپتامبر کمتر از 
نیمی از ساعت های معمول خود کار 
می کردند، 7۰ درصد بیشتر از فوریه 
بود، در حالی که این رقم برای پدران 

2۳/7 درصد بوده است. 
این ســازمان هم چنیــن می گوید: 
درصد بیشــتری از مادران نسبت به 
پدران گزارش کرده اند که در این ماه 
کارشان را در خانه انجام می دهند. این 
امر نشان می دهد مسئولیت مراقبت از 
کودک همچنان بر عهده زنان است. 

به طور کلــی، نرخ بیــکاری در ماه 
ســپتامبر ۹ درصد کاهــش یافت و 

همچنان در مقایســه با ۱۳/7 درصد 
در مــاه مــی، رو به کاهش اســت. 
اقتصاددانان انتظار داشــتند سرعت 
اشتغال زایی در ماه سپتامبر در ادامه ی 
روند ماه آگوست با 24۰۰۰۰ فرصت 
شــغلی و در جوالی بــا 4۱8۵۰۰ 
فرصت شغلی، روند کندتری داشته 

باشد.
 »Refinitiv« شرکت داده های مالی 
در این رابطه گفت: »اقتصاددانان برای 
ماه سپتامبر ایجاد ۱۵66۰۰ فرصت 
شغلی و رسیدن نرخ بیکاری به ۹/7 
درصــد را پیش بینی کــرده بودند. 
بیش ترین اشــتغال در ماه سپتامبر، 

مربوط بــه کار تمام وقت بود که پس 
از ماه ها افزایش ســریع مشاغل پاره 
وقت، ۳۳4۰۰۰ فرصت شــغلی تمام 

وقت ایجاد شد. 
هنوز ۱/8 میلیــون کانادایی در ماه 
ســپتامبر بیکار و اکثریت قریب به 
اتفاق آن ها یعنی حدود ۱/۵ میلیون 

نفر در جستجوی کار بودند.
 رویس مندز، اقتصاددان ارشد مرکز 
آمار کانادا می گوید که مســیر پیش 
روی بــازار کار به دلیل افزایش تعداد 
موارد جدید ابتال به کووید۱۹ مبهم 

است.



شماره ۱4۹8 جمعه 25 مهر ۱۳۹۹ ۱212 Issue 1498 Friday October 16, 2020

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

جاستینترودو
برندهجایزهنشنالجئوگرافیکشد

پرژن میرور- جایزه مدیریت ســیاره 
زمیــن از ســوی انجمــن نشــنال 
جیوگرافی به جاستین ترودو نخست 
وزیر کانادا بابت نقش او در مدیریت 
و حفاظت از منابع آبی و خاکی کانادا 

اهدا شد.
ســخنان، تصمیمات و رفتار رهبران 
جهان در ایجاد تغییرات تاثیرگذار و 
طوالنی مدت در ســیاره زمین نقش 
پر رنگی ایفا می کنند. جایزه مدیریت 
سیاره موؤسسه نشــنال جیوگرافی، 
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا را 
به عنوان یک رهبر جهانی که در ایجاد 
مناطق حفاظت شده جهانی همانند 
پارک های ملی، مناطق حیات وحش 
و یا مناطق حفاظت شده دریایی که 
به طــور کامل در برابر بهره  برداری و 
استفاده تجاری محافظت می شوند و 
به موفقیت های چشــمگیری در این 
زمینه دســت یافته شناسایی کرده 

است.
در حالیکه سیســتم های طبیعی و 
مهم سیاره ما به طور روز افزون تحت 
تاثیر فعالیت ها و توسعه انسانی مورد 
تهدید قرار می گیرند، فقط ۱۵ درصد 
از خاک و 7 درصد از اقیانوس های ما 
تحت پوشــش این مناطق حفاظت 
شــده قرار دارند. اقدامات جســورانه 
و الهــام بخش رهبــران جهان برای 
ساختن آینده ای بهتر برای سیاره ما 

حیاتی است.
کمتر از یک درصد از مناطق دریایی 
کانادا در سال 2۰۱۵ تحت حفاظت 

قــرار داشــتند، و از زمــان روی کار 
آمدن دولت آقای تــرودو این مقدار 
به ۱4 درصد افزایش پیدا کرده است. 
میزان زمین های حفاظت شده کانادا 
از ۱۰٫6 درصد به نزدیک ۱۳ درصد 
افزایش یافته اســت، عالوه بر این در 
نتیجه تصویــب » بودجه طبیعت« 
در سال 2۰۱8 به مبلغ یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون دالر مناطق بیشتری 
در حال حاضــر تحت محافظت قرار 
گرفته اند. این بودجه در تاریخ کانادا 
بزرگترین مبلغ سرمایه گذاری برای 

مناطق حفاظت شده است.
در طول فقط چند سال، کشور کانادا 
با تدوین یک برنامه معتبر و با استفاده 
از منابع داخلی، رهبری جهانی خود 
در این عرصه را به دنیا نشــان داده و 
پیشرفت های چشمگیری در حفاظت 
از زمین و آبهای کانادا به دست آورده 

است. 
آقای ترودو در آوریل 2۰۱۹ از طرف 
دولت کانادا در »کنفرانس قهرمانان 
طبیعت« برای جلــب توجه تمامی 
کشورهای حاضر در این کنفرانس به 
بحران تنوع زیستی جهانی و بوجود 
آوردن یک نوع اتحاد پیش از نشست 
ســازمان ملل متحد و شــرکت در 
کنوانسیون تنوع بیولوژیکی در سال 
2۰2۱، هنگامی کــه رهبران جهان 
در چیــن برای تعیین اهداف مناطق 
حفاظت شده جهانی در دهه آینده به 
دور هم جمع خواهند شد، سخنانی 

ایراد کرد.

ممنوعیتعرضهظرفهایغذاییکبارمصرفوکیسههایپالستیکی
ازسویدولتکانادا

ایرونیا- دولت فدرال هفته گذشــته  
اعالم کرد کدام پالســتیک های یک 
بــار مصرف شــامل ممنوعیت ملی 
می شــوند. با این ممنوعیــت که از 
ســال دیگر اجرایی خواهد شد پایان 
کیســه های خرید، نی ها و قاشــق و 

چنگال ها از راه می رسد.
جان ویلکینسون وزیر محیط زیست 
لیســتی از اقالمی را منتشر کرد که 
قرار اســت به زودی ممنوع شــوند. 
دولــت گفت در حین در نظر گرفتن 
این اقالم، به این مســئله توجه کرده 
که کدام پالستیک ها برای طبیعت بد 
هستند، سخت  بازیافت می شوند و چه 

جایگزینی دارند.
ممنــوع  پالســتیکی  محصــوالت 
شده  شامل کیســه های خرید، نی، 
پالســتیک های مخصوص هم زدن، 
حلقه های شــش عددی، قاشــق و 
چنگال پالستیکی و ظرف های غذای 
بیرون بر ساخته شــده از پالستیک  

خواهند بود.
قوانین مربــوط به ایــن ممنوعیت 
تــا پایان 2۰2۱ نهایی خواهد شــد. 
ویلکینسون گفت:  »وقتی ممنوعیت 
اجرایی شود، مغازه های محلی به شما 
جایگزین هایی بــرای آن محصوالت 
پالستیکی از جمله کیسه های کاغذی 

یا بازیافتی می دهند.«
ویلکینسون همچنین تاکید کرد که 
این ممنوعیت گام کوچکی اســت. 
او گفت:  »به شــما می گویم که اگر 
تعــداد محصوالت پالســتیکی که 
اســتفاده می کنیم را در نظر بگیرید، 
این ممنوعیــت احتماال فقط بخش 
کوچکــی از یک درصــد محصوالت 

است«.
وی به این نکته اشاره کرد که در میانه 

همه گیری کوویــد-۱۹ و با توجه به 
نگرانی ها از سالمت عمومی، ممنوعیت 
یک بارمصرف  پالســتیک  مصــرف 
بر اســتفاده مردم از لــوازم حفاظت 
شخصی یا »سایر انواع پالستیکی که 
در محیط پزشکی استفاده می شود«، 
اثری نخواهد داشت، اما مسئوالن در 
صدد ارائه طرحی هســتند که از رها 
کردن تجهیزات حفاظت شــخصی 
مصرف شــده در طبیعت جلوگیری 
شــود و در حال بررسی گزینه های 

زیست تجزیه پذیرتری هستند.
دولت فــدرال گفته در قالب هدفش 
برای رســیدن به تولیــد صفر زباله 
پالستیکی تا سال 2۰۳۰ می خواهد 
دیگر  برای  اســتانداردهای جدیدی 
اقالم پالستیکی وضع کند که به این 

معنی خواهد بود که آن ها باید مقدار 
کمی محتوای بازیافت شــده داشته 

باشند.
دولت تا ۹ دســامبر بازخورد مردم را 
درباره اجرای این طرح بررسی خواهد 

کرد. 
برنامــه  مدیــر  والیــس  اشــلی 
پالســتیک های سازمان دفاع محیط 
زیســتی گفت دوســت دارد شاهد 
افزایش تعداد اقالم لیســت باشــد و 
دولت اهداف بیشتری برای استفاده 
دوباره و بازیافت پالســتیک تعیین 

کند.
او گفت:  »ما باید شــاهد دور شــدن 
بنیادین اقتصاد از این وضعیت فعلی 
عرضه محصوالت پالستیکی باشیم.«

در پاســخ به اینکه کســب و کارهای 

کوچــک، مخصوصا رســتوران هایی 
کــه در دوران پاندمی با تولید غذای 
بیرون بر زنده  مانده اند، چطور باید با 
این مسئله کنار بیایند، ویلکینسون 
گفت دولــت در انتخاب اقالم حذف 
شده بسیار مراقب بوده و تمام آن ها 

جایگزین دارند.
ســازمان رستوران های کانادا که یک 
انجمــن غیرانتفاعی نماینده صنعت 
خدمات غذایی است می گوید حامی 
سیاســت هایی خواهد بــود که »از 
اعمــال هرگونه فشــار اضافی روی 
کســب و کارهایی که متکی بر اقالم 
یک بــار مصرف به منظور حمایت از 
سالمت و امنیت کارکنان و مشتریان 

هستند خودداری می کنند«.
مارلی واسر ســخنگوی این انجمن 
در بیانیــه ای گفت: »کســب و کارها 
حاضرند رویه خود را تطبیق بدهند 
و ســرمایه گذاری هایی برای حمایت 
از حرکت به سمت اجرای استراتژی 
تولید صفر زباله پالستیکی کانادا انجام 
دهند. امــا آن ها می خواهند مطمئن 
شــوند این ســرمایه گذاری ها موثر 

هستند.«
پل شوفلت که مالک پنج رستوران در 

آلبرتا است، می گوید نگران نیست.
او گفت: »این ابتکاری عالی است. از 
آن خوشــحالم. احتماال برای مدتی 
اوضاع را سخت تر خواهد کرد. اما به 
نظرم همه می توانیم یاد بگیریم چطور 
بدون نی پالستیکی و آن کیسه های 
پالستیکی خرید زندگی کنیم. فقط 
باید کمی زندگی مان را وفق بدهیم.«

گزارش ارزیابی سازمان محیط زیست 
که در ژانویه منتشــر شد نشان داد 
در ســال 2۰۱6، روی هــم رفته 2۹ 
هزار تن زباله پالســتیکی که برابر با 
2.۳ میلیارد بطری پالســتیکی آب 
است، در نهایت به عنوان زباله سر از 
ساحل ها، پارک ها، دریاچه ها و حتی 

iroonia.ca .هوای کانادا درآورد
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رویکردمتفاوت
رقبایانتخاباتیبریتیشکلمبیا
بهمقولهمالیاتخانههایخالی

ایرونیا- رهبر دو حزب سیاسی بزرگ 
متقابل  سیاستهای  کلمبیا  بریتیش 
مالیاتی  برای سیاســت گذاری  خود 
با هدف افزایــش مقرون به صرفگی 
مســکن در اســتان را معرفی کرده 
اند اما یک متخصص در برنامه ریزی 
شهری می گوید هر دو نقشه می تواند 
عملی باشد و لزوما نباید اهداف آنها را 

متفاوت دانست.
جان هورگان رهبر حزب ان دی پی 
درباره مالیات سفته بازی و خانه های 
خالی که حزب ســال 2۰۱8 معرفی 
کرد صحبت کرد و گفت این سیاست 
از همین حاال توانسته ۱۱ هزار کاندو 

خالی در استان را پر کند.
این  هــورگان گفــت: »به خاطــر 
مالیات ها، ما ۱۱۵ میلیون دالر سود 
جدید دریافت کرده ایم، آن هم نه از 
بریتیش کلمبیایی ها، بلکه از افرادی 
کــه جای دیگــری زندگی می کنند 
و به ونکــوور به عنــوان جایی برای 
سرمایه گذاری و نه جایی برای ریشه 

دواندن نگاه می کنند.«
انــدرو ویلکینســون رهبــر لیبرال 
بریتیش کلمبیا هم در محله ییل تاون 
ونکــوور گفــت می خواهــد مالیات 
سفته بازی و خانه های خالی را حذف 
کند:»می خواهیم درباره تحول کامل 
سیاست مالیات گذاری مسکن صحبت 
کنیم« ویلکینسون همچنین مالیات 

هورگان را یک »مالیات ســفته بازی 
مصنوعی که در عمل به هیچ وجه به 
مشکل سفته بازی رسیدگی نمی کند« 

خواند.
او گفت حزبش می خواهد مالیاتی را بر 
کاندوهایی در نظر بگیرد که پیش از 

ساخته شدن فروخته می شوند. 
از نظر اندی یان مدیــر برنامه ریزی 
شهری دانشگاه سایمون فریزر، برنامه 
ویلکینســون نکات مثبتی دارد اما او 
می گوید مالیات هورگان هم تا اینجا 
خوب عمل کرده و نیاز نیست حذف 

شود.
او دربــاره مالیات های ســفته بازی و 
خانه های خالی می گوید: »این کاری 
است که به نظرم سال ها پیش مورد 
نیاز بــود. این حرکت به خودی خود 
قیمت مســکن را پایین نیاورده، اما 

مسلما آن  را باثبات کرده است.«
پیشــنهادی  سیاســت  گفــت  او 
جذاب«  بسیار  »ایده ای  ویلکینسون 
است که می تواند افزایش قیمتی که 
پدیده فروش کاندوهای ساخته نشده 

ایجاد می کند را کاهش دهد.
او گفت هر دو حزب باید پلتفرم های 
خود را ارایه کنند تا به مسئله تقاضا و 
عرضه معادله مسکن رسیدگی شود و 
اضافه کرد که ۳2 درصد از خانوارهای 
استان اجاره نشین هستند و باید روی 

iroonia.ca .آن ها هم تمرکز شود

پیشبینیبانک»تیدیکاناداتراست«
ازکاهشهفتدرصدیقیمتمسکنطیسالآیندهدرکانادا

بیست و هشــتم  بلومبرگ  ایرونیــا- 
ســپتامبر گزارش داد که خانوارهای 
کانادایی بیش از پیش نسبت به بازار 
امالک خوش بین هستند. این گزارش 
با اشــاره به یک نظرسنجی از نانوس 
ریسرچ بیان کرد که حدود 44 درصد 
از پاسخ دهندگان انتظار افزایش قیمت 

خانه طی شش ماه آینده را دارند.
با استناد به این گزارش، این باالترین 
درصد از اواسط ماه مارس تا به حال 

است.
در عیــن حــال، ســهم خانوارهای 
کانادایی که انتظار دارند قیمت مسکن 
کاهش یابد 27 درصد کمتر شد که 
پایین ترین رقم از اواسط مارس تا به 

حال است.
ایــن گــزارش پنج روز پــس از این 
منتشر شد که شرکت مودیز انلتیکس 
پیش بینی خود درباره بازار مسکونی 

کانادا را منتشر کرد.
ابیالشا سینگ اقتصاددان این شرکت 
تحقیقاتی در گزارش خود پیش بینی 
کرد که قیمت خانه در سال 2۰2۱ با 
کاهشی هفت درصدی مواجه خواهد 
بود. این گزارش از بیکاری بیشــتر و 
درآمد کمتر خانوار از دالیل اصلی این 

پیش بینی یاد کرد.
دو روز قبل، اقتصاددان ارشد سازمان 
وام مسکن و مسکن کانادا باب دوگان 
پیش بینی قبلی این ســازمان فدرال 

را دوباره تکرار کرده بود. او گفته بود 
قیمت میانگین مسکن کاهشی بین ۹ 

تا ۱8 درصد خواهد داشت.
دوگان گفته بــود: »وقتی می گویم 
پای این پیش بینی ایســتاده ام، واقعا 
در ارتبــاط با این اســت که از اینجا 
به بعد انتظار داریــم روندهای کلی 
چطور باشــند. وقتی به بازار مسکن 
نگاه می کنم ریسک های فوق العاده ای 

وجود دارد.«

ریشــی ســوندی اقتصاددان تی دی 
اکونومیکس هم چشــم انداز خود را 
از بازار مســکن آینده ارائه داد. او به 
تازگی در گزارشی نوشت که ممکن 

است قیمت ها »کمی تسهیل« شود.
سوندی گفت: »با این حال غیرمحتمل 
است که ناگهان اوضاع در فصل چهارم 
تغییر کند. در حقیقت، ممکن است 
قیمت ها دوباره کمی افزایش داشته 

باشند.«

بــه گفته او، این تا حــدود زیادی به 
خاطر وضعیت فشــرده بازار در ورود 
به فصل چهارم و حرکت فروش ها به 
سمت واحدهای بزرگ تر و گران تر در 

تورنتو، ونکوور و مونترال است.
سوندی پیش بینی کرد: »بعد از فصل 
چهارم، قیمت مسکن کانادا احتماال 
تا نیمه اول 2۰2۱ تا حدود 7 درصد 
کاهش پیدا می کنــد و بعد در اواخر 

سال کمی بیشتر می شود«.
او گفــت انتظار وقــوع کاهش های 
بیشــتری در استان های تولیدکننده 
نفت دیده می شود چون وضعیت رشد 
جمعیت و تعویــق پرداخت وام های 

مسکن بدتر خواهد بود.
با وجــود اینکه ارقام رســمی هنوز 
منتشر نشده اند، سوندی باور دارد بازار 
مسکن در سراسر کانادا در فصل سوم 

امسال رشد رکوردشکنی داشت.
گزارش های اولیه هم حاکی از چنین 
امری هســتند. به طور مثال، انجمن 
امالک ونکــوور بزرگ گــزارش داد 
که ۳64۳ مورد فروش در ســپتامبر 
صورت گرفت. این نمایانگر افزایشی 
۵6.2 درصدی نســبت بــه 2۳۳۳ 
فروش سپتامبر سال قبل و افزایشی 
۱۹.6 درصدی نســبت بــه ۳۰47 

فروش آگوست امسال بود.
نمایانگر  فــروش ســپتامبر 2۰2۰ 
افزایشــی 44.8 درصدی نسبت به 
فروش متوسط ۱۰ ساله سپتامبر بود 
و با استناد به انجمن امالک، باالترین 
رقم فروش تاریخ این ماه امســال به 

ثبت رسید.
در عین حال، انجمن امالک »فریزر 
ولی« هــم 22۳۱ معامله فروش در 
ســپتامبر ثبت کرد که 66.۱ درصد 
بیشــتر از ســال قبل و ۹.4 درصد 
بیشــتر از ماه قبل بــود. این منطقه 
هم بزرگ ترین سپتامبر تاریخ خود را 

تجربه کرد.
سوندی اقتصاددان تی دی اکونومیکس 
در گزارش خود نوشــت غیرمحتمل 
اســت که قدرت فروش بازار مسکن 
دوام داشته باشد. او گفت: »اختالف 
گســترده بین بازار مسکن، اقتصاد و 
بازارهای کار معموال دوام پذیر نیست.«
به گفتــه وی اتفاقی که دارد می افتد 
احتماال این است که بازار مسکن به 
تدریج متعادل تر می شــود و بازار کار 

بهبود پیدا می کند.
سوندی نوشت: »طی دو فصل آینده 
شاهد متعادل شدن منظم و تدریجی 
فعالیت مسکن خواهیم بود و در عین 
حال میزان فروش از سرعت بیش از 
حد و اندازه خود در فصل ســوم، به 

درجات نرمال تری خواهد رسید.«

تصویببرنامه۳۰میلیوندالریبرایاسکانبیخانمانها
درهتلهاوآپارتمانهایخالیونکوور

ایرونیا- شورای شهر ونکوور پنج شنبه 
هفته گذشته با رای متحد یک برنامه 
۳۰ میلیون دالری برای اسکان افراد 
بی خانمــان در هتل هــا و محل های 

بازرگانی سراسر شهر را تصویب کرد.
این برنامه به شــهر اجــازه می دهد 
واحدهایــی را در هتل ها، آپارتمان ها 
و ســاختمان های اقامــت تک اتاقی 
خریداری کند تــا از آن ها در دوران 
پاندمی کوویــد-۱۹ به عنوان کمک 
اضطراری به بی خانمان ها اســتفاده 

شود.
اعضای شــورای شهر بعد از مالقاتی 
در پنج شــنبه شــب که بیش از ۱2 
ساعت به طول انجامید و ۳۵ سخنران 
داشــت، با رای متحد بــا این برنامه 

موافقت کردند.
شهر به سرعت شروع به انتقال دادن 
کمپ بی خانمان های استراتکونا پارک 
به پناهگاه های موقتی پاندمی خواهد 

کرد. 
عالوه بر این، شورای شهر قبول کرد 
از دو محل تحت مالکیت شهر یعنی 
متل 24۰۰ در ایست ونکوور و هاستل 
جریکو در وست ســاید برای اسکان 

فوری بی خانمان ها استفاده کند.
شــهردار کندی اســتوارت که طرح 
اصلی را پیشنهاد داده بود، از شورای 
شــهر تشــکر کرد و گفت این طرح 
باعث می شود صدها نفر از خیابان ها 

دور شوند.
او در بیانیه اش نوشــت: »شــهر ما 
خواستار عمل شــد و امشب شورای 
شــهر به این درخواســت پاسخ داد. 
امــا اشــتباه نکنید چــون این یک 
راه حل جامع نیســت. هنوز نیازمند 
ســرمایه گذاری های زیادی در زمینه 
مسکن، خدمات سالمت روان و عرضه 
ایمن شرکای مان در درجات استانی 
و فدرال هســتند تا حقیقتا بتوانیم 
به همسایه های مان که بیش از همه 
نیازمند کمک هستند، کمک کنیم«.

با اســتناد به تخمین های انجام شده 
توسط کارکنان شهری، حدود 7۵۰ 
نفــر در ونکوور کارتــن خواب وجود 

دارد.
 گزارش شورای شهر می گوید بیش 
از یک چهارم این افــراد در پناهگاه 
اســتراتکونا پارک می خوابند که در 
ژوئن راه اندازی شــد چون کمپرها از 

پارک اوپنهایمر و پورت ونکوور اخراج 
شدند.

اجرای تعدادی دیگــر از بخش های 
مصوبه شورای شــهر نیازمند تامین 

سرمایه از چند منبع خواهد بود.
این منابع شــامل ابتکارهای فدرال 
مانند »ابتکار مسکن سریع« می شود 
که یک میلیارد دالر برای شهرداری ها 
تعیین کــرده تا بتواننــد هتل ها و 
متل هایی را خریداری کنند تا به افراد 
در معرض ریسک که نیازمند مسکن 

هستند، کمک کنند. 
از استان  باید  همچنین شــهرداری 
برای دریافت »ســرمایه عملیاتی و 
سرمایه اجرایی« درخواست کند. این 
امر در زودترین حالت زمانی بررسی 
می شود و این در حالی است که دولت 
اســتانی جدید چند هفته دیگر وارد 

کار می شود.
مســکن مقرون به صرفه معموال به 
عنوان مســئولیت دولت های محلی 
دیده می شــود. در سال 2۰2۰، فقط 
2۹ میلیون دالر از بودجه ۱.6 میلیارد 
دالری ونکوور خرج ابتکارهای مسکن 

iroonia.ca .مقرون به صرفه شد

وعدهانتخاباتیحزباندیپی:
۴۰۰دالرکمکهزینهاجارهوعدم
افزایشاجارهبهاتاپایانسالآینده

ایرونیا- جان هورگان در جدیدترین 
تالش خــود بــرای جــذب کردن 
رای دهندگانی که هنوز تصمیم خود 
را نگرفته اند، به اجاره نشین ها وعده ای 

داده است.
او گفت اگر حزب ان دی پی بریتیش 
کلمبیــا پیروز شــود، توقف افزایش 
اجاره خانه ها را حداقل تا پایان 2۰2۱ 
تمدید می کنــد. ممنوعیت افزایش 
اجاره خانه در فصل بهار در پاســخ به 
پاندمی کووید-۱۹ و از دســت رفتن 

شغل ها اعمال شد.
همانطور که اوایل امسال مطرح شد، 
ممنوعیت فعلی تا دســامبر اجرایی 
خواهد شــد، اما حزب ان دی پیدر 
اعالم کرد صاحب خانه ها  ســپتامبر 
می توانند از ســال آینــده اجاره ها را 
افزایش دهند. بیشترین میزان تعیین 
شده برای افزایش اجاره خانه در سال 
2۰2۱ در حــال حاضــر ۱.4 درصد 

تعیین شده است.
هورگان در کنفرانس خبری  همچنین 
گفت به خانوارهایی که درآمدشان در 
سال تا سقف 8۰ هزار دالر است،  در 
سال 4۰۰ دالر کمک هزینه خواهد 
داد. این تخفیف فقط در صورتی قابل 
استفاده خواهد بود که مستاجران از 

قبل حمایت اجاره دریافت نکنند.
دیگر نویدهایــی که این حزب اخیرا 
داده شــامل ترانزیت رایــگان برای 
کودکان تــا ۱2 ســال و قرص های 

رایگان ضدبارداری می شود.
حــزب گرین بریتیــش کلمبیا قول 
داده ۵۰۰ میلیون دالر به یارانه اجاره 
برای افراد کم درآمد اختصاص بدهد. 
کمپین سونیا فورســتینا رهبر این 
حزب شــامل پرداخت کمک هزینه 
به افرادی می شــود کــه بیش از ۳۰ 

درصد از درآمد خود را برای پرداخت 
اجاره خانه می دهند.

راهکارهای لیبرال های بریتیش کلمبیا 
برای هزینه های ســنگین مســکن 
انگیزشی  برنامه های  شــامل  استان 
برای دولت های محلی به منظور تایید 
ســاخت واحدهای اجاره ای بیشــتر 
در سال می شــود و آن ها همچنین 
گفته اند می خواهند به صاحب خانه ها 
اجازه بدهند به طور مســتقیم برای 
دریافــت حمایــت مالــی مرتبط با 

کووید-۱۹ ثبت نام کنند.
جــورج افلک کاندیــدای لیبرال در 
بیانیه ای گفته حزب دموکرات نو آن 
قدر که ادعا می کند کار برای کمک 
به اجاره نشــین ها انجــام نمی دهد. 
کاندیدای ونکوور-فرویو و عضو سابق 
شورای شهر گفت اجاره خانه متوسط 
شــهرش در سال بیش از یک 2 هزار 

دالر افزایش داشته است.
افلک در بیانیه ای گفت: »نرخ خالی 
بودن خانه ها کم نشده و هزینه مسکن 
تحت هدایت دموکرات نو بیشتر شده 

iroonia.ca ».است
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com

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 و دن، یک حمام، 688 اسکورفیت،
پنجره های بزرگ، بسیار روشن و آفتابگیر،
کفپوش چوبی، سنگ گرانیت در آشپزخانه،

استینلس استیل اپالینسس، الندری داخل واحد،
پارکینگ سرپوشیده،  ساختمان بتونی، نزدیک به کاستکو، 

و اسکای ترن، دسترسی آسان به قلب داون تاون ونکوور

4150 Delbrook Avenue,
 North Vancouver

$2,198,000

306 33 West Pender Street, Vancouver

$568,000
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

شروعقرعهکشیاسپانسرشیپوالدیندرکانادا
لحظات آمیخته بــه امید و اضطراب 
بــرای بســیاری از مهاجــران مقیم 
کانادا که تــالش می کنند والدین یا 
پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود را 
در چارچوب برنامه تجمیع خانواده ها 
به کانادا بیاورند، آغاز شده است. از روز 
سه شــنبه ۱۳ اکتبر درگاه اینترنتی 

وزارت مهاجرت کانادا باز شده است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
این درگاه اینترنتی دستورالعملی را در 
دسترس متقاضیان قرار می دهد که به 
آنها امکان ارائه تقاضای اسپانسرشیپی 
و شرکت در قرعه کشی اسپانسرشیپی 

والدین را خواهد داد. 
مهاجــران بــرای شــرکت در این 
قرعه کشــی که آینده و سرنوشــت 
بســیاری از والدیــن و پدربزرگ ها و 
مادربزرگ های آنها در گرو آن است، 
ســه هفته بیشــتر فرصت نخواهند 

داشت.
پیش بینی می شود که شمار متقاضیان 
باال خواهد بود. این در حالی است که 
با توجه به وضعیت اضطراری بهداشتی 
که همه گیری کرونا به وجود آورده و 
منابع وزارت مهاجرت را محدود کرده 

است، شمار منتخبان بسیار محدود 
خواهد بود.

نزدیک به ده هــزار نفر در این قرعه 
اتفاقی  کشــی به صــورت کامــال 
انتخــاب خواهند شــد. ده هزار فرد 
خــوش شانســی که از ایــن طریق 
انتخاب می شوند، باید در مرحله بعد 
درخواست رســمی مهاجرت خود را 
ارائه کنند اما برای این کار بیشــتر از 

شصت روز فرصت نخواهند داشت.

گریــس سوئرســون یکــی از ده ها 
هــزار مهاجر مقیم کانادا اســت که 
امیدوار اســت بتواند امسال از طریق 
اسپانسرشیپی، والدین یا پدربزرگ و 
مادربزرگ های خود را برای همیشه 
نزد خود به کانادا بیاورد. گریس تک 
فرزند اســت و مادرش که 87 سال 
دارد هیچ قوم و  خویشی در فیلیپین 

ندارد.
در آن ســوی جهــان یــک پیرزن 
هشــتاد ســاله اوکراینی نیز امیدوار 
است که شــانس با او یار باشد و در 
قرعه کشی اسپانسرشیپی والدین در 
کانادا انتخاب شــود چرا که پسرش 
چند  از  کونستانتینوفســکی  الکس 
سال پیش تالش می کند از این طریق 
او را برای زندگــی نزد خود به کانادا 
بیاورد اما هنوز شــانس به او لبخند 
نزده است.  الکس معتقد است که در 
مجموع روند مهاجرت به کانادا کامل و 
منصفانه است اما برنامه اسپانسرشیپی 
والدین که خیلی از آنها سال های آخر 
عمرشان را ســپری می کنند و برای 
پیوستن به عزیزان خود در کانادا فقط 
باید منتظر بمانند تا شاید باالخره یک 
روز فرشته شانس در خانه شان را بزند، 

چندان کامل و عادالنه نیست.
مارکــو مندیچینو وزیــر مهاجرت، 
پناهجویان و شهروندی کانادا ضمن 
تشــریح چگونگی روش قرعه کشی 
امسال ابراز امیدواری کرده است که 
قرعه کشی امسال کم و کاستی های 
ســال های قبل را نداشــته باشــد. 
مندیچینــو تاکید کــرد: »ما تالش 
کرده ایم تا حد ممکن شرایطی برابر 

برای همه ایجاد کنیم.«
ژانویه ســال 2۰۱7 دولت جاستین 
تــرودو اولین ســامانه قرعه کشــی 
اسپانسرشیپی والدین را در چارچوب 
طرح تجمیع خانواده های مهاجران به 
اجرا گذاشت. بیش از ۹6 هزار نفر در 
سرتاسر کانادا فرم هایی را که برای این 
قرعه کشی وزارت مهاجرت در اینترنت 

قرار داده بود، پر کردند. اما این روش 
شرکت در قرعه کشی اسپانسرشیپی 
خشــم خیلی ها را برانگیخت و انبوه 
نامه ها و ایمیل هایی که همان سال به 
وزارت مهاجرت و دفتر نخست وزیری 
کانادا ســرازیر شد، حکایت از همین 

نارضایتی ها داشت.
پس از حذف این روش قرعه کشــی، 
دولت لیبــرال کانادا  یک روش ثبت 
درخواســت آنالین اسپانسرشــیپی 
راه انــدازی کــرد که بــه موجب آن 
افرادی که زودتر اقدام می کردند، در 
اولویت قرار می گرفتند. اما این روش 
نیز صدای اعتــراض ده ها هزار نفر را 
درآورد چــرا که خیلی از آنها به علل 
مختلف به ویــژه کندی بیش از حد 
سرعت اینترنت نتوانستند برای ثبت 
درخواست خود به فرم های اینترنتی 
دسترســی پیدا کنند یــا این که به 
موقع آنها را تکمیل و ارسال نمایند. 
دولت برای این کار یک تاریخ و یک 
زمان مشخص تعیین کرد و فرم های 
مخصوص اسپانسرشــیپی والدین را 
در اینترنت قــرار داد اما این رویکرد 
مشکل آفرین شد زیرا بیش از یکصد 
هزار نفر تالش کردند همزمان به این 
فرم ها دسترسی پیدا کنند در حالی 
که ســرعت اینترنت پایین و مهلت 
ارســال فرم ها محدود بود. به همین 
علت بسیاری از متقاضیان نتوانستند 
به فرم های مورد نظر دسترسی پیدا 
کنند و برخی هم موفق نشــدند به 

موقع آن را تکمیل و ارسال کنند.
مارکو مندیچینو اوایل ماه اکتبر اعالم 
کرد کــه دولت فــدرال همچنان به 
دنبال راه هایی برای بهبود سیســتم 
برنامه ثبت نام اسپانسرشــیپی است. 
وزیــر مهاجرت کانــادا تصریح کرد 
من برای ســال آینده نیز قصد ندارم 
امــکان ارزیابی مجدد ایــن برنامه را 
منتفی کنــم اما فکر می کنم که این 
منصفانه ترین روش بــرای مدیریت 

درخواست ها است.

کاناداییهابیشترازسایرمردمجهان
اززندگیوازدواجبامهاجرین

استقبالمیکنند

ایرونیــا- کانادا و ایــاالت متحده در 
سال 2۰۱۹ در میان کشورهایی که 
بیشــترین تعداد مهاجــران را قبول 
می کنند باقی ماندند. شرکت گالوپ 
در دومین گزارش »شاخص مقبولیت 
برای  کردکانــادا  اشــاره  مهاجران« 
نخستین بار  با امتیاز 8.46 از ۹، کانادا 
از لحاظ میزان مقبولیت مهاجران در 
جامعه  در صدر جهــان قرار گرفته 
است. آمریکا با امتیاز 7.۹۵ ششم شد. 
این شــاخص بر پایه سه سوال تهیه 
شده که گالوپ نخستین بار در سال 
2۰۱6  در ۱4۰ کشــور مطرح کرد. 
سوال ها شــامل این بود که آیا مردم 
فکر می کنند زندگی کردن مهاجران 
با  در کشورشــان، همســایه شدن 
آن هــا و ازدواج کردن آن ها با اعضای 
خانواده های شان اتفاق خوبی است یا 

بد.
شــاخص مجموعــه ای از امتیازهای 
به دســت آمده از سه سوال را جمع 
می کند. نهایت امتیــاز ۹ )تایید هر 
سه مورد ( و کم ترین امتیاز صفر )رد 
هر سه مورد ( است. هر چقدر امتیاز 
باالتر باشد مهاجران میزان مقبولیت 

بیشتری در آن کشور دارند.
هم کانادا و هم آمریکا، که سال هاست 
تعــداد زیادی مهاجر قبول می کنند، 
همیشه از نظر پذیرش مهاجر در رتبه 
های باالی جدول قرار دارند ولی پاسخ 
اهالی این دو کشــور به سه سوال یاد 

شده تا حدی متفاوت است . 
اما از آن موقع به بعد سیاســت های 
مهاجرتی دو کشــور بــه جهت های 
مخالفی رفته و در حالیکه نخست وزیر 
جاســتین تــرودو درهــا را بــرای 
ورود مهاجــران حتی بازتــر کرده، 
ســعی  ترامپ  دونالد  رییس جمهور 
کرده درهای ورود به آمریکا را ببندد. 
با این حال، میزان مقبولیت مهاجران 
در میان شــهروندان دو کشور از آن 
موقع تا به حــال تقریبا بدون تغییر 

باقی مانده است.
در کانادا، تقریبا تمام شهروندان این 
دیدگاه را داشــتند که زندگی کردن 
مهاجران در کشورشان )۹4 درصد( 
و حضور آن ها در محله های شان )۹۵ 
درصد( رخداد مثبتی  اســت. عالوه 

بر این، بیــش از ۹ نفر از هر ۱۰ نفر 
)۹۱ درصد( گفتند ازدواج کردن یک 
مهاجر با عضوی از خانواده شان اتفاق 

خوبی خواهد بود.
 آمریکایی ها هم  به سواالت مشابهی 
پاســخ دادند، اما میزان پاســخ های 
مثبت با کانادا فاصله زیادی داشــت. 
در آمریکا ۹ نفــر از هر ۱۰ نفر )۹۰ 
درصــد( گفتند زندگــی کردن یک 
مهاجر در محله نکته مثبتی است و 
درصد مشابهی )87 درصد( هم گفتند 
زندگی کردن مهاجران در کشــور را 
مثبت تلقی می کنند. همچنین 8۵ 
درصد گفتند ازدواج مهاجران و ورود 
آن ها به خانواده های شان خوب است.

زیادشدندیوارنوشتههادرونکووروهزینهمضاعف
چندهزاردالریبیزینسهابرایپاککردنشان

ایرونیا- ونکــوور از زمان آغاز پاندمی 
کووید-۱۹ شــاهد افزایش چشمگیر 
دیوارنوشــته ها بوده . این باعث شده 
کســب و کارها در سالی متالطم یک 

ضربه مالی دیگر بخورند.
تعدادی از محله هایی که بیشــترین 
آســیب را خورده انــد چایناتــاون، 
استراتکونا  و  ایست ســاید  داون تاون 
اما مســئوالن می گویند  هســتند، 
مشکل در سطح شهر دیده می شود و 
پاک کردن این سطح از گرافیتی کار 

سختی است.
گفته شده حدود 2۳۰۰ محل تجاری 
مجبور شــدند بین مارس و آگوست 
دیوارنوشــته ها را پــاک کنند. این 
نمایانگر افزایشی 67 درصدی نسبت 
به بازه مشــابه سال قبل است و دارد 
بــرای این مکان هــا هزینه هنگفتی 

ایجاد می کند.
انجمــن  رییــس  انــگ  جــوردن 
بهبــود تجاری چایناتــاون می گوید 
کسب و کارهای این محله تا سقف ۳ 
هزار دالر در ماه برای تمیز نگه داشتن 
ساختمان های شان پرداخت می کنند. 
این رقم پیش از پاندمی حدود 2 هزار 

دالر در ماه بود.
تحت قوانین شهر ونکوور، مالکان ۱۰ 
روز وقــت دارند تا نســبت به حذف 

گرافیتی اقدام کنند وگرنه مسئوالن 
شــهری ممکن اســت ایــن کار را 
برای شان انجام دهند و فاکتور هزینه 

را برای شان ارسال کنند.
انگ می گوید در حالیکه شــهر برای 
مسئولیت پذیر دانستن مالکان تعلل 
نمی کند، کســب و کارها در محله او 
حس می کنند برای رهبران شــهری 

»اولویتی پایین« دارند.
او گفت:  »این یک مشــکل اســت و 
مسئولیتی وجود ندارد. اگر کسی در 
حین انجام این کار گیر بیفتد چه کار 
می کنند؟ دستگیر می شوند و به آن ها 
گفته می شود دیگر این کار را نکنید.«
سرهنگ پیت فرای فکر می کند حل 
کردن این مشکل ممکن است سخت 
باشد. او می گوید شهر نمی تواند هزینه 
افزایش بودجه برای جلوگیری از این 
امــر را پرداخت کند، بنابراین باید به 

فکر راهکارهای خالقانه تر باشد.

او گفت: »به نظرم بهترین راه می تواند 
این باشد که مقامات شهری محل های 
مجازی را بــرای گرافیتــی در نظر 

بگیرند.«
نبرد بیــن مالکان کســب و کارهای 
خصوصی بــرای محافظت از امالک 
و هنرمندان گرافیتــی کار که دنبال 
آثارشان  گســترش  برای  شانســی 

هستند، چیز جدیدی نیست.
درو یانــگ قبــال کار گرافیتی انجام 
مــی داد و می گوید تا زمانــی که از 
تخته چندال در ساخت و ساز استفاده 
می شود یا دیوارها برای هنرمندانی که 
کارشان را آغاز می کنند مانند بوم های 
نقاشی خالی هستند، اوضاع همینطور 
باقــی خواهــد مانــد. او می گوید: 
»مطمئنم خیلــی از این بچه ها کار 
ندارند و حســابی بی پول و عصبانی 
هستند. آن ها فقط می خواهند بخشی 

از شهرشان را پس بگیرند.«
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Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

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

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

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجارى، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

با بهترین متد در کم ترین زمان

 4139-881-778 و 604-441-7464

تدریس خصوصی زبان و موزیک
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

فرانسه، اسپانیائى، فارسى و انگلیسى
ESL, IETLS, TOEFL 

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

سرگردانیجدیدوالدینکانادایی،
برگزاريجشنهالویندردورانکرونا

خبــر کانادا- کانادایی ها در برگــزاری رویدادها و تعطیالت فصلی به دو 
گروه تقسیم می شوند؛ گروهی اجازه نمی دهند ویروس کرونا اختاللی در 

برنامه هایشان ایجاد کند و دسته دیگر که محتاطانه رفتار می کنند.
در نظرســنجی جدید »انجمن مطالعات کانادا« و Leger مشخص شده 
است که نیمی از کانادایی ها مخالف برقراری ارتباط با افراد خارج از اعضای 
نزدیــک خانواده خود و دورهمی با آنها در تعطیالت و رویدادهای فصلی 

هستند.
۵2 درصد از والدین در پاســخ به این سؤال که آیا به فرزندان خود اجازه 
می دهند که در جشن شب هالووین، آجیل و آب نبات جمع کنند، جواب 

منفی دادند.
البته دو سوم از 48 درصد پدر و مادرِ موافق، در منطقه »آتالنتیک« کانادا 
زندگی می کننــد. جایی که چندان تحت تأثیر ویروس کرونا قرار نگرفته 
اســت. بیشترین مخالفت ها نیز از طرف والدین کبکی و انتاریویی مطرح 

شده که بیشترین آمار مبتال و قربانی را داشته اند.
از ســوی دیگر 4۹ درصد از کانادایی ها گفته انــد در خانه های خود را به 
روی کودکان باز نمی کنند. همان طور که انتظار می رفت فقط 2۱ درصد 
از انتاریویی هــا و ۱۳ درصد از کبکی ها گفته اند که در خانه ها را به روی 

بچه ها باز می کنند.
کانادایی ها، تعطیلی مهم کریسمس را نیز پیش رو دارند و تاکنون تقریباً 
نیمی از آنها ترجیح می دهند برنامه خود را تغییر داده و به هیچ وجه مثل 
سال های قبل کریسمس را برگزار نکنند. آمار به دست آمده از نظرسنجی 
نشــان می دهد 4۹ درصد کانادایی ها، کریسمســی متفاوت و با رعایت 

پروتکل های بهداشتی خواهند داشت.

بیلبوردجنجالی،مشاورامالکتورنتوییراواداربهعذرخواهیکرد
یک بیلبــورد تبلیغاتــی امالک در 
اتوبیکــو از دو کارگــزار امــالک و 
مستغالت که در حال انجام حرکات 
ورزش رزمی در مقابل کلمه »کووید« 
هستند با اعتراض مردم به عنوان یک 
اقدام نژادپرستانه و بی تفاوت نسبت 

به جامعه برداشته شد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، بیلبورد 
 »Re/Max« ریمکــس  تبلیغاتــی 
ابتدا در یــک منطقه پرتردد در بلوار 
رویال یورک نزدیک بلوار لیک شور، 
قرار داشت جایی که رییس محلی و 
بنیانگذار کوئل، سازمان استعدادیابی 
صنعت غذا و مهمــان نوازی حضور 

داشت.
ترور لوئــی در این رابطه گفت: »من 
فکــر می کنم همه چیز در این طراح 
با بی توجهی و بی فکری انجام شده 
است. مسئولیت من اینجا این است که 
استفاده از این تبلیغات را متوقف کنم 

و از تکرار اینکه این بیلبورد برداشته 
می شود به مردم خسته شده ام«.

وی با بیان اینکه این تنها روش تبلیغ 
نیست و میلیون ها روش برای تبلیغ 
وجــود دارد بیان کرد: »در این تبلیغ 

دو مرد غیرآسیایی با ژست های کاراته 
به تصویر کشیده شده اند. در بین این 
دو نفر کلمه کووید خط خورده و در 
زیر آن نوشته شده است: »نینجاهای 
امالک و مســتغالت در خدمت شما 
هستند«.نوع نگارش در این تبلیغات 
نیز با   »فونت آسیایی« و تمام طراحی 
آن حاکی از دیدگاه نژادپرســتانه و 

بی فکری بود«.
لوئی تصریح کرد: »این کار طی مراحل 
مختلف در تیــم بازاریابی کارگزاری 
شرکت کانادایی ریمکس از زیر دست 
یک طراح گرافیک، یک عکاس و یک 
صاحب بیلبــورد عبور کرده. بنابراین 
شــما در رابطه با ۹ الیــه از افرادی 
بی تفــاوت به مســائل اجتماعی و 

نژادپرستی صحبت می کنید«.
برخی افراد نیز با انتشــار مطالبی در 
رابطه با این بیلبورد در رســانه های 
اجتماعــی آن را »توهیــن آمیز« و 

»افتضاح« خواندند.
دیگر کاربران نیز با انتشار توییت هایی 
با عناویــن »نژادپرســتی تصادفی! 
بدترکیب! فونت زشــت! کووید آنجا 
چکار می کند! و …« از این تبلیغ به 

تندی یاد کردند.
و در نهایت شــرکت ریمکس اینتگرا 
»Re/Max Integra« مجبور شد نه 
تنها این تبلیغ بیلبوردی را جمع کند 
بلکه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که از 

محتوای آن خبر نداشته است.
شرکت ریمکس در بیانیه خود آورده 
اســت: پیام این تبلیغات مستقیما با 
ارزش ها و اعتقاد ما در رابطه با برابری، 
فراگیری و دسترسی همه به مسکن 
منافات دارد. به عنوان بخشی از یک 
برند جهانی، گام بعدی ما هشدار به 
مالک این شــرکت تبلیغاتی و تذکر 
برای حل این مســاله در اسرع وقت 

است.
مشــاور امالک مایکل ماژسکی، که 
تبلیغاتش در این بیلبورد قرار داشت 
نیز در این رابطه گفت که از واکنش 
مردم به این تبلیغ ابتدا تعجب کرده 

اما با نگاهی به گذشــته، حرف های 
مردم برایش قابل درک و تایید شده 

است.
وی نیز با انتشار بیانیه ای اظهار داشت:

من در این ماجرا فهمیدم که چگونه 
می توانم از امتیازات سفیدپوست بودن 
خود بــه بهترین وجه برای کمک به 
سایر نژادها اســتفاده کنم. بنابراین 
من نه تنها به دلیل حساسیت ایجاد 
شــده در رابطه با ایــن بیلبورد خود 
بلکه ســعی  می کنم،  عذرخواهــی 
می کنم در اولیــن فرصت خطاهای 
گذشته را جبران کنم. من همچنین از 
هر کسی که با این پیام ما حتی دچار 
کمترین دلخوری شــده عذرخواهی 
می کنم و قــول می دهم دیگر تکرار 

نخواهد شد.
ماژســکی در بخش دیگــری از این 
بیانیه خودش را مسئول صد در صد 
این تصمیم ضعیــف خواند و گفت 
دیلن فیلد هاوس، نام دیگری که در 
این بیلبورد وجود دارد، هیچ نقشی در 

طراحی آن نداشته است.
ایــن بیلبــورد متعلق به شــرکت 
تبلیغاتی »Outfront Media« است 
و سخنگوی آن از جمع شدنش خبر 

داد.

برخیکاناداییها
بهدلیلآمارپایینکووید-۱۹به

استانهایآتالنتیکنقلمکانمیکنند
ایرونیا- بعضــی از کانادایی ها دارند 
برای پشــت سر گذاشتن کووید-۱۹ 
به استان های آتالنتیک کانادا می روند.
نووا  حباب آتالنتیــک، که شــامل 
اسکوشــا، پرینــس ادوارد آیلنــد، 
نیوفاندلند و البــرادور و نیوبرانزویک 
می شود، تعدادی از پایین ترین موارد 
ابتال به کووید-۱۹ را در کل آمریکای 

شمالی دارد.
ایمی ریتســما کــه همراه شــوهر 
اســترالیایی اش آنورین پاسکو اخیرا 
از بریتانیا به ســیبرایت واقع در نووا 
اسکوشــا نقل مکان کرد، می گوید: 
»بــا خودمان فکر کردیــم که دیگر 
مجبور نیستیم با این مسئله بجنگیم 
.ما عاشق لندن هستیم، اما به جایی 
رســیدیم که حس کردیــم باید راه 

بهتری وجود داشته باشد.«
ریتســما که اهل هلیفکس است، در 
فوریه متوجه شد حامله است. همین 
مساله باعث شد آن ها تصمیم بگیرند 

دوباره به نووا اسکوشا بازگردند.
ایان یوله هم مانند ریتسما و پاسکو از 
کالیفرنیا به خاطر کووید-۱۹ به نووا 

اسکوشا سفر کرد.
او می گویــد: »در کالیفرنیا هنوز هر 
روز هــزاران مورد ابتالی جدید ثبت 
می شــود. اینجا در کل حس ایمنی 
بیشــتری می کنیم و همیشه آنهمه 

پارانوید نیستیم«.
او همچنین می خواهد به خانواده اش 
نزدیک تر باشــد و کارش به او اجازه 
می دهد در خانه از کانادا فعالیت کند. 
وقتی داشت وارد کانادا می شد، شنید 
که چند مسافر دیگر هم به ماموران 
گمرک می گفتنــد از لس آنجلس به 

خانه بازگشته اند.
او گفت: »به نظر می رسید  داستان ها 

یکسان هستند.«
شواهدی وجود دارد که کانادایی های 

بیشــتری دارند به سمت آتالنتیک 
کانادا می روند و خیلی از آن ها از دیگر 
بخش های کشور برای آرامش بیشتر 

به این استانها می روند. 
شمار ماشــین ها، ون ها و تریلرهای 
موجود در لوکیشــن های اجاره ای در 
سراسر نیوبرانزویک و نووا اسکوشا به 
حدنصاب جدیدی رسیده و مخصوصا 
تعداد افرادی که از انتاریو و کبک به 
این منطقه سفر می کنند قابل توجه 

بوده است.
مگان هولول مشــاور امالک شرکت 
رویال لوپژ آتالنتیک می گوید شاهد 
عالقه بیشتری نسبت به امالک این 
منطقه از سوی افراد اهل مناطق دیگر 

بوده است.
او گفت: »بیشــتر از همه چیزی که 
خیلی سر من را شلوغ کرده تعدادی 
از خریداران اهل خارج از استان است 
که می خواهند به خاطــر کووید به 

اینجا نقل مکان کنند.«
با توجه به اینکه خیلی ها دارند از خانه 
کار می کنند، هولول گفت خریداران 
هم نســبت به اینکه کجــا زندگی 

می کنند انعطاف پذیرتر شده اند.
او گفت: »به نحوی برای خیلی ها در 
آنجا هم فرصت هــای جدیدی خلق 

iroonia.ca ».کرده است
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بیکاری،افسردگیوخودکشی
ارمغانشیوعکووید۱۹
برایجوانانآلبرتایی

کالین رانکین تا قبل از شیوع کووید۱۹ 
در سنت آلبرت، یک مهندس صوتی 
موفق بود. در اوایل سال جاری، مانند 
تمام هنرمندان در سراســر کشور با 
لغو رویدادها و گردهمایی ها، کســب 
و کار کالین نیز راکد شــد و به مرور 
از بیــن رفت. مشــتری های او دیگر 
پولی نداشتند که موسیقی خود را به 

صورت حرفه ای مهندسی کنند.
با شــدت گرفتن بیماری همه گیر، 
رانکین که یک پسر تازه متولد شده 
ســه هفته ای و یک دختــر خوانده 
چهــار ســاله دارد، دچــار بی پول 
شدید شــد و حتی امکان پرداخت 

صورتحساب هایشان را نداشت.
این مهندس صوتی ناچار شد دست 
از کارش بکشــد تا بتوانــد امورات 
خانــواده اش را بگذراند، اما همچنان 

تاکنون ناموفق بوده است.
چهــار ســال پیش رانکیــن پس از 
گذرانــدن حکم زندان کــه به جرم 
ســرقت مســلحانه در نیوبرانزویک 
داشــت، بــه آلبرتا رفــت و زندگی 
جدیدی را آغــاز کرد. او هر روز برای 
پیدا کــردن کار و ارائه رزومه بیرون 
می رود، امــا هنوز کار به درد بخوری 
که بتواند بــا آن اموراتش را بگذراند 
پیدا نکرده است. او مخصوصا به دلیل 
سوء سابقه کیفری که دارد سخت تر 
می تواند برای خودش شغلی پیدا کند.

رانکین می گوید: »من بســیار بسیار 
سخت کوش هستم، اما مردم وقتی 
خالکوبی هــای من را می بینند و بعد 
از آن از سوء سابقه ام باخبر می شوند، 
برخوردشــان با من تغییر می کند و 
این موضوع کار پیــدا کردن را برای 
من دشــوار کرده اســت. من باید از 
خانواده ام مراقبت کنم اما راهی برای 
درآمدزایــی نــدارم و هیچ کس نیز 

حاضر به استخدام من نیست.
با وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی، 
تاثیر روانی بحران اقتصادی بر این پدر 
که دو فرزند دارد نیز بدتر می شــود. 
رانکین از دوران نوجوانی با اضطراب و 
افسردگی دست و پنجه نرم می کند و 
استرس یافتن شغل هر روز بر او فشار 
می آورد و در این رابطه می گوید: »من 
هنوز در شــوک هستم. بعضی روزها 
واقعا سخت اســت. من بعضی روزها 
خیلی با مردم درگیر می شــوم چون 
خیلی افسرده ام. من خیلی عصبانی 
هســتم و از غمگین بودن خســته 
شده ام و در ارتباط با مردم نیز عصبی 

و ناراحت هستم«.
در حال حاضر، دوست دختر رانکین 
قبض هــای خانواده را می پــردازد و 
می گوید که این دردناک اســت که 
او قادر به تامین هزینه خانواده خود 

نیست.
وی افزود: »مــن باید برای خانواده ام 
قوی باشــم. گاهی به اتاقی می روم و 
وانمود به خوابیــدن می کنم. بعضی 
غذای ســگ هایمان  اوقات، حتــی 
کم می شــود و من مجبورم به آن ها 
غذای گربه بدهم. واقعا ناراحت کننده 

است«.
رانکیــن در این رابطه تنها نیســت. 
براساس آمار کانادا، ۵/۵ میلیون کارگر 
در سراسر کانادا شغلشان را در زمان 

شیوع کووید۱۹ از دست داده اند.
آلبرتــا که قبال به دلیل رکود صنعت 
نفت و گاز خود دچار کمبود شده بود، 
یک دردســر جدی و ویژه را تجربه 

می کند.

نرخ بیکاری در آلبرتا در ماه مه ۱۵/۵ 
درصد و در ماه اوت  ۱۱/8 درصد بود. 
طی دو ماه گذشته، کلگری در رتبه 
نخست جدول نرخ بیکاری در سراسر 

کشور قرار داشته است.
احسان لطیف، استاد اقتصاد دانشگاه 
تامپســون ریورز گفت: »افرادی که 
شغل خود را از دست می دهند معموال 
شــاهد تاثیر روانی بحران اقتصادی 
هســتند چون کار آن ها با اعتماد به 
نفسشان گره خورده است. یک اقتصاد 
راکد، ســالمت روان کارگران را نیز 

متزلزل می کند«.
اضطراب، خواه فرد شغل داشته باشد 
یا نداشته باشد مردم را آزار می دهد: 
»افراد شاغلی که غالبا شاهد افزایش 
نرخ بیکاری هســتند و نگران آینده 
شان هستند مشــمول این وضعیت 

هستند«.
لطیف تصریح کرد: »آنچه افراد شاغل 
انجام خواهند داد این است که سعی 
خواهند کرد بیشتر کار کنند یا شغل 
دیگری پیدا کنند. در صورت از دست 
دادن شغل فعلی خود، رزومه خود را 

آماده می کنند«.
وی افزود: »رکود در افرادی که بیکار 

هستند حتی سخت تر است«.

رابطه مستقیم بیکاری و خودکشی

مطالعات جهانی نشان دهنده ارتباط 
مستقیم بین اشتغال و سالمت ذهنی 

است.
از کمیســیون  گزارش خالصــه ای 
بهداشــت روان کانادا در سال 2۰۰۹ 
نشان می دهد، افرادی که  مشکالت 
بهداشت روانی دارند معموال آخرین 
کسانی هستند که وقتی اقتصاد رونق 
می گیرد اوضاعشــان بهتر می شود و 
اولین کسانی هستند که دچار رکود 

اقتصادی می شوند.
مشکالت استخدامی و استرس مالی 
مهمترین عامل خودکشی در سراسر 
جهان است، به طوری که افزایش یک 
درصدی بیکاری موجب افزایش 7۹/۰ 

درصدی نرخ خودکشی می شود.
در ایــن گزارش آمده اســت: »تاثیر 
روانی بحران اقتصادی بر روی افراد و 
خانواده ها به راحتی می تواند با عواقب 
فاجعه بــاری مانند طوفــان کاترینا 
مقایسه شود. جایی که خانه و زندگی 
مردم از دست رفته و مردم مجبور به 

ترک خانه های خود شده اند«.
در آلبرتا نیز میزان خودکشــی حتی 
با شدت بیشتری رو به افزایش است. 
تحقیقات نشــان می دهد که هر یک 
درصد افزایش بیکاری با افزایش 2/8 
درصدی نرخ خودکشی ارتباط دارد. 
ایــن تقریبا به معنــای ۱6 آلبرتایی 
دیگر است که به دلیل افزایش درصد 
بیکاری در اثر خودکشی جان خود را 

از دست می دهند.
کول گودیــن،   ورزشــکار آلبرتایی، 
از زمــان ابتال به بیمــاری همه گیر، 
سالمت روانش نیز خیلی ضعیف شده 

است.
وی   که در مزرعه ای در نزدیکی کربن، 
آلبرتا زندگی می کند، گفت که بیشتر 
زندگی بزرگسالی خود، با افسردگی 

دست و پنجه نرم می کند.
این ورزشــکار رودیو )نوعی مسابقه 
گاوبازی( ســخت تــالش می کند تا 
افسردگی خود را کنترل کند، اما تاثیر 
کووید۱۹ در امرار معاش وی یکی از 

منابع عمده شادی در زندگی او را لغو 
کرده اســت. تقریبا همه رویدادهای 

رودیو امسال لغو شدند.
گودین تصریح کرد: »من دیگر هیجان 
سابق را ندارم، بنابراین در طول سال 

فقط به نوعی دچار رکود هستم«.
رودیو برای گودین چیــزی فراتر از 
یک درآمدزایی بــود. این کار به او و 
زندگی اش اشــتیاق و هدف می داده 
اســت. حاال او آخر هفتــه خود را به 
جای شــرکت در مسابقات رودیو در 
خانه می گذراند. در طول هفته نیز به 
عنوان جوشکار مشغول به کار است، 
هرچند که زمــان برایش به کندی 

می گذرد.
وی گفــت: »وقتی من کار می کردم، 
گذشت زمان را متوجه نمی شدم اما 

االن زمان خیلی کند می گذرد«.
تجربــه گودین برای افــرادی که در 
رکود اقتصادی به ســر می برند یک 
امر معمول اســت. یک مطالعه نشان 
می دهد به طور کلی افزایش بیکاری 
استان به طور قابل توجهی بر میزان 
افســردگی در تمام زیرمجموعه های 
جامعه تاثیر گذاشــته اســت و تاثیر 
روانی بحران اقتصــادی را به وضوح 

می توان دید.

افزایــش مشــکالت روحــی در 
کانادایی ها

در همین حال، یک نظرسنجی آماری 
که در ماه های آوریل و مه انجام شده 
نشان می دهد که  تقریبا یک چهارم 
کانادایی ها )24 درصد( از نظر سالمت 
روان ضعیف هســتند. ایــن رقم در 
مقایسه با سال 2۰۱8 نشان می دهد 
کــه در آن زمان 8 درصد کانادایی ها 

این وضعیت را داشته اند.
افراد بین ۱۵ تا 24 سال، به احتمال 
زیاد )4۱ درصد( همچنین از اضطراب 
متوسط   یا شدیدشان خبر داده اند، در 
حالی که افراد 6۵ سال به باال با )۱۱ 

درصد( کمترین درصد را داشته اند.
سطح اضطراب باالتر در بین جوانان 
نشان دهنده یافته های مطالعه دیگری 
است که نگرانی های قابل توجهی در 
مورد امور مالی، اختالالت تحصیلی و 
چشم انداز اشتغال جوانان را برجسته 

می کند.
کیت دابســون، اســتاد روانشناسی 
بالینی دانشگاه کلگری نیز در رابطه 
با تاثیر روانی بحران اقتصادی بر زنان 
و مردان گفت: »از نظر جنسیتی نیز 
در طی این همه گیری، زنان بیشتر 
از مردان میزان اضطرابشان را گزارش 
کرده اند )به ترتیب 2۱ و ۱۵ درصد(. 
این می تواند تا حدی به این واقعیت 
مربوط شود که از زمان شیوع کرونا، 
زنان با ســرعت باالتری نســبت به 
مردان شغل خود را از دست داده اند«.
بــه عنــوان محقــق اصلــی برنامه 

کمیســیون   »Opening Minds«
بهداشــت روان کانادا با هدف کاهش 
نگرانی در مورد تاثیــر روانی بحران 
اقتصادی افزود: »بخــش دیگری از 
این مشکل به این دلیل است که زنان 
احتماال بیشتر از مردان در مناصب و یا 
در موقعیت های اداری قرار می گیرند و 
بنابراین در حال حاضر بســیاری از 
ســمت های اداری حذف شده یا به 

صورت نیمه وقت انجام می شوند«.
دابســون تصریح کرد: »این موضوع 
نشــان می دهد که رکــود اقتصادی 
ناشــی از کوویــد۱۹ بــا رکودهای 
اقتصادی دیگر)مانند رکود در بخش 
نفت و گاز( که بیشتر مردان را تحت 

تاثیر قرار می داده متفاوت است«.
وی اظهــار داشــت: »اضطــراب و 
افسردگی دو شرایط بهداشت روانی 
هســتند که به احتمال زیاد در طی 
رکــود اقتصادی افزایــش می یابند، 
زیرا به طور کلی شــایع ترین شرایط 

بهداشت روان هستند«.
در همیــن حال، بنابر نظرســنجی 
آوریل 2۰2۰ که برای مرکز استفاده 
از مواد و اعتیاد کانادا انجام شده، ۱8 
درصد کانادایی ها به دلیل اســترس، 

بی حوصلگی، نداشتن برنامه منظم و 
تنهایی، مصرف الکل خود را در طی 
همه گیری افزایش دادند. شش درصد 
نیــز از افزایش مصرف ماریجوانا خبر 

داده اند.
دابســون اذعان داشــت: »پریشانی 
زناشویی و خشونت خانگی نیز از زمان 
بروز همه گیر شدن افزایش یافته که 
موضوعی مشترک در تمام رکودهای 
اقتصادی است. تحقیقات انجام شده 
در کلگری توسط دانشکده سیاست 
عمومی دانشگاه کلگری رابطه ای بین 
افت قیمت نفت و افزایش درخواست 
کمک برای مقابله با سوءاستفاده های 

داخلی را نشان داد«.
خدمات پناهگاه های زنــان و مراکز 
پشــتیبانی نیز از زمان شروع شیوع 
کووید۱۹، سرویس دهی به افرادی که 
سوءاستفاده خانگی را تجربه کرده اند 

را افزایش داده است.

بحران اقتصادی چند الیه در آلبرتا

در حالی که کووید۱۹ در حال حاضر 
اقتصاد جهانی را تهدید می کند، آلبرتا 
با یــک بحران اقتصــادی چند الیه 

مواجه است و همچنان در تالش است 
تا قیمت نفت را کنترل کند.

لطیف گفت: »از نظر من، اضطراب یا 
استرس در آلبرتا بیشتر خواهد شد، 
زیرا حتی وقتی کووید۱۹ مهار شود 
اقتصاد ما هنوز به قیمت نفت وابسته 

است«.
دابســون نیز بیــان کرد: »آســیب 
اقتصــادی یــک عامــل خطرناک 
برای بروز هر نــوع بیماری، از جمله 

چالش های بهداشت روان است«.
وی افزود: »هر زمان فردی در وضعیت 
نامناسبی قرار می گیرد، سالمتی او نیز 
معموال افت می کند. بنابراین افرادی 
کــه در موقعیت های حاشــیه ای یا 
درآمد محدود هســتند قطعا تحت 

تاثیر قرار می گیرند«.
در سال 2۰۱7، کمیسیون بهداشت 
روان کشور گزارشی منتشر کرد و از 
دولت فدرال خواستار افزایش بودجه 

مربوط به بهداشت روان شد.
وی بیان کرد: »متاســفانه، بخشی از 
آنچه که در حال حاضر می بینیم واقعا 
ادامه دارد و شــاید تشدید برخی از 

مواردی باشد که قبال دیده ایم«.
خســارات اقتصادی ناشی از کمبود 
حفره ای  روانی،  بهداشــت  اعتبارات 
چند میلیارد دالری در اقتصاد کانادا 

ایجاد کرده است.
 در ســال 2۰۱6، انجمن مشــاوران 
کانادا دریافت که افســردگی، ساالنه 
۳2/۳ میلیارد دالر از درآمد ناخالص 
ملی را بــه هدر می دهد در حالی که 
اضطراب، ســاالنه ۳/۱7 میلیارد دالر 

برای کشور هزینه دارد.
بنابر نتایج ایــن تحقیق تقریبا یک 
چهارم کانادایی های مبتال به بیماری 
روانی قادر به کار نیستند و در برخی 
مــوارد افســردگی و اضطــراب کل 

زندگیشان را مختل می کند.
دابســون با بیان اینکه به طور کلی، 
افرادی که از اختالالت بهداشت روان 
رنج می برند، در طــول زندگی خود 
درآمد کمتری دارند اظهار داشــت: 
»تقریبا غیر ممکن اســت که بدانیم 
شــخصی اگر در شرایط سخت باشد 

چقدر می تواند درآمد کسب کند«.
وی افــزود: »عالوه بــر فرصت های 
کاهش یافته، افــرادی که از بیماری 
روانــی رنــج می برنــد بــا کاهش 
اشــتغال مواجه  تحصیالت، کاهش 
می شــوند و به احتمال زیاد منزوی 

می شوند و ارتباط اجتماعی ندارند«.
یک روش برای حمایت از افرادی که 
از مشکالت بهداشت روان رنج می برند 

مداخله زودهنگام است.
دابســون در این رابطه بیــان کرد: 
»هرچه زودتر افرادی که مشکل دارند 
شناســایی و به آن ها رسیدگی شود، 

نتیجه درمان بهتر است«.
اگرچه دابسون گفت که بودجه آلبرتا 
از بودجه باالتری نســبت به ســایر 
استان ها برخوردار است اما بهداشت 
روان یکی از بخش های کمبود بودجه 
در هر سیستم مراقبت های بهداشتی 
استانی است و بودجه اختصاص یافته 
به آلبرتا نیز هنوز برای تمام مشکالت 

موجود کافی نیست.
وی افزود: »مــا می دانیم این بودجه 
کافی و حتی نزدیک نیازهای برآورده 

شده نیز نیست«.
برآوردها نشان می دهد که حدود 7/۵ 
میلیون نفر در کانادا قبل از شــیوع 
کووید۱۹، دچار مشــکالت بهداشت 

روانی بوده اند.
دابسون گفت که این تقریبا به تعداد 
افرادی که به خدمات بهداشت روان 
دسترسی دارند نزدیک است، احتماال 
به دلیل شیوع کووید۱۹ و تاثیر روانی 
بحران اقتصادی ، این میزان دو برابر 

شده است.

مشکالتعرضهوتقاضا
دردورانپاندمیباعثکمبود
لوازمخانگیدرکاناداشدهاست

ایرونیا- مغازه های فروش لوازم خانگی با دو مشکل همزمان افزایش تقاضا 
و چالش های زنجیره تامین مواجه شــده اند. این امر پیش از شلوغ ترین 

فصل خرید سال باعث شکل گیری صف سفارش عظیمی شده است.
خرده فروشــان می گویند ترکیب نوآوری خانه، ساخت و ساز نو، تخفیف 
لوازم خانگی کم مصرف و تقاضای انباشــه بعد از بســته شدن مغازه ها 
در بهار باعث شده میزان فروش به درجات رکوردشکنی برسد. در عین 
حال، تولیدکنندگان در به دست آوردن قطعات به مشکالتی برخورده اند 
و مجبور شــده اند میزان تولید خود را کاهــش دهند تا با پروتکل های 
ایمنی کووید-۱۹ همراهی کنند. به این ترتیب مصرف کنندگان حاال با 
انتخاب هایی محدود در لوازم خانگی یا زمان های انتظار رکوردشکن برای 

سفارش های ویژه لوازم خانگی محبوب مواجه هستند.
متخصصان می گویند اگر بازگشت دوباره موارد ابتال به کووید-۱۹ تشدید 
شود، وضعیت می تواند با از راه رسیدن شلوغ ترین فصل خرید بدتر هم 
باشد. جیسون گومنز رییس شرکت لوازم خانگی گومنز می گوید تقاضا 
آنقدر باال بوده که این شرکت خرده فروشی نگران است نتواند خود را با 
میزان باالی فروش در بلک فرایــدی ماه آینده وفق دهد. او گفت: »در 
تاریخ کار مان تا این حد سفارش در صف انتظار نداشته ایم. حاال هزاران 

سفارش در انتظار به خاطر افزایش تقاضا داریم.«
این با کاهش عرضه همراه شده و تولیدکنندگان یا دارند کمتر از ظرفیت 
کار می کنند یــا موجودی خود را کاهش می دهنــد تا روی مدل های 
محبوب تر تمرکز کنند.گومنز گفت »هر کسی حاال جنس در انبار داشته 
باشد برنده است« و اضافه کرد که کسب و کار خودش که توسط خانواده 
اداره می شــود، حدود ۱۰ هزار جنس در انبار دارد. به گفته او،  مشــکل 

عرضه و تقاضا احتماال تا فصل اول یا دوم 2۰2۱ ادامه خواهد داشت.
بخشی از مشکل اینجاست که کارخانه هایی که یخچال یا گازها را تولید 

می کنند بیشتر در آمریکا یا مکزیک واقع هستند.
گری پاور معــاون اجرایی شــرکتWhirlpool کانــادا می گوید تمام 
ســاختمان های تولیدی شــرکت باز هســتند اما اجرای پروتکل های 
کووید-۱۹ از جمله فاصله گذاری اجتماعی، افزایش ضدعفونی و غیبت 

iroonia.ca .کارکنان باعث شده تولید تحت تاثیر قرار بگیرد
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برخیاهالیونکووربخاطرافزایشجرموزورگیری،
آپارتمانهایشانرابرایفروشگذاشتهاند

ایرونیا- آری نیومن تقریبا مدت سه 
سال است که محله استراتکونا ونکوور 
را خانه خــود می نامید، اما حاال قرار 

است این تغییر کند.
او به ســی تی وی نیــوز گفت: » فکر 
نمی کــردم روزی زندگی کردن در 
اســتراتکونا تا این حد مشکل و تلخ 
باشــد. حاال من و همسایه ها هر روز 
شاهد بروز جرائم خشن و زورگیری 

هستیم.«
خود او هم  در مدتی که در این محله 
زندگی کــرده دو بار مورد حمله قرار 
گرفته است و قربانی زورگیری شده 

است. 
او  نخستین باری که مورد حمله قرار 
گرفت را  »خیلی ناگهانی « توصیف 
کرد و گفت فقط به یاد می آورد فردی 
که می خواست پولش را بگیرد بدون  

هیچ مقدمه ای راهش را سد کرد.
دومین باری هم که مورد حمله قرار 
گرفت همین چند ماه پیش بود. این 
بار کسی که ســوار دوچرخه بود به 
او حمله کــرد. او هم دنبال پول بود. 
نیومن گفت: »جلویم را گرفت و پولم 

را به زور گرفت.«
تجربــه منفی نیومــن در این حمله 
از راه اندازی محــدوده برپایی  پیش 
چادر در استراتکونا پارک آغاز شد، اما 
او می گوید وضعیت طی ماه های اخیر 

بدتر شده است.
او در بهــار کاندو خود را برای فروش 
در بازار گذاشــت و چند ماه گذشته 
را صرف زنگ زدن به سیاســتمداران 
محل و فدرال کرده تا سعی کند توجه 
و عمل آن ها را معطــوف این محله 

کند.
او گفت: »واقعا هیچ واکنشی به این 

مشکل بزرگ صورت نگرفته است.«
نیومــن به هیــچ وجه تنها ســاکن 
استراتکونا نیست که به خاطر افزایش 

جرم و جنایت در این محله مستاصل 
شده و خواستار پایان دادن به کمپ 

بی خانمان ها شده است.
در اواخر ســپتامبر، شهروندان نگران 
یــک راهپیمایی برگــزار کردند و از 
سیاستمداران خواستند برای ساکنان 
کمپ خانه پیدا کنند و کمپ را از بین 

ببرند.
در حالیکــه ســاکنانی مانند نیومن 
می خواهند خانه های شان را بفروشند، 
مشــاوران امــالک شــاهد کاهش 
عالقه افراد نســبت به خرید امالک 
در ناحیه هایی از جمله اســتراتکونا، 

ییل تاون و گس تاون بوده اند.
گری ســرا مشــاور امالک شرکت 
ری مکــس می گوید: »من شــخصا 
لیستینگ هایی در محدوده ساینس 
وورلــد و گس تــاون دارم که نزدیک 
استراتکونا هســتند و شاهد سرایت 
اثرات منفی به این محله ها هم هستیم. 
مردم جذب نمی شوند که بیایند و آن 
امالک را ببینند و لیستینگ ها مدت 

بیشتری بی پاسخ می مانند.«
ســرا می گوید از زمــان آغاز پاندمی 

شاهد کاهش عالقه نسبت به کاندوها 
بــوده اســت. در محله هایــی مانند 
ییل تاون کــه معموال خیلی محبوب 
بودند، او می گوید شاهد »دور شدن« 

خریداران است.
 درســت مثل ساکنان اســتراتکونا، 
بعضی از ســاکنان ییل تــاون هم از 
افزایش جرم و خشونت شاکی بوده اند. 
آن ها می گویند این زمانی آغاز شده 
کــه بی خانمان ها کــه در چادرهای 
اوپنهایمر پارک زندگی می کردند به 
داخل هتل  هاوارد جانسون در خیابان 

گرنویل منتقل شدند.
در اوایــل جــوالی، پلیــس ونکوور 
گفت »تعداد خیلی زیادی پیغام « از 
ساکنان ییل تاون دریافت کرده و قول 
داد گشت های بیشتر و تدابیر ایمنی 
بیشتری در جامعه محلی اعمال کند.

سرا گفت بازار امالک تا حدود زیادی 
با وجود بحران کووید-۱۹ قوی باقی 
مانده اما باید بــه زودی کاری درباره 

بی خانمانی در شهر صورت بگیرد.
او گفت: »شاید بعد از چند ماه، فقط 
در صورتی که تالش های متحدی از 

طرف شهر صورت بگیرد و کار مثبتی 
انجام بشــود، دیدگاه مردم شروع به 

تغییر کند.«
شهر ونکوور به خرج کردن ۳۰ میلیون 
دالر برای فراهــم کردن محلی برای 
اقامت ســاکنان محل های چادرزنی 
و دیگر بی خانمان ها رای مثبت داده 
است. شهردار کندی استوارت جمعه 
به خبرنگاران گفت شهر انتظار دارد 
این برنامه »ظرف چند هفته« اجرایی 
شــود. اما نیومن می گوید حتی اگر 
مجبــور شــود خانــه اش را ارزان تر 

بفروشد می خواهد نقل مکان کند.
او گفت: »فکــر نمی کنم با توجه به 
اتفاقــی کــه دارد در جامعه محلی 
می افتد مبلغی که می خواهم را بتوانم 
بگیرم. قیمتی خیلی پایین تر از ارزش 

ارزیابی  شده ام می گیرم.«
او می گویــد می خواهد جایی زندگی 
کند که حس امنیت داشته باشد. او 
گفت: »این یکی از آن مواردی است 
که آدم باید تمام متغیرهای موجود را 

درک کند و بعد تصمیم بگیرد.«
iroonia.ca

یکزن۳7سالهکبکی
برایدومینباربهکووید۱۹مبتالشد

- اوایل اکتبر پســر آندره-آن شوئنار 
به کوویــد۱۹ مبتال شــد و مادرش 
که متخصص اعصاب و روان اســت، 
مراقبــت از او را بــر عهــده گرفت. 
آندره-آن بابت خطر ابتال به بیماری 
نگــران نبود چرا که پنج ماه پیش به 
کووید۱۹ مبتال شــده و درمان شده 
بود. اما طولی نکشید که ناگهان عالئم 
بیمــاری دوباره در آنــدره-آن ظاهر 
شدند. ســردرد، گلودرد و خستگی 
مفرط اولین نشانه های ابتالی مجدد 

این زن به کووید۱۹ بودند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
آندره-آن در تماسی تلفنی موضوع را 
با پزشک در میان گذاشت. ابتدا به او 
گفتند که شاید این ها عالئم باقی مانده 
از اولین عفونت وی در ماه می باشد اما 

عالئم بیماری در بدن او تشدید شد.
این بار از او خواســته شــد که تست 
کووید۱۹ بدهد. خودش می گوید من 

تردید داشتم و بعید می دانستم که در 
این مدت کوتــاه باز هم به کووید۱۹ 
مبتال شده باشــم اما 24ساعت بعد 

نتیجه آزمایش مثبت اعالم شد.
برای دومین بار طــی فقط پنج ماه 
آدره-آن در قرنطینه دو هفته ای قرار 
گرفت که چهاردهــم اکتبر به پایان 

رسید.
آندره-آن می گویــد: »این باره عالئم 
بیماری به اندازه بار اول شدید نبودند. 
بار اول به مدت ســه روز احســاس 
گلودرد  می کردم،  مفرط  خســتگی 
شدید داشــتم، بیشتر ساعات شبانه 
روز خواب بودم، میل به غذا نداشتم، 
خیلی سرفه نمی کردم اما بدن درد و 

سردردهای شدید داشتم.«
این زن ۳7ســاله متولــد کبک که 
اکنون در مونتــرال زندگی می کند، 
هیچ بیمــاری پیش زمینه ای ندارد و 

هیچ دارویی مصرف نمی کند.

هشدارخستگیکادردرمانیکبک
وکمبودنیرویانسانی

کنفدراسیون اتحادیه های ملی CSN روز سه شنبه ۱۳ اکتبر با انتشار گزارشی 
هشدار داد در شــرایطی که نیاز به پرسنل در نظام سالمت و درمان کبک در 
دوره همه گیری کرونا بیش از هر زمان دیگر ملموس است، صدها تن از کارگران 
این بخش به علت ســنگینی وظایف، کار خود را رها می کنند. در این شرایط 
دولت کبک باید با اتخاذ تدابیری مناسب از ریزش بیشتر نیروهای کار در بخش 

بهداشت و درمان استان جلوگیری کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، در این گزارش آمده است فقط در مرکز 
یکپارچه دانشگاهی سالمت و خدمات اجتماعی CIUSSS شرق جزیره مونترال، 
بیش از ۱8۰۰نفر از ابتدای سال تا کنون از ادامه کار انصراف داده اند. با این که 
وظایف این افراد مثل وظایف دیگر همکارانشــان که به پرستاری یا مراقبت از 
سالمندان مشغول هستند، جنبه ای رسانه ای ندارد اما کناره گیری هر یک از این 
افراد کار اضافی برای دیگر همکارانشان به دنبال خواهد داشت و این مسئله نیز 
به نوبه خود کیفیت خدمات ارائه شده به متقاضیان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ز ابتدای سال تا کنون ۱88۹نفر کار خود را در این بخش رها کرده اند اما از این 
تعداد ۱۱۱۳نفر افرادی بودند که برای یک دوره موقت و از طریق پلتفورم دولتی 
»من کمک می کنم«، استخدام شده بودند تا نیاز به نیروی کار در این بخش را 

در دوره همه گیری کرونا تامین کنند.
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امروز در تاريخ
دشمن داخلى

 جالل الدين خوارزمشاه 13 نوامبر سال1225 ميالدي 
از برادرش غياث الدين حاكم كرمان خواست كه اراضي 
متصرف شده از اتابك فارس را پس بدهد تا دشمن داخلي 
نداشته باشند كه دشمن داخلي به مراتب زيان رسان تر از 
خارجي است. جالل الدين پس از شكستي كه از چنگيز 
خـــان مغول در ايران خاوري خورد، در حالي كه چنگيز 
او را كه درحال عقب نشـــيني بود دنبال مي كرد پس از 
عبور از رود ســـند به هند رفته بود. جالل الدين درسال 

1225 ميالدي به كرمان وارد شده بود.
الغاى مشروطيت

22 آبان ماه سال 1287 خورشيدي در اجتماع مخالفان 
مشـــروطيت در باغشاه، شيخ فضل اهللا نوري مشروطيت 
را مغاير مشروعيت اعالم داشت و حاضران در آن جمع 
سپس تصميم به نوشتن نامه اي در آن زمينه خطاب به شاه 
كه در همان محل اقامت داشت گرفتند و به جمع آوري 
امضاء پرداختند.شيخ فضل اهللا اين موضوع را پنج روز بعد 
در همان اجتماع تكرار كرد كه شماري از حاضران به تاسي 
از او از محمدعليشاه كه آماده شنيدن چنين پيشنهادي بود 

مصرانه خواستند كه مشروطيت را ملغي سازد. 
محمدعليشاه يك روز بعد (28 آبان) مشروطيت را 
كان لم يكن اعالم داشت و تاكيد كرد كه به درخواست 
متقاضيان به ويژه توصيه روحانيون اين تصميم را گرفته 
است .در پي اين اقدام محمد علي شاه، مخالفت با او در 
مناطق مختلف كشور از جمله گيالن، اصفهان و آذربايجان 
آغاز شـــد و تا بركناركردنش ادامه يافت. شيخ فضل اهللا 

نيز اعدام شد.
سرهنگ هربرت شوارتسكف آمريكايى درايران

22 آبان ماه 1321 هجري خورشـــيدي كه ايران در 
اشغال نظامي متفقين بود، مجلس شوراى ملى با استخدام 
دكتر ميلســـپو آمريكايي براي رياست بر ماليه و سرهنگ 
هربرت شوارتســـكف به عنوان مستشار ژاندارمري ايران 

موافقت كرد. 
مجلس در همان جلسه دستمزد پيشنهادي ساالنه 18 
هزار دالر براي دكتر ميلســـپورا نيز تصويب كرد. از آغاز 
قرن 19 ميالدي «ماليات» در ايران يك مسئله بوده است و 
به نظر اصحاب نظر، تا اين مسئله حل نشود مسائل ديگر 

ايران حل نخواهند شد.

قاب امروز

گفتـــم عقلم گفت كه حيران منســـت
گفتـــم جانـــم گفـــت كه قربان منســـت

گفتـــم كـــه دلم گفت كـــه آن ديوانه
در سلســـله زلـــف پريشـــان منســـت
عبيد زاكانى

* اگرمى خواهى خوشـــبخت باشـــى براى 
خوشبختى ديگران بكوش؛ زيرا آن شادى كه ما 
به ديگران مى دهيم به خود ما بر مى گردد. 
بتهوون
* بهترين راه براى رســـيدن به خوشبختى اين 

برنارد شاواست كه خودتان باشيد.

پند بزرگان سرايه

باغات اورامانات كردستان /عكس از: فرشيد اردالن

22 آبان
22 آبان ـ  روزنامه فرانسوي فيگارو مي نويسد: 
در واشـــنگتن دو كميته كار، مشـــغول فعاليت 
شبانه روزي هستند. يكي از دو كميته رشد بحران 
ايران را با تمامي جزئيات تعقيب مي كند و كميته 
دوم نتايجي را كه بحران فوق الذكر مي تواند در ابعاد 

مختلف بوجود آورد، بررسي مي كند.
*در واحدهاي نظامي نفاق به وقوع پيوست، 
بعضي از نظاميان از دستورات فرماندهان خود در 

مورد شليك به سمت مردم خودداري كردند.
*آمار فرار ســـربازان از سربازخانه  ها فزوني 

يافت.
*بر اثر اعتصاب كارگران كارخانه برق، تهران 

در خاموشي و تاريكي فرو رفت.
*كارمندان تلويزيـــون طي بيانه اي از مردم 
خواستند كه تلويزيون خود را خاموش سازند، چون 

نظاميان بر دستگاههاي آنها نظارت دارند.
*كارمندان مخابرات مستشاران آمريكايي را 

بيرون كردند.

*در بـــازار تهران بين بازاريان و مأمورين زد 
و خورد شـــد و نظاميان به ســـوي مردم شليك 

كردند.
*كاركنان هواپيمايي ملي ايران اعتصاب خود 
را شكســـتند و به سر كار بازگشتند ولي پروازها 

همچنان انجام نمي گيرد.
*كارتر درباره ايران و اوضاع داخلي مصاحبه 
كرد و گفت اميدوار است كه يك دولت ائتالفي 

و اتحاد بزودي در تهران تشكيل شود.
* مشـــاور سياســـي كارتر گفت: وي تمام 
رويدادهاي ايران را دنبال كرده اســـت و براي هر 
رويدادي، نقشه هاي آماده اي داريم. كارتر نيز گفت: 
ما به شاه مانند يك دوست و متحد وفادار مي نگريم 
و جريانهـــاي اخير ايران به عنوان يك بحران در 

سياست خارجي كارتر، مورد بررسي قرار دارد.
* علي اميني كه براي تشكيل شوراي سلطنت 
در حال تالش مي باشـــد، ضمن تماس با يكي از 
افراد نزديك و مورد اعتماد سفارت آمريكا، از وي 
خواست تا ساليوان در مالقاتش با شاه وي را براي 

انجام اين كار متقاعد سازد.
* چهارصد دانشـــجوي ايراني در واشنگتن 
عليه حضور مشاورين نظامي و اطالعاتي آمريكا 

در ايران تظاهرات كردند.
* كارمندان آمريكايي شركت مخابرات ايران 
توســـط نيروهاي انقالبي مسلمان از اين شركت 

اخراج شدند.
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حـل 2327        

 

كاغذ فروش خاك 

چهارم 

نام تركي

تفنگ قديمي 

رخسار 

اثر رطوبت 

شوم 

چهرهسوغات اصفهان 

به دنيا آوردن

در مرتبه نخست الهه شكار 

اال

سنگريزه حرف دهان كجي 

پول عراق 

تشكر فرانسوي 

بدن

محصل 

ظرف حلبي 

قفراوان 

ع

شاه 
هخامنشي 

بي پروا 

پدر آذري 

مزه فلفل 

چراغ آسمان 

مهمانخانه 

وقت فعاليت 
جادوگري 

دوختن 
زيورآالت 

لباس 
حتمي 

و ناگزير

مقام آموزشي 

لون و فام 

اثر تاريخي 
استان فارس 

حـل
4840

خداي خورشيد 

تظاهرات مردم مشهد

تظاهرات مردم مشهد

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 - درختی همیشه سبز در استوا- گیاهی پایا از رده سرخس ها 

با ساقه های باریک و برگ های ریز
2-  قلعه ای نزدیک زابل در محدوده تاسوکی- قربانی- دانشگاه

3-  شادمان- مخفف از ما- اجاره منزل- ضمیر فرانسوی
4-  شهر شمالی- نوعی سرودن شعر- گل شاه عباسی

5-  از اساطیر مصر باستان- نوعی از خودرو پورشه- بله آلمانی- خم پارچه
6-  رنگ هشدار- یاقوت سرخ- راهرو

7-  عظمت- اعشاری- به اندازه
8-  پیش درآمد نوعی استاندارد مدیریتی- شهری در کانادا- خوابیده

9-  بازی ای که نفس بسیار می خواهد- گلی خوشبو- مودت و عشق
10- زاویه- چاشنی مرکباتی کباب کوبیده- مجلسی در روسیه

11-  برج افسانه ای- ساز پر سوز- قرار گرفته- رنج
12-  شهر محل کتیبه های گنجنامه- فهرست- جنبیدن

13-  گرداگرد لب- پاره و بخش- همیشه، دائم- آب سوار
14-  بیسکویت ترد- هزار- مومیایی

15-  کارگــردان فیلــم جدید »یک 
کیلــو و بیســت ویک  گرم«- جنــگ 

افزار گرم
 عمودي:

1-  مزاحم- کتاب آگاتا کریستی
2-  نقــاب- ذره بــاردار- حضــرت 

عیسی)ع(
مگوییــد-  برکــس  معرفــت-    -3

سپاه- سایه هر چیز پس از زوال
4-  کماندار منوچهر- نقصان و کم 

و کسری- ناچار
5-  طرف- قناتی نزدیک مشــهد- 

اشاره به دور- مخفف نه از
6-  ســرقت- ســریالی با بازی مینا 
حــرف  بازغــی-  پژمــان  و  الکانــی 

سی  ام
7-  پســوند کوچکی- درس دادن- 

پیچیدن
8-  آســایش- ایوان عبرت- نوعی 

پرتقال
9-  مانع آب- غوغا- پاسخ

هدیــه  هیــکل-  تبتــی-  گاو    -10
فرستادن

11-  جوی خون- یک عامی- خانه 
چشم- شهر خرما

در  شــهری  نمایندگــی-    -12
عربســتان به معنــی چشــمه آب- 

گمان
13-  حــرف روســی- فــر و شــکوه- 

جزء مولکول- سختی و عذاب
بــه-  میــوه  تلــخ-  صمغــی    -14

روستای ییالقی حومه سرعین
15-  اثــر محمدعلــی کشــمیری- 
اجسام ذره بینی که در خون وجود 

دارد

حل جدول ويژه شماره  6920

   افقي:
1 - مجموعه ظروف غذاخوری- معضل زیست محیطی

2-  پر آب ترین رود جهان- بشارت باران می دهد- متحرک
3-  واحد طول انگلیسی- پیشوند یک دهم- بموقع- دشمن سخت

4-  اندرز- مؤلف لمعات- واحد پول هند
5-  اسم آذری- تیغ موکت بری- حرف موصولی- نت یکی مانده به آخر

6-  درخت جوان- از عالئم نگارشی- نوع، جنس
7-  پارچه ای نخی به رنگ خاکستری- ژاکت زنانه- مساوی

8-  واحد بوکس- مبتکر شعر سپید- ضروری
 9-  نگاه خیره- معبد ترسا- سخن بیهوده

10-  شهر نیروگاه- پرده داری خانه کعبه- چند وکیل
11- میوه بهتر!- چاشنی معطرغذا- شن نرم- مخفف عجل اهلل تعالی فرجه

12- مرکز فوریت های پلیسی- اجیر- نقطه ضعف
13-  عدد ورزشی- تنگه- پوستر بزرگ- میدانی تاریخی در مرکز شهر تهران

14-  منطقه نمونه گردشگری بوشهر- چهره، دیدار- شهر جناب خان!
15-  کارگردان فیلم سینمایی »گام های شیدایی« )روی پرده سینما ها(- لبریز

 عمودي:
1-  تیم علی دایی- گلی است 

از گل های بهشت
غربــال-  دادن-  فــراری    -2

همیشه
3-  خبــره- واژه آگاهــی- پدر 

عرب- حرف خطاب
وســیله  پشــمک-  شــهر    -4
کــف-  از  مــواد  تراشــیدن 

پوشاک پیشانی!
دانشــمند-  ســمت-    -5
پژمرده- حرف جمع فارسی

6-  کمیابــی- ســیلی- کلمه 
تصدیق

نبــی-  ابراهیــم  همســر    -7
شــهری در اســتان گیــالن بــا 

طبیعت زیبا- شهر ایستاده
8-  شایســته- پوشــیده نگــه 

داشتن- عضو دهان
9-  کاغذ چاپ- نوعی تفنگ 

شکاری- شهرنشینی
مرکــز  خانــه-  ورودی    -10

ویتنام- قلعه و برج
کــم  مــاه  کــردن-  پــاره    -11
حرف- شــهری در فرانســه- 

مخترع تلفن
12-  قــراول و جلــودار- پارچه 

نخی چادری- جوان
13-  کالم چوپان- نگهبانی- 
ســاکن محله- هدیــه و تحفه 

فرستادن
ســابق-  اســتاندار    -14

همچنین- میانه روی
خوشــمزه  ســوغاتی  دو    -15

بوشهر- کناره ها و اطراف

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6921

حل جدول عادی شماره  6920
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2967و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6921
 دوشنبه  21 آبان 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

حريم خصوصی معلول و غیرمعلول ندارد

چگونه به یک معلول کمک کنیم؟
ترانه بنی يعقوب

گزارش نويس

»گاهی در مورد ما طوری حرف می زنند 
انگار شــیء هستیم. یک بار برای یک کار 
اداری به ســازمانی رفته بودم، کارمند به 
شــخص همراه من گفت ایــن را یک جا 
بنشــون و برو کارهاش را انجام بده. این 
بنده خدا را دیگه نمی خواد ببری! آدم ها 
نمی داننــد ایــن طوری و بــا این حرف ها 
کمکی نمی کنند بلکه بیشتر ناراحت مان 

می کنند.«
اینها حرف های الهام یوسفیان، نابینا 
و فعــال حقــوق افــراد دارای معلولیت 
اســت. می گویــد گاهــی افــراد بــه قصــد 
کمک به آنها بیشتر آزار می رسانند. مثل 
زمانــی که آنها را »ایــن« صدا می زنند یا 

خطاب به همراه شان سخن می گویند.
نمی دانــم شــما جــزو کــدام دســته 
دارای  فــرد  تــا  کــه  آنهایــی  هســتید؛ 
معلولیتی را در خیابان می بینید ســریع 
بــرای کمــک بــه ســمتش می دویــد یــا 
ترجیــح می دهید اساســاً آنهــا را نادیده 
بگیریــد. اگــر جــزو افــرادی هســتید کــه 
دلتــان بــرای کمک به این افــراد می تپد 
بد نیســت پای حرف های شان بنشینید، 
چون کمــک کردن به آنهــا هم قواعدی 
کــم  دربــاره اش  مــا  بیشــتر  کــه  دارد 
می دانیم. اگــر هم جزو افرادی هســتید 
که آدم های متفاوت با خودتان را نادیده 
می گیریــد بــاز هــم توصیه می کنــم این 

گزارش را بخوانید.
الهــام یوســفیان کــه سال هاســت در 
حــوزه افــراد دارای معلولیــت کار کرده، 
می گویــد: »بعضی آدم هــا موقع کمک 

به ما دســت و پای شــان را گم می کنند و 
استرس و اضطراب می گیرند. گاهی یک 
آدمی مــی دود تا در را برای من باز کند و 
این بیشــتر حالم را بد می کنــد. این نوع 
کمــک کردن بیشــتر به خاطــر اضطراب 
و اســترس خودشان اســت نه اینکه فکر 

کنند ما در معرض خطریم.«
الهــام دلیل این  همه دســتپاچگی و 
رفتارهــای نامناســب را آمــوزش ندیدن 
و  مهدکودک هــا  در  »اوالً  می دانــد: 
مدرســه ها باید این موارد آمــوزش داده 
شود. ما خیلی امیدی نداریم دولت کاری 
کند یا در صداوســیما به مــردم آموزش 
بدهند، اما کاش این اتفاق می افتاد. اگر 
ما تأکیدمان روی آموزش فراگیر اســت، 
برای همین موارد است؛ اینکه بچه های 
دارای معلولیــت در کنــار ســایر بچه ها و 
در یک مدرســه درس بخوانند. چون اگر 
کســی در مدرســه با یک نابینا، ناشــنوا یا 
یک معلول جســمی همکالســی باشد، 
دیگر آنقدر کمک کردن برایش ســخت 
نمی شود چون تجربه اش را داشته. پس 
تــا جایــی کــه ممکن اســت، باید ســعی 
کنیم امکان برخورد و تعامل را در سنین 

پایین تر فراهم کنیم.«
ë خانه نشینی با رفتار نامناسب

جســمی-  معلولیــت  چقــا،  آزاده 
حرکتی شــدید دارد و چند ســالی اســت 
روی ویلچــر می نشــیند و می گویــد برای 
او کــه بــه معلولیتش عادت کرده شــاید 
تحمــل برخــی رفتارهــا راحت تر باشــد 
امــا بــرای همــه بویــژه آنهــا کــه بتازگــی 
طــور  ایــن  شــده اند  معلولیــت  دچــار 
نیســت و یک رفتــار نامناســب می تواند 
فــرد را بــرای همیشــه خانه نشــین کند: 
را می بیننــد، می گوینــد خدایــا  »تــا مــا 

شــکرت یــا الهــی خــدا شــفایت بدهــد. 
شــاید خودشــان ندانند اما این جمله ها 
بشــدت آزاردهنــده اســت و برای کســی 
که تــازه می خواهد خــودش را به ویلچر 
عادت بدهد این جمله ها خیلی سنگین  
است.« او می گوید خیلی از مردم دوست 
دارنــد بــه یــک فــرد روی ویلچــر کمــک 
کننــد و مثــاًل تا من را می بیننــد می دوند 
و ویلچــرم را هــل می دهنــد درحالی که 
ویلچر من برقی اســت یــا مثاًل می گویند 
خیالت راحت ویلچــرت را دارم می برم 
درحالــی که ویلچر من اصــاًل نیاز به هل 
دادن نــدارد یا همین دخالت های نابجا 
و بــدون ســؤال کردن باعث  شــده گاهی 
روی پــل یــا جــای خاصــی ویلچــرم کج 
شــده و افتاده ام. برخی هم فکر می کنند 
ما خجالت می کشــیم درخواست کمک 

کنیم درحالی که این طور نیست.
 البتــه آزاده بــه آن دســته افــرادی که 
آنهــا را کاماًل نادیده می گیرند یا حتی به 
درخواست کمک شــان نه می گویند هم 
اشــاره می کند: »بعضی ها کاًل خودشان 
را به ندیدن و نشــنیدن می زنند تا کمک 
نکننــد. مــن می گویم اگر ما درخواســت 
شــرمنده!  نــه،  بگوییــد  کردیــم  کمــک 
چــرا جوری رفتــار می کنید که انــگار ما را 
ندیده ایــد. دیــدن این آدم ها هــم واقعاً 
آزاردهنــده اســت. مثاًل چنــد وقت قبل 
به خانمی گفتم آشغالم را بیندازد توی 
سطل زباله. آخر می دانی سطل ها آنقدر 
بلندند که دســت مــا به آنها نمی رســد. 
آن خانم گفت من دیســک کمــر دارم و 
نمی توانم. از تعجب خشــکم زد چراکه 
از او خواســتم یــک زبالــه چنــد گرمــی را 
در ســطل بینــدازد از او نخواســته بــودم 
کــه ویلچــرم را جابــه جــا کند. ایــن جور 

پیش آمده در خیابان راه می روم یک نفر ناگهان می گوید خانم کجا می روی؟ 
مثاًل منظورش این است که اگر مسیرش با من تا چهار راه بعد یکی است 

همراهی ام کند. اما با این سؤال اول فکر می کنی به حریم خصوصی ات توهین 
شده. درست است ما معلولیت داریم اما حریم خصوصی داریم

امــا تالشــش بی نتیجــه ماند و پوســتری 
که نحــوه ارتبــاط درســت با یک ناشــنوا 
را آمــوزش مــی داد، هرگز در ســازمان ها 

استفاده نشد.
ë اول سؤال کنید بعد کمک

»اگــر کســی معلــم یــا مربــی مهــد 
اســت و االن حرف هــای مــا را می خواند 
برنامه ریــزی کنــد تا بچه هــا را بیشــتر با 
تفاوت ها آشــنا کند. اصل اول را همیشه 
دارای  افــراد  از  کــه  بگذاریــم  ایــن  بــر 
معلولیت درباره کمک خواســتن سؤال 
کنیم. یعنی اساس را بر این بگذاریم که 
این افراد یا کمک الزم ندارند، مگر آنکه 
خودشــان درخواســت کنند یا احســاس 
می کنیم کمک الزم دارند و اگر این حس 
را داشتیم پیشنهاد کمک بدهیم.« اینها 
پیشنهادهای الهام یوسفیان برای کمک 

به افراد دارای معلولیت است.
او بــرای حرف هایش مثــال می آورد: 
»مثاًل پیش آمــده در خیابان راه می روم 
یــک نفــر ناگهــان می گویــد خانــم کجــا 
مــی روی؟ مثــاًل منظورش این اســت که 
اگر مســیرش با من تا چهارراه بعد یکی 
اســت همراهی ام کنــد. اما با این ســؤال 
اول فکر می کنی به حریم خصوصی ات 
توهین شــده. درست است ما معلولیت 

داریم اما حریم خصوصی داریم.«
می گویــد:  بحــث  جمع بنــدی  در  او 
»همیشه از افراد دارای معلولیت سؤال 
کنید کــه آیا به کمــک نیاز دارنــد؟ هرگز 
بدون ســؤال کردن، بــدن، عصا و ویلچر 
فرد را نگیرید. به حریم خصوصی شــان 
معلولیــت  بدانیــد  و  بگذاریــد  احتــرام 
باعث نمی شــود افراد حریم خصوصی 
نداشــته باشــند. نکته دیگر اینکه برخی 
از انواع معلولیت ها ممکن اســت مورد 
تمسخر قرار گیرند. مثاًل بچه های ناشنوا 
می گوینــد خیلــی اوقــات موقــع کمــک 
گرفتــن زبــان اشاره شــان مورد تمســخر 
قــرار می گیــرد یــا نــوع معلولیــت فــرد 
جوری اســت کــه وقتی حــرف می زند ما 
متوجه نمی شــویم که می توانیم خیلی 
محترمانه بگوییم که متوجه نمی شویم 
و از کاغــذ و خــودکار اســتفاده کنیــم تــا 
حرف هایشــان را برایمان بنویســند و یاد 

بگیریم به تفاوت ها احترام بگذاریم.«

هر
:  م
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انگلیســی در شــهر یــک آموزشــگاه زبان 
اشــاره هــم وجود داشــت تــا مــردم زبان 
اشــاره را یاد بگیرند. خدا را شــکر می کنم 
کــه مــردم در کلینیکم بــرای یــاد گرفتن 

زبان اشاره ثبت نام می کنند.«
 ایمــان دربــاره نحــوه کمک بــه افراد 
دارای معلولیت ناشنوایی هم می گوید: 
»خیلی اوقات اگر در مراکز دولتی باشــم 
از افراد درخواست می کنم حرف هایشان 
را برایم روی کاغذ بنویســند. البته برخی 
هم کــم لطفــی می کنند و برای نوشــتن 
یــک متــن کوتــاه روی کاغــذ دو ســاعت 
منتظــرم می گذارنــد یــا برخــی مــرا بــه 
همکارشان حواله می دهند و همکارهم 
با صدای بلند فریاد می زند که این باعث 
می شود در شنیدن دچار مشکل بیشتری 

بشوم.«
ایمــان بــرای فرهنگ ســازی در ایــن 
بــاره در شــهرش پوســتری طراحــی کرد 
تــا بــه بهانــه روز جهانــی ناشــنوایان در 
مراکز دولتی شهر مشــهد استفاده شود، 

مواقــع از شــهرداری و مســئوالن شــاکی 
می شــوم که چرا فضــا و امکانات را برای 

ما مناسب سازی نکرده اند.«
و  شــخصی  ســؤال های  از  او   
کنجکاوی هــای دائــم مــردم هــم گالیه 
دارد: »در تاکســی، اتوبــوس و متــرو ســر 
می پرســند  می کننــد.  بــاز  را  صحبــت 
وقتــی  بــودی؟  جــوری  ایــن  بچگــی  از 
می فهمند متأهلــم و بچه دارم تعجب 
می کننــد و دامنه ســؤال های خصوصی 
را تــا رفتــار خانــواده شــوهرم بــا من هم 
می برنــد. انــگار فکر می کنند چــون روی 
ویلچر می نشــینم حــق دارند هر ســؤال 

شــخصی از مــن بپرســند و اینهــا واقعــاً 
ناراحت کننده است.«

ë ما را به نام واقعی مان صدا کنید
»بعضــی آدم هــا اصــاًل نمی دانند با 
ناشــنواها چطــور ارتبــاط برقــرار کننــد یا 
افراد دارای معلولیت گفتاری و شــنوایی 
را چطــور صــدا بزننــد.« اینهــا را ایمــان 
طوســی می گوید. ناشنواست و این روزها 
در  مــددکاری  کلینیــک  یــک  مدیریــت 
مشــهد را برعهده دارد: »در برخی مراکز 
دولتــی باید تلفنــی وقت گرفــت و چون 
مــن معلولیــت شــنوایی دارم اگــر کارم 
فوری و ضروری باشد، مجبورم از دیگران 

درخواست کمک کنم. بارها دیده ام افراد 
موقــع معرفی من یا امثــال من گفته اند 
آقــا یا خانــم فالنی کر و الل هســتند. این 
جمله روی افرادی که معلولیت شنوایی 
دارنــد، تأثیــر خیلــی بــدی دارد. بعضی 
اوقــات افراد موقــع صحبت کــردن با ما 
زود خسته می شوند یا عصبانی می شوند 
و بــا حالت بدی نگاه مــان می کنند یا اگر 
صحبــت را دوبار تکرار کننــد و ما متوجه 
نشویم خسته می شــوند. این موارد بارها 
در مراســم رســمی پیش آمــده یا برخی 
کارهــا را بــرای همیــن از دســت داده ام. 
کاش بــه جــای ایــن همــه کالس زبــان 
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ارکاتکپسثحبورج1

فاریسینامرایو2
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نرنرتشیراودت5

هشنماانمدومی6
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یرغاسمرچلیشانش1

کسمتممالکهبوک2

دونشاویشاراسا3

نلاندزکوکنار4

دکسممترارمنا5

هکنوکارکارار6

ردانریانسورد7

اناهلالتشدرفک8

قاورامیاابدا9

طرسفموناماهد10

یزاسرانساماا11

سوتفدهشیدهار12

ینابرربباسونو13

اکتایمساالاتا14

هنیشباینرفوزیش15

فروردین : حتی اگر شــما در مســیر نســبتاً خوش بینانه ای قرار گرفته اید، 
اکنون پیش روی کردن می تواند تاحدی ســخت باشد. شما می توانید بر امواج 
منفی ای که شما را پریشان کرده اند چیره شوید، اما نسنجیده عمل نکنید زیرا 
کــه مخالفت های دیگری را جذب خواهید کرد. بهتر اســت مقداری از نیروی 

اضافی تان را تخلیه کنید.

اردیبهشت : شما در روزهای آینده شادی های بسیاری را به دست می آورید، 
برای اینکه از شــادی تان لذت بیشــتری ببرید دیگران و افرادی را که به آنها 
عالقه مند هستید را در شادی تان شریک سازید. شما مدتی را در حالت غیرفعال 
به ســر برده اید آن مدت زمان به شــما خیلی کمک کرده است و دید شما را 

نسیبت به زندگی تغییر داده است.

خرداد :  به نظر می رسد که اطرافیانتان روش خود  را تغییر داده تا بیشتر به شما 
نزدیک شوند، اما شما نمی توانید به انگیزه های آنها اطمینان کنید. کسی از روی 
عمد گفته ها را سوءتعبیر نمی کند و یا سعی نمی کند شما را به اشتباه بیندازد، 
اما شما می توانید بگویید که آنها کامالً به فکر شما نیستند. بیهوده تالش نکنید؛ 

شما نمی توانید اجبار کنید که چیزی زودتر از موعدش اتفاق بیفتد. 

تیر: شــما به آسانی به افرادی که به شما نزدیک می شوند اعتماد می کنید اما 
بهتر اســت  این کار را انجام ندهید بهتر است صحبت های شخصی تان را تنها 
برای خودتان نگه دارید یا این که به افرادی که در حســن نیت آنها اطمینان 
دارید اعتماد کنید. زیرا افراد غیر معتمد به شما آسیب خواهند رساند. در انجام 

فعالیت هایتان صبور باشید، با مرور زمان مشکالت تان نیز حل خواهد شد.

مرداد : شما منتظر فرصتی هستید که بتوانید استراحت کنید، اما این کار به این 
سادگی ها هم نیست. به عالوه این حرف به این معنا نیست که شما خیلی سرتان 
شلوغ است، بلکه شــما فقط نمی خواهید فرصت انجام دادن کارها را از دست 
بدهید. روی کارتان تمرکز داشته باشید؛ اگر امروز از زمانتان حداکثر استفاده را 

نکنید فردا افسوس خواهید خورد.

شهریور : هیچ مساله ای ارزش این را ندارد که شما را از کوشش کردن و تالش 
برای آینده تان باز دارد، در این روزها مساله ای ذهن شما را به خود مشغول کرده 
است که مانع از هر گونه پیشرفت تان می شود. شما کارها و فعالیت هایی را انجام 
می دهید که هیچ ضرورتی ندارند فکر خود را بر روی مســائل پوچ و تو خالی 

مشغول نسازید زیرا تنها انرژی شما را می گیرد. 

مهر : گرچه شما فهمیده اید که تبعیت کردن از قانون الزم است، اما هنوز هم 
در ذهتان دوســت دارید کارهایی انجام دهید که با قانون مغایرت دارند! شــما 
نمی توانید جلوی چنین تمایالت هیجان انگیزی را بگیرید،  انقدر هیجان زده 
شده اید که نمی دانید چه کاری درست است و چه کاری غلط!! بهتر است  خطر 

کردن را بپذیرید، افکار فیلسوفانه خود را برای بعد بگذارید.

آبان :اکنون ذهن تان فعال است. فرصت خوبی است تا برای آینده برنامه ریزی 
کنید زیرا اکنون منطقی و عقالئی هستیدودوست دارید به اهدافتان برسید به 
ویژه آن هایی که دست نیافتنی تر هستند. .اگراطرافیان تان  دوست دارند که از 
شــما ایراد بگیرند و شما را از اهداف تان دور نگه دارند، ارزش ندارد وقت تان را 

با آنها تلف کنید. 

آذر : شما باید باور کنید که کنترل زندگی تان از دستتتان خارج شده است، اما 
می توانید به این اطمینان متکی باشد که این شرایط تغییر خواهد کرد. با وجود 
این شاید مجبور باشید خواسته های سختی را که از شما می شود تحمل کنید. 
آرزوهای خیلی بلندپروازانه نداشته باشید. بهتر است  برنامه هایتان را ت امدتی 

به تعویق بیندازید. 

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

به درون موضوعی بپرید، خوب فکرکنیدو آرام داخل آن شوید.

بهمن : به نظر می رسد که شما زمان کافی برای انجام دادن کارهایتان ندارید، 
شاید شما مجبور شوید که برخی از کارهای نیمه تمامتان را رها کنید تا بتوانید 
برنامه های بعدیتان را انجام دهید. بنگران نباشــید؛ شما در هفته های آینده 
وقت کافی خواهید داشت تا دوباره به کارهای نیمه کاره تان بپردازید. اکنون به 

کارهایی بپردازید که می توانید بدون اشتباه آنها را تمام کنید.

اسفند :  اهمیــت ندارد که شما چقدر می خواهید چیزها را سرهم کنید، االن 
نیازدارید که به محدودیت هایی که اخیرا جزیی از زندگی تان شده است آگاهی 
یابید. اوضاع همیشه اینجور باقی نمی ماند، حتی اگر نتوانید مسیر واضحی برای 
رسیدن به موقعیت ایده آل تان را ببینید. هر چه قدر اکنون شما سخت تر برای 

رسیدن به اهداف تان تالش کنید، دیرتر به آن می رسید. 

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:
1 - درختی همیشه سبز در استوا- گیاهی پایا از رده سرخس ها 

با ساقه های باریک و برگ های ریز
2-  قلعه ای نزدیک زابل در محدوده تاسوکی- قربانی- دانشگاه

3-  شادمان- مخفف از ما- اجاره منزل- ضمیر فرانسوی
4-  شهر شمالی- نوعی سرودن شعر- گل شاه عباسی

5-  از اساطیر مصر باستان- نوعی از خودرو پورشه- بله آلمانی- خم پارچه
6-  رنگ هشدار- یاقوت سرخ- راهرو

7-  عظمت- اعشاری- به اندازه
8-  پیش درآمد نوعی استاندارد مدیریتی- شهری در کانادا- خوابیده

9-  بازی ای که نفس بسیار می خواهد- گلی خوشبو- مودت و عشق
10- زاویه- چاشنی مرکباتی کباب کوبیده- مجلسی در روسیه

11-  برج افسانه ای- ساز پر سوز- قرار گرفته- رنج
12-  شهر محل کتیبه های گنجنامه- فهرست- جنبیدن

13-  گرداگرد لب- پاره و بخش- همیشه، دائم- آب سوار
14-  بیسکویت ترد- هزار- مومیایی

15-  کارگــردان فیلــم جدید »یک 
کیلــو و بیســت ویک  گرم«- جنــگ 

افزار گرم
 عمودي:

1-  مزاحم- کتاب آگاتا کریستی
2-  نقــاب- ذره بــاردار- حضــرت 

عیسی)ع(
مگوییــد-  برکــس  معرفــت-    -3

سپاه- سایه هر چیز پس از زوال
4-  کماندار منوچهر- نقصان و کم 

و کسری- ناچار
5-  طرف- قناتی نزدیک مشــهد- 

اشاره به دور- مخفف نه از
6-  ســرقت- ســریالی با بازی مینا 
حــرف  بازغــی-  پژمــان  و  الکانــی 

سی  ام
7-  پســوند کوچکی- درس دادن- 

پیچیدن
8-  آســایش- ایوان عبرت- نوعی 

پرتقال
9-  مانع آب- غوغا- پاسخ

هدیــه  هیــکل-  تبتــی-  گاو    -10
فرستادن

11-  جوی خون- یک عامی- خانه 
چشم- شهر خرما

در  شــهری  نمایندگــی-    -12
عربســتان به معنــی چشــمه آب- 

گمان
13-  حــرف روســی- فــر و شــکوه- 

جزء مولکول- سختی و عذاب
بــه-  میــوه  تلــخ-  صمغــی    -14

روستای ییالقی حومه سرعین
15-  اثــر محمدعلــی کشــمیری- 
اجسام ذره بینی که در خون وجود 

دارد
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   افقي:
1 - مجموعه ظروف غذاخوری- معضل زیست محیطی

2-  پر آب ترین رود جهان- بشارت باران می دهد- متحرک
3-  واحد طول انگلیسی- پیشوند یک دهم- بموقع- دشمن سخت

4-  اندرز- مؤلف لمعات- واحد پول هند
5-  اسم آذری- تیغ موکت بری- حرف موصولی- نت یکی مانده به آخر

6-  درخت جوان- از عالئم نگارشی- نوع، جنس
7-  پارچه ای نخی به رنگ خاکستری- ژاکت زنانه- مساوی

8-  واحد بوکس- مبتکر شعر سپید- ضروری
 9-  نگاه خیره- معبد ترسا- سخن بیهوده

10-  شهر نیروگاه- پرده داری خانه کعبه- چند وکیل
11- میوه بهتر!- چاشنی معطرغذا- شن نرم- مخفف عجل اهلل تعالی فرجه

12- مرکز فوریت های پلیسی- اجیر- نقطه ضعف
13-  عدد ورزشی- تنگه- پوستر بزرگ- میدانی تاریخی در مرکز شهر تهران

14-  منطقه نمونه گردشگری بوشهر- چهره، دیدار- شهر جناب خان!
15-  کارگردان فیلم سینمایی »گام های شیدایی« )روی پرده سینما ها(- لبریز

 عمودي:
1-  تیم علی دایی- گلی است 

از گل های بهشت
غربــال-  دادن-  فــراری    -2

همیشه
3-  خبــره- واژه آگاهــی- پدر 

عرب- حرف خطاب
وســیله  پشــمک-  شــهر    -4
کــف-  از  مــواد  تراشــیدن 

پوشاک پیشانی!
دانشــمند-  ســمت-    -5
پژمرده- حرف جمع فارسی

6-  کمیابــی- ســیلی- کلمه 
تصدیق

نبــی-  ابراهیــم  همســر    -7
شــهری در اســتان گیــالن بــا 

طبیعت زیبا- شهر ایستاده
8-  شایســته- پوشــیده نگــه 

داشتن- عضو دهان
9-  کاغذ چاپ- نوعی تفنگ 

شکاری- شهرنشینی
مرکــز  خانــه-  ورودی    -10

ویتنام- قلعه و برج
کــم  مــاه  کــردن-  پــاره    -11
حرف- شــهری در فرانســه- 

مخترع تلفن
12-  قــراول و جلــودار- پارچه 

نخی چادری- جوان
13-  کالم چوپان- نگهبانی- 
ســاکن محله- هدیــه و تحفه 

فرستادن
ســابق-  اســتاندار    -14

همچنین- میانه روی
خوشــمزه  ســوغاتی  دو    -15

بوشهر- کناره ها و اطراف

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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حريم خصوصی معلول و غیرمعلول ندارد

چگونه به یک معلول کمک کنیم؟
ترانه بنی يعقوب

گزارش نويس

»گاهی در مورد ما طوری حرف می زنند 
انگار شــیء هستیم. یک بار برای یک کار 
اداری به ســازمانی رفته بودم، کارمند به 
شــخص همراه من گفت ایــن را یک جا 
بنشــون و برو کارهاش را انجام بده. این 
بنده خدا را دیگه نمی خواد ببری! آدم ها 
نمی داننــد ایــن طوری و بــا این حرف ها 
کمکی نمی کنند بلکه بیشتر ناراحت مان 

می کنند.«
اینها حرف های الهام یوسفیان، نابینا 
و فعــال حقــوق افــراد دارای معلولیت 
اســت. می گویــد گاهــی افــراد بــه قصــد 
کمک به آنها بیشتر آزار می رسانند. مثل 
زمانــی که آنها را »ایــن« صدا می زنند یا 

خطاب به همراه شان سخن می گویند.
نمی دانــم شــما جــزو کــدام دســته 
دارای  فــرد  تــا  کــه  آنهایــی  هســتید؛ 
معلولیتی را در خیابان می بینید ســریع 
بــرای کمــک بــه ســمتش می دویــد یــا 
ترجیــح می دهید اساســاً آنهــا را نادیده 
بگیریــد. اگــر جــزو افــرادی هســتید کــه 
دلتــان بــرای کمک به این افــراد می تپد 
بد نیســت پای حرف های شان بنشینید، 
چون کمــک کردن به آنهــا هم قواعدی 
کــم  دربــاره اش  مــا  بیشــتر  کــه  دارد 
می دانیم. اگــر هم جزو افرادی هســتید 
که آدم های متفاوت با خودتان را نادیده 
می گیریــد بــاز هــم توصیه می کنــم این 

گزارش را بخوانید.
الهــام یوســفیان کــه سال هاســت در 
حــوزه افــراد دارای معلولیــت کار کرده، 
می گویــد: »بعضی آدم هــا موقع کمک 

به ما دســت و پای شــان را گم می کنند و 
استرس و اضطراب می گیرند. گاهی یک 
آدمی مــی دود تا در را برای من باز کند و 
این بیشــتر حالم را بد می کنــد. این نوع 
کمــک کردن بیشــتر به خاطــر اضطراب 
و اســترس خودشان اســت نه اینکه فکر 

کنند ما در معرض خطریم.«
الهــام دلیل این  همه دســتپاچگی و 
رفتارهــای نامناســب را آمــوزش ندیدن 
و  مهدکودک هــا  در  »اوالً  می دانــد: 
مدرســه ها باید این موارد آمــوزش داده 
شود. ما خیلی امیدی نداریم دولت کاری 
کند یا در صداوســیما به مــردم آموزش 
بدهند، اما کاش این اتفاق می افتاد. اگر 
ما تأکیدمان روی آموزش فراگیر اســت، 
برای همین موارد است؛ اینکه بچه های 
دارای معلولیــت در کنــار ســایر بچه ها و 
در یک مدرســه درس بخوانند. چون اگر 
کســی در مدرســه با یک نابینا، ناشــنوا یا 
یک معلول جســمی همکالســی باشد، 
دیگر آنقدر کمک کردن برایش ســخت 
نمی شود چون تجربه اش را داشته. پس 
تــا جایــی کــه ممکن اســت، باید ســعی 
کنیم امکان برخورد و تعامل را در سنین 

پایین تر فراهم کنیم.«
ë خانه نشینی با رفتار نامناسب

جســمی-  معلولیــت  چقــا،  آزاده 
حرکتی شــدید دارد و چند ســالی اســت 
روی ویلچــر می نشــیند و می گویــد برای 
او کــه بــه معلولیتش عادت کرده شــاید 
تحمــل برخــی رفتارهــا راحت تر باشــد 
امــا بــرای همــه بویــژه آنهــا کــه بتازگــی 
طــور  ایــن  شــده اند  معلولیــت  دچــار 
نیســت و یک رفتــار نامناســب می تواند 
فــرد را بــرای همیشــه خانه نشــین کند: 
را می بیننــد، می گوینــد خدایــا  »تــا مــا 

شــکرت یــا الهــی خــدا شــفایت بدهــد. 
شــاید خودشــان ندانند اما این جمله ها 
بشــدت آزاردهنــده اســت و برای کســی 
که تــازه می خواهد خــودش را به ویلچر 
عادت بدهد این جمله ها خیلی سنگین  
است.« او می گوید خیلی از مردم دوست 
دارنــد بــه یــک فــرد روی ویلچــر کمــک 
کننــد و مثــاًل تا من را می بیننــد می دوند 
و ویلچــرم را هــل می دهنــد درحالی که 
ویلچر من برقی اســت یــا مثاًل می گویند 
خیالت راحت ویلچــرت را دارم می برم 
درحالــی که ویلچر من اصــاًل نیاز به هل 
دادن نــدارد یا همین دخالت های نابجا 
و بــدون ســؤال کردن باعث  شــده گاهی 
روی پــل یــا جــای خاصــی ویلچــرم کج 
شــده و افتاده ام. برخی هم فکر می کنند 
ما خجالت می کشــیم درخواست کمک 

کنیم درحالی که این طور نیست.
 البتــه آزاده بــه آن دســته افــرادی که 
آنهــا را کاماًل نادیده می گیرند یا حتی به 
درخواست کمک شــان نه می گویند هم 
اشــاره می کند: »بعضی ها کاًل خودشان 
را به ندیدن و نشــنیدن می زنند تا کمک 
نکننــد. مــن می گویم اگر ما درخواســت 
شــرمنده!  نــه،  بگوییــد  کردیــم  کمــک 
چــرا جوری رفتــار می کنید که انــگار ما را 
ندیده ایــد. دیــدن این آدم ها هــم واقعاً 
آزاردهنــده اســت. مثاًل چنــد وقت قبل 
به خانمی گفتم آشغالم را بیندازد توی 
سطل زباله. آخر می دانی سطل ها آنقدر 
بلندند که دســت مــا به آنها نمی رســد. 
آن خانم گفت من دیســک کمــر دارم و 
نمی توانم. از تعجب خشــکم زد چراکه 
از او خواســتم یــک زبالــه چنــد گرمــی را 
در ســطل بینــدازد از او نخواســته بــودم 
کــه ویلچــرم را جابــه جــا کند. ایــن جور 

پیش آمده در خیابان راه می روم یک نفر ناگهان می گوید خانم کجا می روی؟ 
مثاًل منظورش این است که اگر مسیرش با من تا چهار راه بعد یکی است 

همراهی ام کند. اما با این سؤال اول فکر می کنی به حریم خصوصی ات توهین 
شده. درست است ما معلولیت داریم اما حریم خصوصی داریم

امــا تالشــش بی نتیجــه ماند و پوســتری 
که نحــوه ارتبــاط درســت با یک ناشــنوا 
را آمــوزش مــی داد، هرگز در ســازمان ها 

استفاده نشد.
ë اول سؤال کنید بعد کمک

»اگــر کســی معلــم یــا مربــی مهــد 
اســت و االن حرف هــای مــا را می خواند 
برنامه ریــزی کنــد تا بچه هــا را بیشــتر با 
تفاوت ها آشــنا کند. اصل اول را همیشه 
دارای  افــراد  از  کــه  بگذاریــم  ایــن  بــر 
معلولیت درباره کمک خواســتن سؤال 
کنیم. یعنی اساس را بر این بگذاریم که 
این افراد یا کمک الزم ندارند، مگر آنکه 
خودشــان درخواســت کنند یا احســاس 
می کنیم کمک الزم دارند و اگر این حس 
را داشتیم پیشنهاد کمک بدهیم.« اینها 
پیشنهادهای الهام یوسفیان برای کمک 

به افراد دارای معلولیت است.
او بــرای حرف هایش مثــال می آورد: 
»مثاًل پیش آمــده در خیابان راه می روم 
یــک نفــر ناگهــان می گویــد خانــم کجــا 
مــی روی؟ مثــاًل منظورش این اســت که 
اگر مســیرش با من تا چهارراه بعد یکی 
اســت همراهی ام کنــد. اما با این ســؤال 
اول فکر می کنی به حریم خصوصی ات 
توهین شــده. درست است ما معلولیت 

داریم اما حریم خصوصی داریم.«
می گویــد:  بحــث  جمع بنــدی  در  او 
»همیشه از افراد دارای معلولیت سؤال 
کنید کــه آیا به کمــک نیاز دارنــد؟ هرگز 
بدون ســؤال کردن، بــدن، عصا و ویلچر 
فرد را نگیرید. به حریم خصوصی شــان 
معلولیــت  بدانیــد  و  بگذاریــد  احتــرام 
باعث نمی شــود افراد حریم خصوصی 
نداشــته باشــند. نکته دیگر اینکه برخی 
از انواع معلولیت ها ممکن اســت مورد 
تمسخر قرار گیرند. مثاًل بچه های ناشنوا 
می گوینــد خیلــی اوقــات موقــع کمــک 
گرفتــن زبــان اشاره شــان مورد تمســخر 
قــرار می گیــرد یــا نــوع معلولیــت فــرد 
جوری اســت کــه وقتی حــرف می زند ما 
متوجه نمی شــویم که می توانیم خیلی 
محترمانه بگوییم که متوجه نمی شویم 
و از کاغــذ و خــودکار اســتفاده کنیــم تــا 
حرف هایشــان را برایمان بنویســند و یاد 

بگیریم به تفاوت ها احترام بگذاریم.«

هر
:  م

س 
عک

انگلیســی در شــهر یــک آموزشــگاه زبان 
اشــاره هــم وجود داشــت تــا مــردم زبان 
اشــاره را یاد بگیرند. خدا را شــکر می کنم 
کــه مــردم در کلینیکم بــرای یــاد گرفتن 

زبان اشاره ثبت نام می کنند.«
 ایمــان دربــاره نحــوه کمک بــه افراد 
دارای معلولیت ناشنوایی هم می گوید: 
»خیلی اوقات اگر در مراکز دولتی باشــم 
از افراد درخواست می کنم حرف هایشان 
را برایم روی کاغذ بنویســند. البته برخی 
هم کــم لطفــی می کنند و برای نوشــتن 
یــک متــن کوتــاه روی کاغــذ دو ســاعت 
منتظــرم می گذارنــد یــا برخــی مــرا بــه 
همکارشان حواله می دهند و همکارهم 
با صدای بلند فریاد می زند که این باعث 
می شود در شنیدن دچار مشکل بیشتری 

بشوم.«
ایمــان بــرای فرهنگ ســازی در ایــن 
بــاره در شــهرش پوســتری طراحــی کرد 
تــا بــه بهانــه روز جهانــی ناشــنوایان در 
مراکز دولتی شهر مشــهد استفاده شود، 

مواقــع از شــهرداری و مســئوالن شــاکی 
می شــوم که چرا فضــا و امکانات را برای 

ما مناسب سازی نکرده اند.«
و  شــخصی  ســؤال های  از  او   
کنجکاوی هــای دائــم مــردم هــم گالیه 
دارد: »در تاکســی، اتوبــوس و متــرو ســر 
می پرســند  می کننــد.  بــاز  را  صحبــت 
وقتــی  بــودی؟  جــوری  ایــن  بچگــی  از 
می فهمند متأهلــم و بچه دارم تعجب 
می کننــد و دامنه ســؤال های خصوصی 
را تــا رفتــار خانــواده شــوهرم بــا من هم 
می برنــد. انــگار فکر می کنند چــون روی 
ویلچر می نشــینم حــق دارند هر ســؤال 

شــخصی از مــن بپرســند و اینهــا واقعــاً 
ناراحت کننده است.«

ë ما را به نام واقعی مان صدا کنید
»بعضــی آدم هــا اصــاًل نمی دانند با 
ناشــنواها چطــور ارتبــاط برقــرار کننــد یا 
افراد دارای معلولیت گفتاری و شــنوایی 
را چطــور صــدا بزننــد.« اینهــا را ایمــان 
طوســی می گوید. ناشنواست و این روزها 
در  مــددکاری  کلینیــک  یــک  مدیریــت 
مشــهد را برعهده دارد: »در برخی مراکز 
دولتــی باید تلفنــی وقت گرفــت و چون 
مــن معلولیــت شــنوایی دارم اگــر کارم 
فوری و ضروری باشد، مجبورم از دیگران 

درخواست کمک کنم. بارها دیده ام افراد 
موقــع معرفی من یا امثــال من گفته اند 
آقــا یا خانــم فالنی کر و الل هســتند. این 
جمله روی افرادی که معلولیت شنوایی 
دارنــد، تأثیــر خیلــی بــدی دارد. بعضی 
اوقــات افراد موقــع صحبت کــردن با ما 
زود خسته می شوند یا عصبانی می شوند 
و بــا حالت بدی نگاه مــان می کنند یا اگر 
صحبــت را دوبار تکرار کننــد و ما متوجه 
نشویم خسته می شــوند. این موارد بارها 
در مراســم رســمی پیش آمــده یا برخی 
کارهــا را بــرای همیــن از دســت داده ام. 
کاش بــه جــای ایــن همــه کالس زبــان 
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حريم خصوصی معلول و غیرمعلول ندارد

چگونه به یک معلول کمک کنیم؟
ترانه بنی يعقوب

گزارش نويس

»گاهی در مورد ما طوری حرف می زنند 
انگار شــیء هستیم. یک بار برای یک کار 
اداری به ســازمانی رفته بودم، کارمند به 
شــخص همراه من گفت ایــن را یک جا 
بنشــون و برو کارهاش را انجام بده. این 
بنده خدا را دیگه نمی خواد ببری! آدم ها 
نمی داننــد ایــن طوری و بــا این حرف ها 
کمکی نمی کنند بلکه بیشتر ناراحت مان 

می کنند.«
اینها حرف های الهام یوسفیان، نابینا 
و فعــال حقــوق افــراد دارای معلولیت 
اســت. می گویــد گاهــی افــراد بــه قصــد 
کمک به آنها بیشتر آزار می رسانند. مثل 
زمانــی که آنها را »ایــن« صدا می زنند یا 

خطاب به همراه شان سخن می گویند.
نمی دانــم شــما جــزو کــدام دســته 
دارای  فــرد  تــا  کــه  آنهایــی  هســتید؛ 
معلولیتی را در خیابان می بینید ســریع 
بــرای کمــک بــه ســمتش می دویــد یــا 
ترجیــح می دهید اساســاً آنهــا را نادیده 
بگیریــد. اگــر جــزو افــرادی هســتید کــه 
دلتــان بــرای کمک به این افــراد می تپد 
بد نیســت پای حرف های شان بنشینید، 
چون کمــک کردن به آنهــا هم قواعدی 
کــم  دربــاره اش  مــا  بیشــتر  کــه  دارد 
می دانیم. اگــر هم جزو افرادی هســتید 
که آدم های متفاوت با خودتان را نادیده 
می گیریــد بــاز هــم توصیه می کنــم این 

گزارش را بخوانید.
الهــام یوســفیان کــه سال هاســت در 
حــوزه افــراد دارای معلولیــت کار کرده، 
می گویــد: »بعضی آدم هــا موقع کمک 

به ما دســت و پای شــان را گم می کنند و 
استرس و اضطراب می گیرند. گاهی یک 
آدمی مــی دود تا در را برای من باز کند و 
این بیشــتر حالم را بد می کنــد. این نوع 
کمــک کردن بیشــتر به خاطــر اضطراب 
و اســترس خودشان اســت نه اینکه فکر 

کنند ما در معرض خطریم.«
الهــام دلیل این  همه دســتپاچگی و 
رفتارهــای نامناســب را آمــوزش ندیدن 
و  مهدکودک هــا  در  »اوالً  می دانــد: 
مدرســه ها باید این موارد آمــوزش داده 
شود. ما خیلی امیدی نداریم دولت کاری 
کند یا در صداوســیما به مــردم آموزش 
بدهند، اما کاش این اتفاق می افتاد. اگر 
ما تأکیدمان روی آموزش فراگیر اســت، 
برای همین موارد است؛ اینکه بچه های 
دارای معلولیــت در کنــار ســایر بچه ها و 
در یک مدرســه درس بخوانند. چون اگر 
کســی در مدرســه با یک نابینا، ناشــنوا یا 
یک معلول جســمی همکالســی باشد، 
دیگر آنقدر کمک کردن برایش ســخت 
نمی شود چون تجربه اش را داشته. پس 
تــا جایــی کــه ممکن اســت، باید ســعی 
کنیم امکان برخورد و تعامل را در سنین 

پایین تر فراهم کنیم.«
ë خانه نشینی با رفتار نامناسب

جســمی-  معلولیــت  چقــا،  آزاده 
حرکتی شــدید دارد و چند ســالی اســت 
روی ویلچــر می نشــیند و می گویــد برای 
او کــه بــه معلولیتش عادت کرده شــاید 
تحمــل برخــی رفتارهــا راحت تر باشــد 
امــا بــرای همــه بویــژه آنهــا کــه بتازگــی 
طــور  ایــن  شــده اند  معلولیــت  دچــار 
نیســت و یک رفتــار نامناســب می تواند 
فــرد را بــرای همیشــه خانه نشــین کند: 
را می بیننــد، می گوینــد خدایــا  »تــا مــا 

شــکرت یــا الهــی خــدا شــفایت بدهــد. 
شــاید خودشــان ندانند اما این جمله ها 
بشــدت آزاردهنــده اســت و برای کســی 
که تــازه می خواهد خــودش را به ویلچر 
عادت بدهد این جمله ها خیلی سنگین  
است.« او می گوید خیلی از مردم دوست 
دارنــد بــه یــک فــرد روی ویلچــر کمــک 
کننــد و مثــاًل تا من را می بیننــد می دوند 
و ویلچــرم را هــل می دهنــد درحالی که 
ویلچر من برقی اســت یــا مثاًل می گویند 
خیالت راحت ویلچــرت را دارم می برم 
درحالــی که ویلچر من اصــاًل نیاز به هل 
دادن نــدارد یا همین دخالت های نابجا 
و بــدون ســؤال کردن باعث  شــده گاهی 
روی پــل یــا جــای خاصــی ویلچــرم کج 
شــده و افتاده ام. برخی هم فکر می کنند 
ما خجالت می کشــیم درخواست کمک 

کنیم درحالی که این طور نیست.
 البتــه آزاده بــه آن دســته افــرادی که 
آنهــا را کاماًل نادیده می گیرند یا حتی به 
درخواست کمک شــان نه می گویند هم 
اشــاره می کند: »بعضی ها کاًل خودشان 
را به ندیدن و نشــنیدن می زنند تا کمک 
نکننــد. مــن می گویم اگر ما درخواســت 
شــرمنده!  نــه،  بگوییــد  کردیــم  کمــک 
چــرا جوری رفتــار می کنید که انــگار ما را 
ندیده ایــد. دیــدن این آدم ها هــم واقعاً 
آزاردهنــده اســت. مثاًل چنــد وقت قبل 
به خانمی گفتم آشغالم را بیندازد توی 
سطل زباله. آخر می دانی سطل ها آنقدر 
بلندند که دســت مــا به آنها نمی رســد. 
آن خانم گفت من دیســک کمــر دارم و 
نمی توانم. از تعجب خشــکم زد چراکه 
از او خواســتم یــک زبالــه چنــد گرمــی را 
در ســطل بینــدازد از او نخواســته بــودم 
کــه ویلچــرم را جابــه جــا کند. ایــن جور 

پیش آمده در خیابان راه می روم یک نفر ناگهان می گوید خانم کجا می روی؟ 
مثاًل منظورش این است که اگر مسیرش با من تا چهار راه بعد یکی است 

همراهی ام کند. اما با این سؤال اول فکر می کنی به حریم خصوصی ات توهین 
شده. درست است ما معلولیت داریم اما حریم خصوصی داریم

امــا تالشــش بی نتیجــه ماند و پوســتری 
که نحــوه ارتبــاط درســت با یک ناشــنوا 
را آمــوزش مــی داد، هرگز در ســازمان ها 

استفاده نشد.
ë اول سؤال کنید بعد کمک

»اگــر کســی معلــم یــا مربــی مهــد 
اســت و االن حرف هــای مــا را می خواند 
برنامه ریــزی کنــد تا بچه هــا را بیشــتر با 
تفاوت ها آشــنا کند. اصل اول را همیشه 
دارای  افــراد  از  کــه  بگذاریــم  ایــن  بــر 
معلولیت درباره کمک خواســتن سؤال 
کنیم. یعنی اساس را بر این بگذاریم که 
این افراد یا کمک الزم ندارند، مگر آنکه 
خودشــان درخواســت کنند یا احســاس 
می کنیم کمک الزم دارند و اگر این حس 
را داشتیم پیشنهاد کمک بدهیم.« اینها 
پیشنهادهای الهام یوسفیان برای کمک 

به افراد دارای معلولیت است.
او بــرای حرف هایش مثــال می آورد: 
»مثاًل پیش آمــده در خیابان راه می روم 
یــک نفــر ناگهــان می گویــد خانــم کجــا 
مــی روی؟ مثــاًل منظورش این اســت که 
اگر مســیرش با من تا چهارراه بعد یکی 
اســت همراهی ام کنــد. اما با این ســؤال 
اول فکر می کنی به حریم خصوصی ات 
توهین شــده. درست است ما معلولیت 

داریم اما حریم خصوصی داریم.«
می گویــد:  بحــث  جمع بنــدی  در  او 
»همیشه از افراد دارای معلولیت سؤال 
کنید کــه آیا به کمــک نیاز دارنــد؟ هرگز 
بدون ســؤال کردن، بــدن، عصا و ویلچر 
فرد را نگیرید. به حریم خصوصی شــان 
معلولیــت  بدانیــد  و  بگذاریــد  احتــرام 
باعث نمی شــود افراد حریم خصوصی 
نداشــته باشــند. نکته دیگر اینکه برخی 
از انواع معلولیت ها ممکن اســت مورد 
تمسخر قرار گیرند. مثاًل بچه های ناشنوا 
می گوینــد خیلــی اوقــات موقــع کمــک 
گرفتــن زبــان اشاره شــان مورد تمســخر 
قــرار می گیــرد یــا نــوع معلولیــت فــرد 
جوری اســت کــه وقتی حــرف می زند ما 
متوجه نمی شــویم که می توانیم خیلی 
محترمانه بگوییم که متوجه نمی شویم 
و از کاغــذ و خــودکار اســتفاده کنیــم تــا 
حرف هایشــان را برایمان بنویســند و یاد 

بگیریم به تفاوت ها احترام بگذاریم.«

هر
:  م

س 
عک

انگلیســی در شــهر یــک آموزشــگاه زبان 
اشــاره هــم وجود داشــت تــا مــردم زبان 
اشــاره را یاد بگیرند. خدا را شــکر می کنم 
کــه مــردم در کلینیکم بــرای یــاد گرفتن 

زبان اشاره ثبت نام می کنند.«
 ایمــان دربــاره نحــوه کمک بــه افراد 
دارای معلولیت ناشنوایی هم می گوید: 
»خیلی اوقات اگر در مراکز دولتی باشــم 
از افراد درخواست می کنم حرف هایشان 
را برایم روی کاغذ بنویســند. البته برخی 
هم کــم لطفــی می کنند و برای نوشــتن 
یــک متــن کوتــاه روی کاغــذ دو ســاعت 
منتظــرم می گذارنــد یــا برخــی مــرا بــه 
همکارشان حواله می دهند و همکارهم 
با صدای بلند فریاد می زند که این باعث 
می شود در شنیدن دچار مشکل بیشتری 

بشوم.«
ایمــان بــرای فرهنگ ســازی در ایــن 
بــاره در شــهرش پوســتری طراحــی کرد 
تــا بــه بهانــه روز جهانــی ناشــنوایان در 
مراکز دولتی شهر مشــهد استفاده شود، 

مواقــع از شــهرداری و مســئوالن شــاکی 
می شــوم که چرا فضــا و امکانات را برای 

ما مناسب سازی نکرده اند.«
و  شــخصی  ســؤال های  از  او   
کنجکاوی هــای دائــم مــردم هــم گالیه 
دارد: »در تاکســی، اتوبــوس و متــرو ســر 
می پرســند  می کننــد.  بــاز  را  صحبــت 
وقتــی  بــودی؟  جــوری  ایــن  بچگــی  از 
می فهمند متأهلــم و بچه دارم تعجب 
می کننــد و دامنه ســؤال های خصوصی 
را تــا رفتــار خانــواده شــوهرم بــا من هم 
می برنــد. انــگار فکر می کنند چــون روی 
ویلچر می نشــینم حــق دارند هر ســؤال 

شــخصی از مــن بپرســند و اینهــا واقعــاً 
ناراحت کننده است.«

ë ما را به نام واقعی مان صدا کنید
»بعضــی آدم هــا اصــاًل نمی دانند با 
ناشــنواها چطــور ارتبــاط برقــرار کننــد یا 
افراد دارای معلولیت گفتاری و شــنوایی 
را چطــور صــدا بزننــد.« اینهــا را ایمــان 
طوســی می گوید. ناشنواست و این روزها 
در  مــددکاری  کلینیــک  یــک  مدیریــت 
مشــهد را برعهده دارد: »در برخی مراکز 
دولتــی باید تلفنــی وقت گرفــت و چون 
مــن معلولیــت شــنوایی دارم اگــر کارم 
فوری و ضروری باشد، مجبورم از دیگران 

درخواست کمک کنم. بارها دیده ام افراد 
موقــع معرفی من یا امثــال من گفته اند 
آقــا یا خانــم فالنی کر و الل هســتند. این 
جمله روی افرادی که معلولیت شنوایی 
دارنــد، تأثیــر خیلــی بــدی دارد. بعضی 
اوقــات افراد موقــع صحبت کــردن با ما 
زود خسته می شوند یا عصبانی می شوند 
و بــا حالت بدی نگاه مــان می کنند یا اگر 
صحبــت را دوبار تکرار کننــد و ما متوجه 
نشویم خسته می شــوند. این موارد بارها 
در مراســم رســمی پیش آمــده یا برخی 
کارهــا را بــرای همیــن از دســت داده ام. 
کاش بــه جــای ایــن همــه کالس زبــان 
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ارکاتکپسثحبورج1

فاریسینامرایو2

سنوایسدعنالوج3
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یرغاسمرچلیشانش1

کسمتممالکهبوک2

دونشاویشاراسا3

نلاندزکوکنار4

دکسممترارمنا5

هکنوکارکارار6

ردانریانسورد7

اناهلالتشدرفک8

قاورامیاابدا9

طرسفموناماهد10

یزاسرانساماا11

سوتفدهشیدهار12

ینابرربباسونو13

اکتایمساالاتا14

هنیشباینرفوزیش15

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 - درختی همیشه سبز در استوا- گیاهی پایا از رده سرخس ها 

با ساقه های باریک و برگ های ریز
2-  قلعه ای نزدیک زابل در محدوده تاسوکی- قربانی- دانشگاه

3-  شادمان- مخفف از ما- اجاره منزل- ضمیر فرانسوی
4-  شهر شمالی- نوعی سرودن شعر- گل شاه عباسی

5-  از اساطیر مصر باستان- نوعی از خودرو پورشه- بله آلمانی- خم پارچه
6-  رنگ هشدار- یاقوت سرخ- راهرو

7-  عظمت- اعشاری- به اندازه
8-  پیش درآمد نوعی استاندارد مدیریتی- شهری در کانادا- خوابیده

9-  بازی ای که نفس بسیار می خواهد- گلی خوشبو- مودت و عشق
10- زاویه- چاشنی مرکباتی کباب کوبیده- مجلسی در روسیه

11-  برج افسانه ای- ساز پر سوز- قرار گرفته- رنج
12-  شهر محل کتیبه های گنجنامه- فهرست- جنبیدن

13-  گرداگرد لب- پاره و بخش- همیشه، دائم- آب سوار
14-  بیسکویت ترد- هزار- مومیایی

15-  کارگــردان فیلــم جدید »یک 
کیلــو و بیســت ویک  گرم«- جنــگ 

افزار گرم
 عمودي:

1-  مزاحم- کتاب آگاتا کریستی
2-  نقــاب- ذره بــاردار- حضــرت 

عیسی)ع(
مگوییــد-  برکــس  معرفــت-    -3

سپاه- سایه هر چیز پس از زوال
4-  کماندار منوچهر- نقصان و کم 

و کسری- ناچار
5-  طرف- قناتی نزدیک مشــهد- 

اشاره به دور- مخفف نه از
6-  ســرقت- ســریالی با بازی مینا 
حــرف  بازغــی-  پژمــان  و  الکانــی 

سی  ام
7-  پســوند کوچکی- درس دادن- 

پیچیدن
8-  آســایش- ایوان عبرت- نوعی 

پرتقال
9-  مانع آب- غوغا- پاسخ

هدیــه  هیــکل-  تبتــی-  گاو    -10
فرستادن

11-  جوی خون- یک عامی- خانه 
چشم- شهر خرما

در  شــهری  نمایندگــی-    -12
عربســتان به معنــی چشــمه آب- 

گمان
13-  حــرف روســی- فــر و شــکوه- 

جزء مولکول- سختی و عذاب
بــه-  میــوه  تلــخ-  صمغــی    -14

روستای ییالقی حومه سرعین
15-  اثــر محمدعلــی کشــمیری- 
اجسام ذره بینی که در خون وجود 

دارد

حل جدول ويژه شماره  6920

   افقي:
1 - مجموعه ظروف غذاخوری- معضل زیست محیطی

2-  پر آب ترین رود جهان- بشارت باران می دهد- متحرک
3-  واحد طول انگلیسی- پیشوند یک دهم- بموقع- دشمن سخت

4-  اندرز- مؤلف لمعات- واحد پول هند
5-  اسم آذری- تیغ موکت بری- حرف موصولی- نت یکی مانده به آخر

6-  درخت جوان- از عالئم نگارشی- نوع، جنس
7-  پارچه ای نخی به رنگ خاکستری- ژاکت زنانه- مساوی

8-  واحد بوکس- مبتکر شعر سپید- ضروری
 9-  نگاه خیره- معبد ترسا- سخن بیهوده

10-  شهر نیروگاه- پرده داری خانه کعبه- چند وکیل
11- میوه بهتر!- چاشنی معطرغذا- شن نرم- مخفف عجل اهلل تعالی فرجه

12- مرکز فوریت های پلیسی- اجیر- نقطه ضعف
13-  عدد ورزشی- تنگه- پوستر بزرگ- میدانی تاریخی در مرکز شهر تهران

14-  منطقه نمونه گردشگری بوشهر- چهره، دیدار- شهر جناب خان!
15-  کارگردان فیلم سینمایی »گام های شیدایی« )روی پرده سینما ها(- لبریز

 عمودي:
1-  تیم علی دایی- گلی است 

از گل های بهشت
غربــال-  دادن-  فــراری    -2

همیشه
3-  خبــره- واژه آگاهــی- پدر 

عرب- حرف خطاب
وســیله  پشــمک-  شــهر    -4
کــف-  از  مــواد  تراشــیدن 

پوشاک پیشانی!
دانشــمند-  ســمت-    -5
پژمرده- حرف جمع فارسی

6-  کمیابــی- ســیلی- کلمه 
تصدیق

نبــی-  ابراهیــم  همســر    -7
شــهری در اســتان گیــالن بــا 

طبیعت زیبا- شهر ایستاده
8-  شایســته- پوشــیده نگــه 

داشتن- عضو دهان
9-  کاغذ چاپ- نوعی تفنگ 

شکاری- شهرنشینی
مرکــز  خانــه-  ورودی    -10

ویتنام- قلعه و برج
کــم  مــاه  کــردن-  پــاره    -11
حرف- شــهری در فرانســه- 

مخترع تلفن
12-  قــراول و جلــودار- پارچه 

نخی چادری- جوان
13-  کالم چوپان- نگهبانی- 
ســاکن محله- هدیــه و تحفه 

فرستادن
ســابق-  اســتاندار    -14

همچنین- میانه روی
خوشــمزه  ســوغاتی  دو    -15

بوشهر- کناره ها و اطراف

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6921

حل جدول عادی شماره  6920

8 1 9 2 6 4 3 7 5
6 5 3 9 7 1 2 4 8
7 2 4 8 5 3 6 9 1
9 6 5 1 4 7 8 2 3
1 4 2 3 8 9 7 5 6
3 8 7 5 2 6 4 1 9
5 3 6 4 9 2 1 8 7
4 7 8 6 1 5 9 3 2
2 9 1 7 3 8 5 6 4

7 3 6 8 4 2 5 9 1
2 5 8 3 9 1 6 4 7
9 1 4 5 7 6 3 8 2
5 9 2 7 6 8 4 1 3
6 7 3 4 1 5 8 2 9
8 4 1 9 2 3 7 6 5
1 8 7 6 5 9 2 3 4
3 2 5 1 8 4 9 7 6
4 6 9 2 3 7 1 5 8

9845
9572

3
218

4361
692

4
3675
5849

645
2867

178

927841

419376
853

3596
931

9 8 3 2 4 6 1 7 5
1 4 6 9 5 7 8 3 2
2 5 7 8 1 3 4 9 6
7 2 1 5 6 9 3 8 4
4 3 9 7 2 8 5 6 1
8 6 5 1 3 4 9 2 7
6 1 8 4 9 2 7 5 3
3 9 4 6 7 5 2 1 8
5 7 2 3 8 1 6 4 9

9243
6918

5
9623

27
3819

9
4652

1785

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2967و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6921
 دوشنبه  21 آبان 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

حريم خصوصی معلول و غیرمعلول ندارد

چگونه به یک معلول کمک کنیم؟
ترانه بنی يعقوب

گزارش نويس

»گاهی در مورد ما طوری حرف می زنند 
انگار شــیء هستیم. یک بار برای یک کار 
اداری به ســازمانی رفته بودم، کارمند به 
شــخص همراه من گفت ایــن را یک جا 
بنشــون و برو کارهاش را انجام بده. این 
بنده خدا را دیگه نمی خواد ببری! آدم ها 
نمی داننــد ایــن طوری و بــا این حرف ها 
کمکی نمی کنند بلکه بیشتر ناراحت مان 

می کنند.«
اینها حرف های الهام یوسفیان، نابینا 
و فعــال حقــوق افــراد دارای معلولیت 
اســت. می گویــد گاهــی افــراد بــه قصــد 
کمک به آنها بیشتر آزار می رسانند. مثل 
زمانــی که آنها را »ایــن« صدا می زنند یا 

خطاب به همراه شان سخن می گویند.
نمی دانــم شــما جــزو کــدام دســته 
دارای  فــرد  تــا  کــه  آنهایــی  هســتید؛ 
معلولیتی را در خیابان می بینید ســریع 
بــرای کمــک بــه ســمتش می دویــد یــا 
ترجیــح می دهید اساســاً آنهــا را نادیده 
بگیریــد. اگــر جــزو افــرادی هســتید کــه 
دلتــان بــرای کمک به این افــراد می تپد 
بد نیســت پای حرف های شان بنشینید، 
چون کمــک کردن به آنهــا هم قواعدی 
کــم  دربــاره اش  مــا  بیشــتر  کــه  دارد 
می دانیم. اگــر هم جزو افرادی هســتید 
که آدم های متفاوت با خودتان را نادیده 
می گیریــد بــاز هــم توصیه می کنــم این 

گزارش را بخوانید.
الهــام یوســفیان کــه سال هاســت در 
حــوزه افــراد دارای معلولیــت کار کرده، 
می گویــد: »بعضی آدم هــا موقع کمک 

به ما دســت و پای شــان را گم می کنند و 
استرس و اضطراب می گیرند. گاهی یک 
آدمی مــی دود تا در را برای من باز کند و 
این بیشــتر حالم را بد می کنــد. این نوع 
کمــک کردن بیشــتر به خاطــر اضطراب 
و اســترس خودشان اســت نه اینکه فکر 

کنند ما در معرض خطریم.«
الهــام دلیل این  همه دســتپاچگی و 
رفتارهــای نامناســب را آمــوزش ندیدن 
و  مهدکودک هــا  در  »اوالً  می دانــد: 
مدرســه ها باید این موارد آمــوزش داده 
شود. ما خیلی امیدی نداریم دولت کاری 
کند یا در صداوســیما به مــردم آموزش 
بدهند، اما کاش این اتفاق می افتاد. اگر 
ما تأکیدمان روی آموزش فراگیر اســت، 
برای همین موارد است؛ اینکه بچه های 
دارای معلولیــت در کنــار ســایر بچه ها و 
در یک مدرســه درس بخوانند. چون اگر 
کســی در مدرســه با یک نابینا، ناشــنوا یا 
یک معلول جســمی همکالســی باشد، 
دیگر آنقدر کمک کردن برایش ســخت 
نمی شود چون تجربه اش را داشته. پس 
تــا جایــی کــه ممکن اســت، باید ســعی 
کنیم امکان برخورد و تعامل را در سنین 

پایین تر فراهم کنیم.«
ë خانه نشینی با رفتار نامناسب

جســمی-  معلولیــت  چقــا،  آزاده 
حرکتی شــدید دارد و چند ســالی اســت 
روی ویلچــر می نشــیند و می گویــد برای 
او کــه بــه معلولیتش عادت کرده شــاید 
تحمــل برخــی رفتارهــا راحت تر باشــد 
امــا بــرای همــه بویــژه آنهــا کــه بتازگــی 
طــور  ایــن  شــده اند  معلولیــت  دچــار 
نیســت و یک رفتــار نامناســب می تواند 
فــرد را بــرای همیشــه خانه نشــین کند: 
را می بیننــد، می گوینــد خدایــا  »تــا مــا 

شــکرت یــا الهــی خــدا شــفایت بدهــد. 
شــاید خودشــان ندانند اما این جمله ها 
بشــدت آزاردهنــده اســت و برای کســی 
که تــازه می خواهد خــودش را به ویلچر 
عادت بدهد این جمله ها خیلی سنگین  
است.« او می گوید خیلی از مردم دوست 
دارنــد بــه یــک فــرد روی ویلچــر کمــک 
کننــد و مثــاًل تا من را می بیننــد می دوند 
و ویلچــرم را هــل می دهنــد درحالی که 
ویلچر من برقی اســت یــا مثاًل می گویند 
خیالت راحت ویلچــرت را دارم می برم 
درحالــی که ویلچر من اصــاًل نیاز به هل 
دادن نــدارد یا همین دخالت های نابجا 
و بــدون ســؤال کردن باعث  شــده گاهی 
روی پــل یــا جــای خاصــی ویلچــرم کج 
شــده و افتاده ام. برخی هم فکر می کنند 
ما خجالت می کشــیم درخواست کمک 

کنیم درحالی که این طور نیست.
 البتــه آزاده بــه آن دســته افــرادی که 
آنهــا را کاماًل نادیده می گیرند یا حتی به 
درخواست کمک شــان نه می گویند هم 
اشــاره می کند: »بعضی ها کاًل خودشان 
را به ندیدن و نشــنیدن می زنند تا کمک 
نکننــد. مــن می گویم اگر ما درخواســت 
شــرمنده!  نــه،  بگوییــد  کردیــم  کمــک 
چــرا جوری رفتــار می کنید که انــگار ما را 
ندیده ایــد. دیــدن این آدم ها هــم واقعاً 
آزاردهنــده اســت. مثاًل چنــد وقت قبل 
به خانمی گفتم آشغالم را بیندازد توی 
سطل زباله. آخر می دانی سطل ها آنقدر 
بلندند که دســت مــا به آنها نمی رســد. 
آن خانم گفت من دیســک کمــر دارم و 
نمی توانم. از تعجب خشــکم زد چراکه 
از او خواســتم یــک زبالــه چنــد گرمــی را 
در ســطل بینــدازد از او نخواســته بــودم 
کــه ویلچــرم را جابــه جــا کند. ایــن جور 

پیش آمده در خیابان راه می روم یک نفر ناگهان می گوید خانم کجا می روی؟ 
مثاًل منظورش این است که اگر مسیرش با من تا چهار راه بعد یکی است 

همراهی ام کند. اما با این سؤال اول فکر می کنی به حریم خصوصی ات توهین 
شده. درست است ما معلولیت داریم اما حریم خصوصی داریم

امــا تالشــش بی نتیجــه ماند و پوســتری 
که نحــوه ارتبــاط درســت با یک ناشــنوا 
را آمــوزش مــی داد، هرگز در ســازمان ها 

استفاده نشد.
ë اول سؤال کنید بعد کمک

»اگــر کســی معلــم یــا مربــی مهــد 
اســت و االن حرف هــای مــا را می خواند 
برنامه ریــزی کنــد تا بچه هــا را بیشــتر با 
تفاوت ها آشــنا کند. اصل اول را همیشه 
دارای  افــراد  از  کــه  بگذاریــم  ایــن  بــر 
معلولیت درباره کمک خواســتن سؤال 
کنیم. یعنی اساس را بر این بگذاریم که 
این افراد یا کمک الزم ندارند، مگر آنکه 
خودشــان درخواســت کنند یا احســاس 
می کنیم کمک الزم دارند و اگر این حس 
را داشتیم پیشنهاد کمک بدهیم.« اینها 
پیشنهادهای الهام یوسفیان برای کمک 

به افراد دارای معلولیت است.
او بــرای حرف هایش مثــال می آورد: 
»مثاًل پیش آمــده در خیابان راه می روم 
یــک نفــر ناگهــان می گویــد خانــم کجــا 
مــی روی؟ مثــاًل منظورش این اســت که 
اگر مســیرش با من تا چهارراه بعد یکی 
اســت همراهی ام کنــد. اما با این ســؤال 
اول فکر می کنی به حریم خصوصی ات 
توهین شــده. درست است ما معلولیت 

داریم اما حریم خصوصی داریم.«
می گویــد:  بحــث  جمع بنــدی  در  او 
»همیشه از افراد دارای معلولیت سؤال 
کنید کــه آیا به کمــک نیاز دارنــد؟ هرگز 
بدون ســؤال کردن، بــدن، عصا و ویلچر 
فرد را نگیرید. به حریم خصوصی شــان 
معلولیــت  بدانیــد  و  بگذاریــد  احتــرام 
باعث نمی شــود افراد حریم خصوصی 
نداشــته باشــند. نکته دیگر اینکه برخی 
از انواع معلولیت ها ممکن اســت مورد 
تمسخر قرار گیرند. مثاًل بچه های ناشنوا 
می گوینــد خیلــی اوقــات موقــع کمــک 
گرفتــن زبــان اشاره شــان مورد تمســخر 
قــرار می گیــرد یــا نــوع معلولیــت فــرد 
جوری اســت کــه وقتی حــرف می زند ما 
متوجه نمی شــویم که می توانیم خیلی 
محترمانه بگوییم که متوجه نمی شویم 
و از کاغــذ و خــودکار اســتفاده کنیــم تــا 
حرف هایشــان را برایمان بنویســند و یاد 

بگیریم به تفاوت ها احترام بگذاریم.«

هر
:  م

س 
عک

انگلیســی در شــهر یــک آموزشــگاه زبان 
اشــاره هــم وجود داشــت تــا مــردم زبان 
اشــاره را یاد بگیرند. خدا را شــکر می کنم 
کــه مــردم در کلینیکم بــرای یــاد گرفتن 

زبان اشاره ثبت نام می کنند.«
 ایمــان دربــاره نحــوه کمک بــه افراد 
دارای معلولیت ناشنوایی هم می گوید: 
»خیلی اوقات اگر در مراکز دولتی باشــم 
از افراد درخواست می کنم حرف هایشان 
را برایم روی کاغذ بنویســند. البته برخی 
هم کــم لطفــی می کنند و برای نوشــتن 
یــک متــن کوتــاه روی کاغــذ دو ســاعت 
منتظــرم می گذارنــد یــا برخــی مــرا بــه 
همکارشان حواله می دهند و همکارهم 
با صدای بلند فریاد می زند که این باعث 
می شود در شنیدن دچار مشکل بیشتری 

بشوم.«
ایمــان بــرای فرهنگ ســازی در ایــن 
بــاره در شــهرش پوســتری طراحــی کرد 
تــا بــه بهانــه روز جهانــی ناشــنوایان در 
مراکز دولتی شهر مشــهد استفاده شود، 

مواقــع از شــهرداری و مســئوالن شــاکی 
می شــوم که چرا فضــا و امکانات را برای 

ما مناسب سازی نکرده اند.«
و  شــخصی  ســؤال های  از  او   
کنجکاوی هــای دائــم مــردم هــم گالیه 
دارد: »در تاکســی، اتوبــوس و متــرو ســر 
می پرســند  می کننــد.  بــاز  را  صحبــت 
وقتــی  بــودی؟  جــوری  ایــن  بچگــی  از 
می فهمند متأهلــم و بچه دارم تعجب 
می کننــد و دامنه ســؤال های خصوصی 
را تــا رفتــار خانــواده شــوهرم بــا من هم 
می برنــد. انــگار فکر می کنند چــون روی 
ویلچر می نشــینم حــق دارند هر ســؤال 

شــخصی از مــن بپرســند و اینهــا واقعــاً 
ناراحت کننده است.«

ë ما را به نام واقعی مان صدا کنید
»بعضــی آدم هــا اصــاًل نمی دانند با 
ناشــنواها چطــور ارتبــاط برقــرار کننــد یا 
افراد دارای معلولیت گفتاری و شــنوایی 
را چطــور صــدا بزننــد.« اینهــا را ایمــان 
طوســی می گوید. ناشنواست و این روزها 
در  مــددکاری  کلینیــک  یــک  مدیریــت 
مشــهد را برعهده دارد: »در برخی مراکز 
دولتــی باید تلفنــی وقت گرفــت و چون 
مــن معلولیــت شــنوایی دارم اگــر کارم 
فوری و ضروری باشد، مجبورم از دیگران 

درخواست کمک کنم. بارها دیده ام افراد 
موقــع معرفی من یا امثــال من گفته اند 
آقــا یا خانــم فالنی کر و الل هســتند. این 
جمله روی افرادی که معلولیت شنوایی 
دارنــد، تأثیــر خیلــی بــدی دارد. بعضی 
اوقــات افراد موقــع صحبت کــردن با ما 
زود خسته می شوند یا عصبانی می شوند 
و بــا حالت بدی نگاه مــان می کنند یا اگر 
صحبــت را دوبار تکرار کننــد و ما متوجه 
نشویم خسته می شــوند. این موارد بارها 
در مراســم رســمی پیش آمــده یا برخی 
کارهــا را بــرای همیــن از دســت داده ام. 
کاش بــه جــای ایــن همــه کالس زبــان 
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امروز در تاريخ
دشمن داخلى

 جالل الدين خوارزمشاه 13 نوامبر سال1225 ميالدي 
از برادرش غياث الدين حاكم كرمان خواست كه اراضي 
متصرف شده از اتابك فارس را پس بدهد تا دشمن داخلي 
نداشته باشند كه دشمن داخلي به مراتب زيان رسان تر از 
خارجي است. جالل الدين پس از شكستي كه از چنگيز 
خـــان مغول در ايران خاوري خورد، در حالي كه چنگيز 
او را كه درحال عقب نشـــيني بود دنبال مي كرد پس از 
عبور از رود ســـند به هند رفته بود. جالل الدين درسال 

1225 ميالدي به كرمان وارد شده بود.
الغاى مشروطيت

22 آبان ماه سال 1287 خورشيدي در اجتماع مخالفان 
مشـــروطيت در باغشاه، شيخ فضل اهللا نوري مشروطيت 
را مغاير مشروعيت اعالم داشت و حاضران در آن جمع 
سپس تصميم به نوشتن نامه اي در آن زمينه خطاب به شاه 
كه در همان محل اقامت داشت گرفتند و به جمع آوري 
امضاء پرداختند.شيخ فضل اهللا اين موضوع را پنج روز بعد 
در همان اجتماع تكرار كرد كه شماري از حاضران به تاسي 
از او از محمدعليشاه كه آماده شنيدن چنين پيشنهادي بود 

مصرانه خواستند كه مشروطيت را ملغي سازد. 
محمدعليشاه يك روز بعد (28 آبان) مشروطيت را 
كان لم يكن اعالم داشت و تاكيد كرد كه به درخواست 
متقاضيان به ويژه توصيه روحانيون اين تصميم را گرفته 
است .در پي اين اقدام محمد علي شاه، مخالفت با او در 
مناطق مختلف كشور از جمله گيالن، اصفهان و آذربايجان 
آغاز شـــد و تا بركناركردنش ادامه يافت. شيخ فضل اهللا 

نيز اعدام شد.
سرهنگ هربرت شوارتسكف آمريكايى درايران

22 آبان ماه 1321 هجري خورشـــيدي كه ايران در 
اشغال نظامي متفقين بود، مجلس شوراى ملى با استخدام 
دكتر ميلســـپو آمريكايي براي رياست بر ماليه و سرهنگ 
هربرت شوارتســـكف به عنوان مستشار ژاندارمري ايران 

موافقت كرد. 
مجلس در همان جلسه دستمزد پيشنهادي ساالنه 18 
هزار دالر براي دكتر ميلســـپورا نيز تصويب كرد. از آغاز 
قرن 19 ميالدي «ماليات» در ايران يك مسئله بوده است و 
به نظر اصحاب نظر، تا اين مسئله حل نشود مسائل ديگر 

ايران حل نخواهند شد.

قاب امروز

گفتـــم عقلم گفت كه حيران منســـت
گفتـــم جانـــم گفـــت كه قربان منســـت

گفتـــم كـــه دلم گفت كـــه آن ديوانه
در سلســـله زلـــف پريشـــان منســـت
عبيد زاكانى

* اگرمى خواهى خوشـــبخت باشـــى براى 
خوشبختى ديگران بكوش؛ زيرا آن شادى كه ما 
به ديگران مى دهيم به خود ما بر مى گردد. 
بتهوون
* بهترين راه براى رســـيدن به خوشبختى اين 

برنارد شاواست كه خودتان باشيد.

پند بزرگان سرايه

باغات اورامانات كردستان /عكس از: فرشيد اردالن

22 آبان
22 آبان ـ  روزنامه فرانسوي فيگارو مي نويسد: 
در واشـــنگتن دو كميته كار، مشـــغول فعاليت 
شبانه روزي هستند. يكي از دو كميته رشد بحران 
ايران را با تمامي جزئيات تعقيب مي كند و كميته 
دوم نتايجي را كه بحران فوق الذكر مي تواند در ابعاد 

مختلف بوجود آورد، بررسي مي كند.
*در واحدهاي نظامي نفاق به وقوع پيوست، 
بعضي از نظاميان از دستورات فرماندهان خود در 

مورد شليك به سمت مردم خودداري كردند.
*آمار فرار ســـربازان از سربازخانه  ها فزوني 

يافت.
*بر اثر اعتصاب كارگران كارخانه برق، تهران 

در خاموشي و تاريكي فرو رفت.
*كارمندان تلويزيـــون طي بيانه اي از مردم 
خواستند كه تلويزيون خود را خاموش سازند، چون 

نظاميان بر دستگاههاي آنها نظارت دارند.
*كارمندان مخابرات مستشاران آمريكايي را 

بيرون كردند.

*در بـــازار تهران بين بازاريان و مأمورين زد 
و خورد شـــد و نظاميان به ســـوي مردم شليك 

كردند.
*كاركنان هواپيمايي ملي ايران اعتصاب خود 
را شكســـتند و به سر كار بازگشتند ولي پروازها 

همچنان انجام نمي گيرد.
*كارتر درباره ايران و اوضاع داخلي مصاحبه 
كرد و گفت اميدوار است كه يك دولت ائتالفي 

و اتحاد بزودي در تهران تشكيل شود.
* مشـــاور سياســـي كارتر گفت: وي تمام 
رويدادهاي ايران را دنبال كرده اســـت و براي هر 
رويدادي، نقشه هاي آماده اي داريم. كارتر نيز گفت: 
ما به شاه مانند يك دوست و متحد وفادار مي نگريم 
و جريانهـــاي اخير ايران به عنوان يك بحران در 

سياست خارجي كارتر، مورد بررسي قرار دارد.
* علي اميني كه براي تشكيل شوراي سلطنت 
در حال تالش مي باشـــد، ضمن تماس با يكي از 
افراد نزديك و مورد اعتماد سفارت آمريكا، از وي 
خواست تا ساليوان در مالقاتش با شاه وي را براي 

انجام اين كار متقاعد سازد.
* چهارصد دانشـــجوي ايراني در واشنگتن 
عليه حضور مشاورين نظامي و اطالعاتي آمريكا 

در ايران تظاهرات كردند.
* كارمندان آمريكايي شركت مخابرات ايران 
توســـط نيروهاي انقالبي مسلمان از اين شركت 

اخراج شدند.
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سنگريزه حرف دهان كجي 

پول عراق 

تشكر فرانسوي 

بدن

محصل 

ظرف حلبي 

قفراوان 

ع

شاه 
هخامنشي 

بي پروا 

پدر آذري 

مزه فلفل 

چراغ آسمان 

مهمانخانه 

وقت فعاليت 
جادوگري 

دوختن 
زيورآالت 

لباس 
حتمي 

و ناگزير

مقام آموزشي 

لون و فام 

اثر تاريخي 
استان فارس 

حـل
4840

خداي خورشيد 
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هفته

جدول سودوکو

فروردین : حتی اگر شــما در مســیر نســبتاً خوش بینانه ای قرار گرفته اید، 
اکنون پیش روی کردن می تواند تاحدی ســخت باشد. شما می توانید بر امواج 
منفی ای که شما را پریشان کرده اند چیره شوید، اما نسنجیده عمل نکنید زیرا 
کــه مخالفت های دیگری را جذب خواهید کرد. بهتر اســت مقداری از نیروی 

اضافی تان را تخلیه کنید.

اردیبهشت : شما در روزهای آینده شادی های بسیاری را به دست می آورید، 
برای اینکه از شــادی تان لذت بیشــتری ببرید دیگران و افرادی را که به آنها 
عالقه مند هستید را در شادی تان شریک سازید. شما مدتی را در حالت غیرفعال 
به ســر برده اید آن مدت زمان به شــما خیلی کمک کرده است و دید شما را 

نسیبت به زندگی تغییر داده است.

خرداد :  به نظر می رسد که اطرافیانتان روش خود  را تغییر داده تا بیشتر به شما 
نزدیک شوند، اما شما نمی توانید به انگیزه های آنها اطمینان کنید. کسی از روی 
عمد گفته ها را سوءتعبیر نمی کند و یا سعی نمی کند شما را به اشتباه بیندازد، 
اما شما می توانید بگویید که آنها کامالً به فکر شما نیستند. بیهوده تالش نکنید؛ 

شما نمی توانید اجبار کنید که چیزی زودتر از موعدش اتفاق بیفتد. 

تیر: شــما به آسانی به افرادی که به شما نزدیک می شوند اعتماد می کنید اما 
بهتر اســت  این کار را انجام ندهید بهتر است صحبت های شخصی تان را تنها 
برای خودتان نگه دارید یا این که به افرادی که در حســن نیت آنها اطمینان 
دارید اعتماد کنید. زیرا افراد غیر معتمد به شما آسیب خواهند رساند. در انجام 

فعالیت هایتان صبور باشید، با مرور زمان مشکالت تان نیز حل خواهد شد.

مرداد : شما منتظر فرصتی هستید که بتوانید استراحت کنید، اما این کار به این 
سادگی ها هم نیست. به عالوه این حرف به این معنا نیست که شما خیلی سرتان 
شلوغ است، بلکه شــما فقط نمی خواهید فرصت انجام دادن کارها را از دست 
بدهید. روی کارتان تمرکز داشته باشید؛ اگر امروز از زمانتان حداکثر استفاده را 

نکنید فردا افسوس خواهید خورد.

شهریور : هیچ مساله ای ارزش این را ندارد که شما را از کوشش کردن و تالش 
برای آینده تان باز دارد، در این روزها مساله ای ذهن شما را به خود مشغول کرده 
است که مانع از هر گونه پیشرفت تان می شود. شما کارها و فعالیت هایی را انجام 
می دهید که هیچ ضرورتی ندارند فکر خود را بر روی مســائل پوچ و تو خالی 

مشغول نسازید زیرا تنها انرژی شما را می گیرد. 

مهر : گرچه شما فهمیده اید که تبعیت کردن از قانون الزم است، اما هنوز هم 
در ذهتان دوســت دارید کارهایی انجام دهید که با قانون مغایرت دارند! شــما 
نمی توانید جلوی چنین تمایالت هیجان انگیزی را بگیرید،  انقدر هیجان زده 
شده اید که نمی دانید چه کاری درست است و چه کاری غلط!! بهتر است  خطر 

کردن را بپذیرید، افکار فیلسوفانه خود را برای بعد بگذارید.

آبان :اکنون ذهن تان فعال است. فرصت خوبی است تا برای آینده برنامه ریزی 
کنید زیرا اکنون منطقی و عقالئی هستیدودوست دارید به اهدافتان برسید به 
ویژه آن هایی که دست نیافتنی تر هستند. .اگراطرافیان تان  دوست دارند که از 
شــما ایراد بگیرند و شما را از اهداف تان دور نگه دارند، ارزش ندارد وقت تان را 

با آنها تلف کنید. 

آذر : شما باید باور کنید که کنترل زندگی تان از دستتتان خارج شده است، اما 
می توانید به این اطمینان متکی باشد که این شرایط تغییر خواهد کرد. با وجود 
این شاید مجبور باشید خواسته های سختی را که از شما می شود تحمل کنید. 
آرزوهای خیلی بلندپروازانه نداشته باشید. بهتر است  برنامه هایتان را ت امدتی 

به تعویق بیندازید. 

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

به درون موضوعی بپرید، خوب فکرکنیدو آرام داخل آن شوید.

بهمن : به نظر می رسد که شما زمان کافی برای انجام دادن کارهایتان ندارید، 
شاید شما مجبور شوید که برخی از کارهای نیمه تمامتان را رها کنید تا بتوانید 
برنامه های بعدیتان را انجام دهید. بنگران نباشــید؛ شما در هفته های آینده 
وقت کافی خواهید داشت تا دوباره به کارهای نیمه کاره تان بپردازید. اکنون به 

کارهایی بپردازید که می توانید بدون اشتباه آنها را تمام کنید.

اسفند :  اهمیــت ندارد که شما چقدر می خواهید چیزها را سرهم کنید، االن 
نیازدارید که به محدودیت هایی که اخیرا جزیی از زندگی تان شده است آگاهی 
یابید. اوضاع همیشه اینجور باقی نمی ماند، حتی اگر نتوانید مسیر واضحی برای 
رسیدن به موقعیت ایده آل تان را ببینید. هر چه قدر اکنون شما سخت تر برای 

رسیدن به اهداف تان تالش کنید، دیرتر به آن می رسید. 
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اسامی برندگان جدول شماره 3711
  1ـ  شکیبا محمودیـ  ساری 
2ـ مجتبی طاهریانـ  بهشهر 

3ـ مرجان آقچلو
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي

4 نوعـ  نوعي رياستـ  خداحافظي
ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
و محكم17ـ  تعصب مليـ  راننده هواپيما

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
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ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
و محكم17ـ  تعصب مليـ  راننده هواپيما

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3711
  1ـ  شکیبا محمودیـ  ساری 
2ـ مجتبی طاهریانـ  بهشهر 

3ـ مرجان آقچلو
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي

4 نوعـ  نوعي رياستـ  خداحافظي
ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
و محكم17ـ  تعصب مليـ  راننده هواپيما

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي

4 نوعـ  نوعي رياستـ  خداحافظي
ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
و محكم17ـ  تعصب مليـ  راننده هواپيما

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3711  
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اسامی برندگان جدول شماره 3711
  1ـ  شکیبا محمودیـ  ساری 
2ـ مجتبی طاهریانـ  بهشهر 

3ـ مرجان آقچلو
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي

4 نوعـ  نوعي رياستـ  خداحافظي
ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
و محكم17ـ  تعصب مليـ  راننده هواپيما

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3711  
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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جدول شرح در متن
طراح جدولها: د اود  بازخو
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اسامی برندگان جدول شماره 3711
  1ـ  شکیبا محمودیـ  ساری 
2ـ مجتبی طاهریانـ  بهشهر 

3ـ مرجان آقچلو
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي

4 نوعـ  نوعي رياستـ  خداحافظي
ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
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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 
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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 
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افقي:
1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي

4 نوعـ  نوعي رياستـ  خداحافظي
ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3711
  1ـ  شکیبا محمودیـ  ساری 
2ـ مجتبی طاهریانـ  بهشهر 

3ـ مرجان آقچلو
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي

4 نوعـ  نوعي رياستـ  خداحافظي
ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
و محكم17ـ  تعصب مليـ  راننده هواپيما

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
و محكم17ـ  تعصب مليـ  راننده هواپيما

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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افقي:
1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي
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ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
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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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
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كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:
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ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس
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3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي
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ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
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و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 
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افقي:
1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي

4 نوعـ  نوعي رياستـ  خداحافظي
ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
و محكم17ـ  تعصب مليـ  راننده هواپيما

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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افقي:
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ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
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ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش
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يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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جدول شرح در متن
طراح جدولها: د اود  بازخو
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اسامی برندگان جدول شماره 3711
  1ـ  شکیبا محمودیـ  ساری 
2ـ مجتبی طاهریانـ  بهشهر 

3ـ مرجان آقچلو
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي

4 نوعـ  نوعي رياستـ  خداحافظي
ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
و محكم17ـ  تعصب مليـ  راننده هواپيما

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3711  

ن   
شتي

 اين
ت

لبر
      آ

 
 

هد
ی د

ن م
شا

را ن
ن 

ل آ
ه ح

 را
ود

ه خ
د ب

خو
ه، 

سأل
ت م

ور
ق ص

دقي
ح 

شري
ت

372045

اسامی برندگان جدول شماره 3711
  1ـ  شکیبا محمودیـ  ساری 
2ـ مجتبی طاهریانـ  بهشهر 

3ـ مرجان آقچلو
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي

4 نوعـ  نوعي رياستـ  خداحافظي
ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
و محكم17ـ  تعصب مليـ  راننده هواپيما

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3711  

ن   
شتي

 اين
ت

لبر
      آ

 
 

هد
ی د

ن م
شا

را ن
ن 

ل آ
ه ح

 را
ود

ه خ
د ب

خو
ه، 

سأل
ت م

ور
ق ص

دقي
ح 

شري
ت

372045

اسامی برندگان جدول شماره 3711
  1ـ  شکیبا محمودیـ  ساری 
2ـ مجتبی طاهریانـ  بهشهر 

3ـ مرجان آقچلو
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمين 
ــياب2ـ  نوعي پارچهـ  نان نازك  افراس
ــب3ـ  رود آرامـ   ــلحه آرشـ  عق ـ اس
ــان رضويـ  كجاوه،  از شهرهاي خراس
ــرخ4ـ  كندفهمـ  خالص  عماريـ  فلز س
ــر صبور5ـ  تنهاـ  ثالثه اش را در  ـ پيامب
ــت افزار  مصر بجوييدـ  پادگان6ـ  دس
ــكوهـ  آيين نگارشـ  عالمت  ــارـ  ش نج
ــاـ  اريكهـ  نوعي  ــانه7ـ  وليكن، ام و نش
ــت  ــوندي اس كاغذـ  جمع راي8ـ  پيش
ــته مرگ، ملك  ــهـ  فرش ــي اولي ـ داراي
ــهري در  الموت9ـ  خبرهاـ  نزاكتـ  ش
ــب  ــتان گيالن10ـ  مانند عوامـ  اس اس
مادهـ  كافي11ـ  ساختمان و سازنده اش  
ـ رده، رستهـ  توده غالتـ  واحد بعضي 
ــرفـ  دلير، بخشندهـ   ورزش ها12ـ  ش
ــوت اليموت13ـ  عزم  ــطحـ  ق واحد س
راسخـ  جزيره اي در جنوبـ  نكوهيدن، 
ــا فروشـ   ــرزنش كردن14ـ  خرم س
ــانيـ  جنس الماس15ـ  شگرد كارـ   آس
ــخاشـ  حرارت  نوعي ماهيـ  غوزه خش
باالي بدن16ـ  غار نبوتـ  ترسـ  ميوه 
ــهـ   ــه17ـ  عظيم الجث ــك آورـ  خان اش

كاشف عمل كروموزوم ها
عمودي:

ــيـ  رماني از  ــهور ايران ــاعر مش 1ـ  ش
ــامـ  كفش  ــوي2ـ  درياچه حم همينگ
ــتيكيـ  آلت فلزي دو شاه آتش گير  الس

ـ مجراي
3ـ  تهـ  ادويه معروفـ  واليت هاـ  وي

4 نوعـ  نوعي رياستـ  خداحافظي
ــيليـ   ــور ش ــور محبوب و انقالبي كش ـ رئيس جمه
ــود7  طفيليـ  م آواز، همصدا6ـ  پول چينـ  اميرـ  س
ـ ضايع، بيهودهـ  مهمترين شعبه نژاد سفيدـ  هيزمـ  
مركز گيالن8ـ  هدف، آماجـ  دوروييـ  نابود شونده 
ــدـ  ويرانيـ  زايده هدف  ــر داخل9ـ  ثروتمن ـ ضمي
ــه پولي  ــلحه 10ـ  تمام، كاملـ  موسس گيري لوله اس
ــهور آلماني معروف به  ــيقيدان مش و اعتباريـ  موس
ــيقيـ  قاره سبز11ـ  جميعـ  ملك يا  رياضيدان موس
خانه مشتركـ  نوعي نمايشنامهـ  چروك پارچه12 
ـ بانگ، آوازـ  بيماري فراموشيـ  جايگاه حيوانات13 
ــهر زيرهـ  صورت فلكي ماه مهر14ـ   ــمهـ  ش ـ مجس
ــاـ  نوعي آچارـ  ميوه تازه به بازار آمده15ـ  رخـ   برن
ــاـ  حيوان باوفا16ـ   ــوري در آفريق عفو كردنـ  كش

حرف )م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــدادـ  خروس جنگيـ  عضو بوياييـ  ديوار بلند  باغ ش
و محكم17ـ  تعصب مليـ  راننده هواپيما

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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اسامی برندگان جدول شماره 3711
  1ـ  شکیبا محمودیـ  ساری 
2ـ مجتبی طاهریانـ  بهشهر 

3ـ مرجان آقچلو
BAZKHOO @ yahoo.com
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1.0

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

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

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

kia.ca/roadtrip OFFICIAL VEHICLE  
OF THE CHL

Sorento SX V6 AWD shown‡

EX+ V6 AWD
2020

EX+LX AWD

20202020

BLACK ROOF 
RAILS

19" BLACK 
ALLOY WHEELS

WIRELESS CHARGING
UVO  

INTELLIGENCETMΣ

UVO  
INTELLIGENCETMΣ

18" DARK FINISHED 
ALLOY WHEELS

8" MULTIMEDIA  
INTERFACE WITH  

INTEGRATED NAVIGATION

SUNROOFDARK CHROME  
EXTERIOR ACCENTS

SUNROOF

FORWARD  
COLLISION-AVOIDANCE  

ASSIST*

WIRELESS  
CHARGING 

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

Forte GT DCT shown‡

Sportage SX AWD shown‡ Soul GT-Line Limited shown‡
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا
License, Warranty, 

Insurance and WCB

604.781.7778
(امین)

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش
(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059

امین                       604-781-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-983-9178
پوری فقط خانم ها           604-988-2913
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 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline 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

به یک خانم میانسال برای نگهداری از 
خانمی سالخورده در وست ونکوور به 

صورت شبانه روزی نیازمندیم.
اتاق مبله مجزا + حقوق
۱4۹۹ 778-۹26-۳2۳2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
به تعدادی نیروی جوان باانگیزه و 

فعال، جهت کار در پروژه های داخلی 
ساختمان، همراه با آموزش، حقوق و 

مزایای مکفی نیازمندیم.
interiorfinishingpakan@gmail.com

۱4۹8 6۰4-۳۵6-۳8۳۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 
604-921-4726

جای شما  
در این صفحه 

خالی است!

EBI AUTO REPAIR
North Vancouver

Abbas Khalili

604-318-5090 تعمیرگاه اتومبیل ابى

به تعدادی دوزنده
 به صورت نیمه وقت

  و تمام وقت نیازمندیم.
604-6۸7-۸42۸

یک اتاق در یک آپارتمان واقع در برنابی،
با امکانات استخر و سالن ورزش

ترجیحا به یک خانم اجاره داده می شود.
»کوتاه مدت یا بلندمدت«

ماهیانه 8۵۰ دالر
شامل یوتیلیتی و کیبل
۱4۹۹ 778-۹87-8۱84

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
یک اتاق در یک واحد دوخوابه، با 

سرویس اختصاصی حمام و دستشویی،
نزدیک به سی باس و ایستگاه اتوبوس

ماهیانه 7۰۰ دالر
شامل اینترنت، گرما و برق

۱4۹۹ 6۰4-۹8۰-7۰۰۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3 هفته آگهی در 
نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 
604-921-4726
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کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1498

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 


