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دستیار مطبوعاتی وزیر امور خارجه کاناداخطاب به خانواده های قربانیان پرواز اوکراین: 

برای اطمینان از دریافت  پاسخی که شایسته آن هستید، 
به صورت خستگی ناپذیر تالش خواهیم کرد«

بــه گــزارش سی.بی.ســی، ســعید 
خطیــب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســامی در دومین 
دور مذاکرات مربوط به ســانحه پرواز 
هواپیمای PS752 اوکراینی میان ایران 
و اوکراین، اعام کرد که کانادا بخشی از 
این گفتگوها و مذاکرات نیست و نقشی 
در آن نخواهــد داشــت. وی در ادامه 
گفت: »کانادا طرف درگیر نیست. دولت 
دوست اوکراین و مردم آن طرف درگیر 

با ما هستند.«

 وی فرانسوا-فیلیپ شامپاین، را بی ادب 
خواند. ظاهراً وقتــی وزیر امور خارجه 
کانادا گفته که کانادا رژیم ایران را مورد 
بازخواست قرار می دهد، سعید خطیب 
زاده،  خشمگین شده است. وی در روز 
دوم مذاکرات به فارسی گفت: من بسیار 
متأسفم … متأسفم که ملت کانادا باید  
شاهد چنین ادبیاتی از وزیر خارجه خود 

باشند.
 او  اظهار نظر اخیر آقای فیلیپ شمپاین 
که رژیم ایران را در حادثه ســرنگونی 

هواپیمای اوکراینی مسوؤل دانسته بود 
توهین به رژیم ایران دانسته است.

در اوایــل ماه جــاری، شــامپاین به 
خانواده های قربانیــان کانادایی که در 
پارلمان هیل معترض بودند، پیوست و 
اعام کرد که کانادا هرگز توسط رژیم 
ایران که نمی خواهد ما به حقیقت دست 

پیدا کنیم، مرعوب نخواهد شد. 
دســتیار مطبوعاتی وی، روز سه شنبه 
اعام کرد: »کانادا برای اطمینان از اینکه 
خانواده های قربانیان این فاجعه پاسخی 

که شایسته آن هستند را دریافت کنند، 
به صورت خستگی ناپذیر تاش خواهد 

کرد.«
کانادا در رأس گروه هماهنگی و پاسخ 
بین المللی قــرار دارد تا ایران را جهت 
شــفافیت و پاســخ گویی در قبال این 

حادثه تحت فشار قرار دهد.
به گفته ســفیر ایــران در اکراین، دور 
بعــدی مذاکرات در اواخر ماه نوامبر در 

کی یف برگزار خواهد شد.
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هر جمعه منتشر می شود

فریدون خاوند

شبح انتخابات آمریکا
 بر فراز بازارهای ایران

در اوایل دهه ۱۹۷۰ میادی جان کانالی، وزیر خزانه داری 
آمریــکا در دوران ریاســت جمهوری ریچارد نیکســون، 
در پاسخ شــماری از دیپلمات های اروپایی که از نوسانات 
دائمی اسکناس سبز ابراز نگرانی می کردند، با خونسردی 
جمله ای را بر زبان راند که پس از گذشت نیم قرن همچنان 
تازگی خود را حفظ کرده است: »دالر پول ما، ولی مسئله 

شماست«.
همین جمله را، با اندکی تغییر، می توان درباره جابه جایی 
میهمانان کاخ ســفید واشینگتن، دستکم از بعد از جنگ 
جهانــی دوم تا به امروز، به کار برد. در واقع هر شــهروند 
آمریکایــی می تواند بگوید: »انتخابات ریاســت جمهوری 
بزرگترین رویداد در زندگی سیاسی ماست، ولی در همان 

حال مسئله همه جهان هم هست«.
انتخابات ســوم نوامبر آینده، که سرنوشت رویارویی میان 
دونالد ترامپ و جو بایدن، نامزدهای دو حزب جمهوریخواه و 
دموکرات آمریکا را رقم خواهد زد، بیش از همیشه پیوندهای 
تنگاتنگی را به نمایش می گذارد که میان سیاست داخلی 
ایاالت متحده و سیر تحوالت در بخش بزرگی از جهان به 
وجود آمده است، به ویژه با توجه به تفاوت های چشمگیری 
که شخصیت و برنامه هر یک از این دو نامزد و نیز هواداران 

آنها را از هم متمایز می کند.
در این شرایط خیلی از کشورها چشم به فرجام انتخابات 
ســوم نوامبر آمریــکا دوخته اند، ولی ایــران در میان آنها 
جایگاهی اســتثنایی دارد. در واقع کمتر نظام سیاسی در 
جهان، همانند جمهوری اسامی، به رغم همه شعارهایش 
در ضرورت پشت کردن به »شیطان بزرگ«، تحوالت این 
رویارویــی انتخاباتی را با این درجه از تمرکز زیر نظر دارد. 
همزمان بخش بســیار بزرگی از مردم ایران نیز، به دالیل 
گوناگون، پیکار انتخاباتی آمریکا و سرانجام آن را، همچون 
یک رویداد بسیار مهم داخلی، با عاقه و دلنگرانی پیگیری 

می کنند.
حضور بســیار ســنگین آمریکا در قلب زندگی سیاسی و 
اقتصادی ایران یکــی از مهم ترین »پارادوکس«های نظام 
جمهوری اســامی است که »آمریکاســتیزی« را رسالت 
اصلی خود می داند، ولی در همان حال از موضعی منفعانه 
و به شدت منفی سرنوشت ایران را بیش از هر زمان دیگری 

با رویدادهای درونی آمریکا گره زده است.
جمهوری اســامی خود را مستقل ترین نظام سیاسی در 
جهان می داند و این »استقال« را بزرگترین دستاورد خود 
طی 4۱ سال تسلطش بر ایران توصیف می کند. در عمل اما، 
ایران در زمره چند کشور انگشت شماری است که زندگی 
اقتصادی و فراز و نشیب معیشت مردمانشان را تا این درجه 
با رویدادهای درونی نیرومندترین قدرت اقتصادی دنیا در 

آمیخته اند.
ایرانی ها با دالر محاســبه می کنند، امروز و فردایشــان با 
نوسان های اسکناس سبز باال و پایین می رود و نیز بودجه 
)مهم ترین سند مالی کشور( و بازارهای مالی شان در پیوند 
با تصمیم هایی که در خزانه داری آمریکا گرفته می شود، زیر 
و زبر می شود. تنها کسانی می توانند به چنین »استقالی« 
دل خوش کنند که با الفبای سیاســت و اقتصاد و روابط 

بین المللی یکسره بیگانه باشند.
در حالی که انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا دو هفته 
دیگر برگزار می شــود، محافل اقتصادی ایــران و به ویژه 
بازیگران بازارهای مالی )سهام، ارز، طا...( عمدتاً سه سناریو 

را در رابطه با این رویداد طراحی کرده اند:
یک( در ســناریوی نخســت دونالد ترامپ به عنوان برنده 
انتخابات ســوم نوامبر برای چهار سال دیگر در کاخ سفید 
می ماند، »فشــار حداکثری« بر ایــران را ادامه می دهد و 
روابط تهران و واشــینگتن همچنان بر مدار »نه جنگ و 
نه صلح« خواهد چرخید. در این شــرایط اقتصاد ایران در 
همان سراشیب دو ســال گذشته بیش از بیش در باتاق 
دشواری ها فرو خواهد رفت و قیمت دالر و طا از مرزهایی 
که امروز غیر قابل تصور به نظر می رسند، خواهد گذشت. 
در این سناریو آتش گرفتن بازارهای ایران از فردای انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا آغاز خواهد شد.
دو( ســناریوی دوم بر پایه پیروزی جو بایدن تنظیم شده، 
ولی با این فرض که نامــزد حزب دموکرات تغییر مهمی 
در اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران به وجود نخواهد 
آورد. در این ســناریو »برجام« دوباره جان نخواهد گرفت 
و میهمــان تازه کاخ ســفید در بهترین حالت خواســتار 
مذاکرات تازه ای با تهران خواهد شــد که عاوه بر پرونده 
هسته ای، مســائل دیگری چون موشک های بالیستیک و 
سیاست خاورمیانه ای جمهوری اسامی را هم در بر بگیرد. 
در صورت تحقق این ســناریو، از دیدگاه باورمندان آن، در 
متغیرهای اقتصادی ایران، که مسقیماً از سیاست خارجی 
کشور سرچشمه بگیرد، تغییر محسوسی ایجاد نخواهد شد. 
در این شــرایط اوج گیری دالر در بازار ارز ایران همچنان 
ادامه خواهد یافت و در نقش و جایگاه جمهوری اســامی 
به عنوان یک »نظام غیرعادی« محکوم به انزوا، از جمله در 

صحنه اقتصاد جهانی، تحول مثبتی به وجود نخواهد آمد.
سوم( سناریوی سوم هم بر پایه پیروزی جو بایدن تنظیم 
شده، ولی این بار نامزد پیروزمند حزب دموکرات، زیر فشار 
جناح های چپ این حزب، و تا جایی که بتواند، به دیپلماسی 
پیــش از دونالد ترامپ در رابطه با جمهوری اســامی باز 
خواهد گشــت. در این شرایط هواداران این سناریو انتظار 
دارند که زمینه بازگشــت ایران به بازار جهانی نفت فراهم 
شود و چشم انداز دستیابی دوباره به دالرهای نفتی، همراه 
با آزاد شــدن دارایی های ارزی بلوکه شده کشور در خارج، 
بازار ارز را از زیر بار فشارهای سنگین کنونی خارج کند و 
تحوالت مثبتی را در دیگــر بازارهای مالی ایران به دنبال 

داشته باشد.
سکانداران اصلی جمهوری اسامی، که در »هسته سخت« 
نظام پیرامون ولی فقیه گرد آمده اند، کدام یک از این ســه 
سناریو را محتمل تر می دانند؟ پاسخ به این پرسش چندان 

آسان نیست.
در عوض با اطمینان می توان گفت که گزینه رویای حسن 
روحانی، رئیس جمهوری اسامی، که این روزها به گونه ای 
بی سابقه زیر توپخانه سنگین همان »هسته سخت« دست 
و پا می زند، تحقق سناریوی ســوم است. کابوس او ترک 
کردن کاخ ریاست جمهوری با دالر باالی صد هزار تومان و 
نرخ تورم باالی پنجاه درصد در ماه است، و تنها یک تغییر 
بنیادی در سیاســت آمریکا در رابطه با جمهوری اسامی 

می تواند راه فراری برای او باز کند.
شاید با همین امیدواری است که طی چند روز گذشته، به 
رغم سقوط چشمگیر ذخایر ارزی ایران، حسن روحانی بانک 
مرکزی جمهوری اسامی را وادار کرده مقادیر چشمگیری 
ارز به بازار تزریق کند تا نرخ دالر را، در انتظار نتایج انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا، به زیر ۳۰ هزار تومان بازگرداند.

حضور بسیار سنگین آمریکا در قلب زندگی سیاسی و اقتصادی ایران یکی از مهم ترین »پارادوکس«های 
نظام جمهوری اســالمی است که »آمریکاستیزی« را رسالت اصلی خود می داند، ولی در همان حال از 
موضعی منفعالنه و به شدت منفی سرنوشت ایران را بیش از هر زمان دیگری با رویدادهای درونی آمریکا 
گره زده است. جمهوری اسالمی خود را مستقل ترین نظام سیاسی در جهان می داند و این »استقالل« را 
بزرگترین دستاورد خود طی 41 سال تسلطش بر ایران توصیف می کند. در عمل اما، ایران در زمره چند 
کشور انگشت شماری است که زندگی اقتصادی و فراز و نشیب معیشت مردمانشان را تا این درجه با 

رویدادهای درونی نیرومندترین قدرت اقتصادی دنیا در آمیخته اند.

آیا بایدن به برجام بازمی گردد؟

دوران انتخابات، همواره زمان برجسته 
شدن دوقطبی هایی است که در عمل 
آن قدرها هم متضاد یکدیگر نیستند. 
ترامپ یک توافق بزرگ و همه جانبه 
می خواهد که توی چشــم رقبایش 
فرو کند، بایدن اما درفکر مجموعه ای  
توافق های آشــکار و پنهان است که 
به شکل جداگانه، موازی و مرحله به 
مرحله پی گرفته شوند. تفاوت ترامپ 
و بایدن در شکل معامله شان با ایران 

است و نه در محتوای آن. 
همیــن ده ماه پیش بود که آمریکا و 
ایران تا آستانه جنگ پیش رفتند. حاال 
اما تنش به حد اشــباع خود رسیده، 
و مذاکــره و معامله تنها افق پیش رو 
اســت. معامله ای کــه همین حاال 
در گوشــه و کنار دنیا، میانجی ها و 
کارچاق کن ها در تدارک مقدمات آن 
هستند. اما مذاکره با چه کسی، ترامپ 

یا بایدن؟
دونالــد ترامپ بــا فشــار و تحریم 
حداکثری مدتهاست که منتظرتحقق 
یک توافق حداکثری است، توافقی که 
بتــوان آن را با زرق و برق و همچون 

یک »معامله بزرگ« فروخت. 
رئیس جمهور آمریکا که از همان اول 
مخالف برجام بود، پس از پیروزی در 
انتخابات و راهیابی به کاخ ســفید، 
۱۸ اردیبهشــت ۱۳۹۷ رسماً از این 
توافقنامــه خارج شــد، تحریم های 
لغوشده را بازگرداند و با کارزار به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران،  به مرگ 
گرفت تا ایرانی ها شاید به تب راضی 
شوند و به یک توافق بزرگ تن بدهند: 
توافقی که نه تنها برنامه هســته ای، 
بلکه موضوع برنامه موشکی بالیستیک 
و فعالیت های منطقــه ای جمهوری 

اسامی را نیز در بر بگیرد.
مســأله فقط اما زیادی بزرگ بودن 
چنین توافقی نیست، مشکل از چشم 
جمهوری اســامی، این اســت که 
ترامپ می خواهــد این توافق را توی 
چشم همه و به ویژه همتایان دموکرات 
خودش فرو بکند. این سناریو و وجوه 
نمایشی ذاتی آن دقیقاً همان چیزی 
است که پای مقامات ایران را سست 
کرده و باعث شــده آنها چشــم به 

انتخابات آمریکا بدوزند.
دونالــد ترامپ به تازگــی گفته که 
پس از پیروزی من، نخستین تماس 
از ایران خواهد بود. اما ســخت بتوان 
حسن روحانی و خامنه ای را در همان 
نقطه ای تصور کرد که برای مثال رهبر 

کره شمالی ایستاد:  روبروی دوربین ها 
و در حال دست دادن با دونالد ترامپ.

»نه رابطه آشکار و نه جنگ مستقیم« 
ایدئولوژیــک  اصــل  پایدارتریــن 
دیپلماســی جمهوری اسامی بوده 
است. و آن معامله پرزرق و برقی که 
ترامپ به دنبال آن است با این اصل 
نمی خواند.  به خصوص که رهبر ایران 
صراحتاً گفته که »در موضوع مذاکرات 
بنده اشــتباه کردم و به اصرار آقایان 
اجازه تجربه را دادم.« در این شرایط، 
یک  معامله یا به قول خامنه ای یک 
»تجربه« بزرگ تر را چه طور می شود 
توجیه و در واقع به ملت ایران غالب 

کرد؟ 
در ایــن جا، چیزی کــه مانع توافق 
می شود شباهت میان ترامپ و رهبر 
ایران یعنی وســواس هر دو آنهای به 
نمایش جال و شکوه است. عظمت 
کلمه ای اســت که از دهان خامنه ای 

نمی افتد. 
تظاهر بــه بزرگی و حفظ ظاهر برای 
رهبر ایران حیاتی است و همینجاست 
کــه انتخابــات آمریــکا  و پیروزی 
بایدن برای صاحبان قدرت در ایران 
مهم می شــود. حال اینکه ســعید 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه و دیگران مقامات بگویند که 
»برای ایران اهمیتی نــدارد که چه 
کســی ریاست کاخ سفید را بر عهده 
بگیرد«، همه می دانند ژست توخالی 

است.
اگر به فرض و آن طور که نظرسنجی ها 
نشان می دهند، بایدن پیروز انتخابات 
شود، سناریو توافق چگونه خواهد بود؟ 
برخاف ترامپ که بدون کوچکترین 
شــناختی از ایران و خاورمیانه پا به 
دفتر بیضی گذاشت، جو بایدن حساب 
کار دستش است، با منطقه آشناست 
و از جمله ویراژهای انتخاباتی او حمله 
به کارنامه ترامپ در مورد پرونده ایران 

بوده. 
بایدن منتقد سرسخت خروج آمریکا 
از برجام است، اما این به معنای این 
نیســت که او بافاصلــه در صورت 
پیروزی به متن توافــق بازمی گردد. 
دوران انتخابات، همواره زمان برجسته 
شدن دوقطبی هایی است که در عمل 
آن قدرها هم متضاد یکدیگر نیستند.

پای آمریکا روی گردن ایران اســت، 
و نه فقط اسرائیل، عربستان سعودی 
و امــارات متحــده عربــی، اکثریت 
جمهوری خواهان که بخشی از خود 

دموکرات هــا نیز اجازه نمی دهند که 
این پا به سادگی و بدون گرفتن هیچ 

امتیازی جا به جا شود. 
برای بایدن، آن طور که یادداشــتش 
در ســی ان ان در مــاه ســپتامبر، 
اظهارات نزدیکان و مشــاورانش مثل 
کاما هریس،  آنتونی بلینکن، جیک 
سالیوان و… نشان می دهد، بازگشت 
به برجام چیزی جز زمینه چینی برای 
توافق هــای ضروری دیگــر در مورد 
برنامه موشــکی و نقــش منطقه ای 
ایران نیســت. راه حل بایدن نه یک 
توافق بزرگ حداکثری که مجموعه ای 
توافق های آشــکار و پنهان است که 
به شــکل جداگانه، موازی و مرحله 
به مرحله پی گرفته شوند تا سرانجام 
همه موضوعات موردنظر توافق بزرگ 
ترامپ یعنی برنامه موشــکی و نقش 

منطقه ای ایران را در برگیرند.
احتماالً اولیــن مرحله می تواند یک 
توافق کوتاه مدت باشد، چیزی شبیه 
یه معامله ای که مکــرون در 2۰۱۹ 
می  خواســت جوش بدهد یا بهتر از 
ان، توافــق موقت ژنــو در 2۰۱۳ که 
در ان طرفین »به صورت داوطلبانه« 
متعهد شدند  با هدف »تضمین نمودن 
هسته ای  برنامه های  صلح آمیزبودن  
ایران«، اقدامات متقابلی را به عنوان 
گام اول انجام دهند. اولین پیش شرط 
معامله که در یادداشــت سی ان ان 
بایدن هم به طور ضمنی به آن اشاره 
شده، این خواهد بود که ایران گام های 
پنج گانه کاهش تعهدات هسته ای را 
به عقب برگرداند. و این یعنی کاهش 
قابل توجه ذخایر اورانیوم غنی شده 
4 درصد، کاهش حجم آب ســنگین 
تولید شده و کاهش درصد غنی سازی 
و توقف این فرایند در سایت غنی سازی 
فردو . در مقابل، بایدن امتیازاتی مثل 
لغو ممنوعیت بــه ایران خواهد داد و 
کمی طناب تحریم را شل خواهد کرد.

به عبارت دیگر، اگرچه شــکل توافق 
مورد نظر ترامپ و بایدن فرق می   کند، 
مفاد آنها نهایتاً تفاوت چندانی باهم 
نخواهد داشــت. و البته شکل توافق 
برای رهبران ایران به اندازه محتوای 
آن مهم اســت. در معاملــه با بایدن 
چیزی ممکن اســت که در معامله با 

ترامپ بسیار بعید است: حفظ ظاهر.

 اگرچه شکل توافق مورد نظر ترامپ و بایدن فرق می   کند، مفاد آنها نهایتاً تفاوت چندانی باهم نخواهد داشت. و 
البته شکل توافق برای رهبران ایران به اندازه محتوای آن مهم است. در معامله با بایدن چیزی ممکن است که در 

معامله با ترامپ بسیار بعید است: حفظ ظاهر.

شاهین کریمی
منبع: رادیو زمانه
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سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی:
 کانادا بخشی از مذاکرات سقوط پرواز اوکراینی نیست

مــداد- به گــزارش سی.بی.ســی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در 
دومین دور مذاکرات مربوط به سانحه 
پرواز هواپیمــای PS752 اوکراینی 
میان ایران و اوکراین به میزبانی ایران، 
اعــام کرد که کانادا بخشــی از این 
گفتگوها و مذاکرات نیست و نقشی در 
آن نخواهد داشت. وی فرانسوا-فیلیپ 

شامپاین، را بی ادب خواند.
ظاهراً وقتــی وزیر امور خارجه کانادا 
گفتــه که کانادا رژیم ایــران را مورد 
بازخواســت قــرار می دهد، ســعید 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران، خشمگین شده است. 
وی در روز دوم مذاکرات به فارســی 
گفت: من بسیار متأسفم … متأسفم 
که ملــت کانادا باید شــاهد چنین 

ادبیاتی از وزیر خارجه خود باشند.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه ایــران، اظهار نظر اخیر آقای 
فیلیپ شــمپین که رژیم ایران را در 
حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
مسوؤل دانســته بود توهین به رژیم 

ایران دانسته است.
در اوایــل مــاه جاری، شــامپاین به 
خانواده های قربانیان کانادایی که در 
پارلمان هیل معترض بودند، پیوست و 
اعام کرد که کانادا هرگز توسط رژیم 
ایران کــه نمی خواهد ما به حقیقت 
دســت پیدا کنیم، مرعوب نخواهد 
شد. در همین زمان، آندری شوچنکو، 
سفیر اوکراین در کانادا اعام کرد که 
کانادا جزء کشــورهای طرف مذاکره 
بوده زیرا شــهروندان خود را در این 
حادثه ازدست داده است. عاوه بر این، 
وی گفت: هیئــت اوکراینی، ایران را 
برای پاسخ گویی و غرامت تحت فشار 

قرار خواهد داد.
آندره شوچنکو، سفیر اوکراین در کانادا 
در اوایل ماه جاری میادی به شبکه 
خبری ســی بی ســی گفته بود که 
دولت اوکراین از طرف پنج کشوری 
که شهروندان آنها در این حادثه جان 
خود را از دست دادند از جمله کانادا 

در این مذاکرات شرکت خواهد کرد.
اما، ســخنگوی وزارت خارجه ایران 
گفت کــه دولت ایران با کانادا حرفی 
در ایــن زمینه نــدارد. وی در ادامه 
کنفرانس خبری خود گفت: »کانادا 
طرف درگیر نیســت. دولت دوست 
اوکراین و مردم آن طرف درگیر با ما 
هستند. نحوه برخورد ما با هواپیمای 
اوکراینی مشــخص اســت. این یک 
حادثــه غــم انگیز بود. مســوؤلیت 
جمهوری اسامی ایران برآورده کردن 
حقوق قربانیان و خانواده های آنها در 

این حادثه است.«
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
دوشنبه شب، هم زمان با برگزاری این 
مذاکرات، در گفت وگو با یوگنی ینین، 
معاون وزیر امور خارجه اوکراین ابراز 
امیدواری کرد که با همکاری و تعامل 

دو طرف این مذاکرات هرچه سریع تر 
به نتایج مطلوب و موردنظر برسد. از 
سخنان وزیر امور خارجه ایران چنین 
برمی آید که مقامات این کشــور در 
نظر دارند تا مذاکرات تنها بین ایران 

و اوکراین انجام شود.
در پنجــم اکتبر، ســفیر اوکراین در 
کانادا اعام کرد که ایران از دولت وی 
خواسته اســت که دست کشورهای 
دیگر را از این مذاکرات کوتاه کند. وی 
گفت: پاســخ ما این است که ترجیح 
می دهیم همــه شــرایط را با همه 
کانادا،  )اوکراین،  کشــورهای درگیر 
سوئد، افغانستان و انگلیس( در میان 
بگذاریم. برای ما بسیار مهم است که 
یک هدف مشترک داشته باشیم و با 

یک صدا صحبت کنیم.
بر اســاس اظهارات آقای شــوچنکو 
ســفیر اوکراین در کانادا، دولت ایران 
از دولت اوکراین درخواست کرده بود 
تا کشورهای دیگر را در این مذاکرات 
دخالت ندهد و فقط بــه صورت دو 

جانبه با یکدیگر مذاکره کنند.
وی در گفتگو با شبکه خبری سی بی 
سی گفت: »باید منصفانه بگویم که 
بله، ایران برای انجام این مذاکرات به 
صورت دو جانبه درخواستی را برای 
اوکراین ارسال کرد. پاسخ ما این است 
که ترجیح می دهیم همــراه با تمام 
کشورهای درگیر در این فاجعه با این 
مسئله روبرو شویم. برای ما بسیار مهم 
است که یک موضع مشترک داشته 

باشیم و یک صدا باشیم.«
دســتیار مطبوعاتی آقای فرانســوا 
فیلیپ شــمپین، روز سه شنبه اعام 
کرد: »کانــادا برای اطمینان از اینکه 
ایــن فاجعه  خانواده هــای قربانیان 

پاسخی که شایســته آن هستند را 
دریافت کنند، به صورت خســتگی 

ناپذیر تاش خواهد کرد.«
در ایــن میان کانــادا در رأس گروه 
هماهنگی و پاســخ بین المللی قرار 
گرفت تــا ایران را جهت شــفافیت 
و پاســخ گویی در قبــال این حادثه 

تحت فشار قرار دهد.
 مقامــات کانادایــی می گوینــد که 
اوکرایــن تحقیقــات جنایــی را در 
مورد این حادثــه آغاز کرده و پلیس 
 )RCMP( سواره نظام سلطنتی کانادا
در تحقیقات به آن ها کمک می کند. 
در ضمن دولــت کانادا در همین ماه 
اعام کرد که تیم پزشــکی قانونی و 
ارزیابی خــود را نیز برای جمع آوری، 
ســازمان دهی و تجزیه وتحلیل تمام 
 PS752 اطاعات و شــواهد از پرواز

ایجاد کرده است.
حامد اسماعیلیون که همسرش پریسا 
اقبالیان و ریرا، دختر نه ســاله اش را 
در این حادثه ازدســت داده، به عنوان 
نمایندگــی  انجمــن  ســخنگوی 
خانواده هــای قربانیان در کانادا اعام 
کرد که از اظهــارات خطیب.زاده در 
مورد موقعیت کانادا در این مذاکرات 
عصبانی شده و فکر می کند که آن ها 
در موقعیتی نیستند که بتوانند درس 
اخاق به کانادا بدهند. درواقع اظهارات 
خطیب زاده تاشی برای متفرق کردن 
کشورهای خواستار شفافیت و عدالت 
از ایران است. ایران با استدالل اینکه 
دو تابعیتی را به رسمیت نمی شناسد، 
می گوید کانادا حق ندارد در مذاکرات 

شرکت کند.
انجمن نمایندگی خانواده های قربانیان 
در کانادا از هیئت نمایندگی اوکراین 

درخواست کرده تا پیش از صحبت در 
مورد پرداخت غرامت به خانواده های 
قربانیــان، بر بازخواســت ایــران و 

عدالت خواهی تمرکز کند.
حامــد اســماعیلیون، نویســنده و 
خانواده های  انجمــن  ســخن گوی 
قربانیان در گفت وگــو با »ایران وایر« 
سرنگونی هواپیمای اوکراینی و قتل 
۱۷6 مســافر آن را جنایتی پیچیده 
توصیف می کند و می گوید همان طور 
که بارها خانواده های قربانیان گفته اند، 
عامــان ایــن واقعه بایــد محاکمه 
شــوند: »این واقعه مقصران بسیاری 
در رده های مختلــف دارد؛ به عنوان 
نمونه، آن هایــی که تصمیم گرفتند 
در آن شب آســمان تهران را باز نگه 
دارنــد که به احتمال زیاد، شــورای 
عالی امنیت ملی بوده است. هم چنین 
کسانی که تصمیم گرفتند به هواپیما 
شــلیک کنند، کســی که شلیک را 
انجام داده است و کسانی که بعد از به 
زمین خوردن هواپیما در غارت اموال 
مسافران نقش داشتند. شما ببینید 
چه دایره وســیعی از آدم ها مقصرند؛ 
از فرودگاه تــا… همه آن هایی که از 
حقیقت آگاه بودنــد اما پنهان کاری 
کردند. کسانی که تحلیل بر این واقعه 
نوشتند و کارشناسانی که خاک روی 
حقیقت پاشیدند، همگی مقصرند و 

باید دادگاهی شوند.«
حامد اسماعیلیون روز دوشنبه، پیش 
از آغاز مذاکرات، با انتشــار ویدیویی 
نظر خانواده ها را درباره مذاکرات بیان 
کرده بود. او صحبت هایش را پیامی به 
هیات مذاکره کننده اوکراینی توصیف 
کرده بود: »شــما باید در راهِ رفتن به 
مذاکرات، از فرودگاه گذر کنید؛ جایی 

که یکی از بزرگ ترین جنایت ها علیه 
بشریت جهان در هشتم ژانویه اتفاق 
افتاد. قــرار بود از همان ترمینال، 2۹ 
کودک زیر ۱۸ ســال به خانه شــان، 
مدرسه شــان  و  عروسک هایشــان 
بازگردند. ما از شما می خواهیم به یاد 
داشته باشــید که در همان فرودگاه، 
جمهوری اسامی ۱۷6 مسافر بی گناه 

را کشت.«
اســماعیلیون در بخشــی دیگــر از 
اظهاراتش به مذاکرات اشاره و تاکید 
می کنــد: »عدالــت نمی تواند مورد 
مذاکره قــرار بگیــرد. عدالت بدون 

حقیقت به دست نمی آید.«
نــه در دور اول مذاکرات نماینده ای 
از سوی خانواده های قربانیان حضور 
داشــته اســت و نــه در دور دوم از 
آن ها دعوت شــده است. انجمنی که 
بارها  این خانواده ها تشکیل داده اند، 
اعام کرده که درخواست شان حضور 
نماینده آن ها در این مذاکرات اســت 
اما هر بار این درخواســت رد شــده 
اســت. این انجمن پس از اولین دور 
از مذاکرات، با صدور بیانیه ای تاکید 
کرد که بدون تحقیقات کامل و شفاف 
درباره سرنگونی این هواپیما، نمی توان 
درباره پرداخت غرامت با دولت ایران به 
توافق رسید. آن ها همواره بر خواسته 
انتشار سریع و شفاف یافته های جعبه  
سیاه هواپیما تاکید کرده اند: »اولویت 
خانواده های قربانیان قبل از هرگونه 
مذاکره بر سر غرامت، مشخص شدن 

واقعیت و تنبیه مقصران است.«
حامد اسماعیلیون در خصوص تعیین 
نماینده برای حضور در مذاکرات که 
همواره رد شده است، به »ایران وایر« 
توضیح می دهد کــه اگرچه ممکن 

اســت در مذاکرات میان دو کشور، 
نماینده ای پذیرفته نشــود اما برای 
هیات تحقیقات، دولت کانادا به آن ها 
گفته اســت که می تواننــد نماینده 
حقوقی خود را معرفی کنند. اما این 
نماینده هم بایــد به تایید جمهوری 
اسامی برســد: »یعنی اگر بخواهیم 
نماینــده ای معرفی کنیم، جمهوری 
اسامی در قبال آن تصمیم می گیرد. 
ما هنوز به نتیجه نرسیده ایم که این 
کار را بکنیــم یا نه. اگــر روند به این 
شکل باشــد، شاید هیچ وقت این کار 
را نکنیم؛ چون می دانیم جواب آن ها 
چه خواهد بود. ما هنــوز داریم فکر 

می کنیم.«
به گفته او، ســه هفتــه پیش دولت 
کانادا تیم تحقیقات مســتقل خود 
را معرفی کرده اســت؛ اقدامی که به 
تعبیر اســماعیلیون، مهم ترین اتفاق 
عملی خارج از ایران به شمار می رود: 
»کشــورها تا همین االن هم فرصت 
داشــتند تا جمهوری اســامی را به 
دادگاه ببرند. ولی گویا تاملی دارند تا 
گزارش نهایی جمهوری اسامی که به 
نظر می آید به زودی منتشــر خواهد 
شــد، بیرون بیاید بلکــه اطاعاتی 
اضافه بر گزارش های مضحکی داشته 
باشــد که تاکنون منتشر کرده اند. به 
نظر می آید تصمیم گیــری را در این 
خصــوص، به بعد از گــزارش نهایی 

موکول کرده اند.«
خانواده هــای قربانیــان ســرنگونی 
کرده اند  اعــام  اوکراینی  هواپیمای 
که از مبارزه برای کشــف حقیقت و 
اجرای عدالت دست نخواهند کشید؛ 
همان طور که اسماعیلیون در گفت وگو 
با »ایران وایر« تاکید می کند خواسته 
خانواده های قربانیان، برگزاری دادگاه 
بین المللی است تا بلکه مرهمی بر داغ 

آن ها باشد.
معاون وزیر امــور خارجه ایران اعام 
کــرد به زودی گزارش فنی ســانحه 
را ارائــه داده و طــرف های خارجی 
می توانند گزارش را بینند و اگر نظری 
دارند، بیــان  کنند. دور دوم مذاکرات 
درحالی به پایان رســید که یوگنی 
ینین معاون وزیر امور خارجه اوکراین 
این دو روز مذاکره را بســیار دشوار و 
برنامه را فشرده خواند و اعام کرد که 
مذاکرات جریان دشوار و پیچیده ای 
اســت و همزمان تحقیقات کیفری 
هم در حال جریان است و تحقیقات 
نظامی هم انجام می شــود. موضوع 
عدالت برای اوکراین و کشورهایی که 
شــهروندان خود را در حادثه سقوط 
هواپیما از دســت دادند از همه چیز 
مهمتر است و امیدوار است که به این 

عدالت دست پیدا کنیم.
به گفته ســفیر ایران در اکراین، دور 
بعدی مذاکرات در اواخر ماه نوامبر در 

کی یف برگزار خواهد شد.

بر اساس اظهارات آقای شوچنکو سفیر اوکراین در کانادا، دولت ایران از دولت اوکراین درخواست کرده بود تا کشورهای دیگر را در این مذاکرات 
دخالت ندهد و فقط به صورت دو جانبه با یکدیگر مذاکره 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، 
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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

از هر ۵ کانادایی
 ۳ نفر نسبت به ایاالت متحده دیدگاه منفی دارد

تعلق خاطر کانادایــی ها به آمریکا ، 
همسایه جنوبی و بزرگترین شریک 
تجاریشان، طی یک سال گذشته به 

پایین ترین سطح خود رسیده است.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، بنابر 
نظرسنجی موسســه فوکوس کانادا 
 5 هــر  از   ،»Focus Canada«
کانادایی ۳ نفر نسبت به ایاالت متحده 
دیدگاهشان منفی بوده و این کشور را 

دشمن کشورشان می دانند.
در مــورد ســایر موضوعــات، مانند 
انتخابات آینده ایاالت متحده نیز 6۷ 
درصد کانادایی هــا، جو بایدن، نامزد 
دموکرات را برای ریاســت جمهوری 
ترجیح می دهنــد، در حالی که ۱5 
درصد اذعان داشته اند ترامپ را برای 

این منصب ترجیح می دهند.
اغلب کانادایی ها از سال ۱۹۸۸ به طور 
مداوم از نامزدهای دموکرات طرفداری 

می کنند.
این تحقیق نشان می دهد، این کاهش 
تعلق خاطر به ایاالت متحده پس از 
انتخاب دونالد ترامپ در سال 2۰۱6 
که یک انتخــاب رئیس جمهور غیر 
محبوب برای کانادایی ها بوده، افزایش 

یافته است.
در ســال 2۰۱6، نیز فقط ۱۷ درصد 
کانادایی هــا ترامپ را برای ریاســت 

جمهوری ترجیح می دادند، در حالی 
که 6۸ درصد بــه هیاری کلینتون 

اعتقاد داشتند.
از سال ۱۹۸2 تاکنون، دوران ترامپ 
اولین بار اســت که دیدگاه کانادایی 
ها به آمریکا تا این اندازه منفی شده 

است.
حدود یــک دهه قبل، یعنی در دوره 
اول باراک اوباما، رئیس جمهور سابق 
آمریکا، ۷۳ درصد کانادایی ها دیدگاه 
مطلوبی نســبت به ایــاالت متحده 
داشــتند، که باالترین میزان از زمان 
حمات ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱ تا کنون 

بوده است.
این رقم پس از انتخاب ترامپ به 44 
درصد و در ســال گذشته نیز بیشتر 
کاهش یافت. اکنون 6۳ درصد دیدگاه 
نامطلوبــی دارند که رکــورد باالیی 

محسوب می شود.
این بررســی نشــان می دهد که این 
روند می تواند واکنشی به سیاست ها 
و رفتارهــای ترامپ از زمــان روی 
کار آمدن بــوده و همچنین افزایش 
تنش های اجتماعی و نژادی اخیر در 

ایاالت متحده باشد.
در حالــی که کاهــش تعلق خاطر 
کانادایی ها به آمریکا در سراسر کانادا 
و در تمام جوامع مورد بررســی قرار 
گرفته و دیده شــده، یافته های این 
نظرسنجی نشان می دهد که بیشترین 
تغییر در انتاریو مشــاهده شده که از 
4۱ درصد به 26 درصد کاهش یافته 
اســت و در میان احزاب نیز هواداران 
حزب محافظه کار با همذات پنداری 
تعلقاتشــان به امریــکا از 6۳ به 45 

درصد کاهش داشته است.
از نظر دیدگاه های مثبت نیز  آلبرتا با 
۳۹ درصد باالترین میزان و  انتاریو و 
بریتیش کلمبیا هر کدام با 26 درصد 
کمترین تعلق خاطر را به آمریکا نشان 

داده اند.
از نظر جنســیت نیز مردان بیشتر از 
زنان نســبت به آمریکا نظر مساعد 

داشته اند.
بنابر این این نظرســنجی، از هر سه 
کانادایــی بیــش از یک نفــر اظهار 
داشــته که کانادا با کشــور همسایه 
خود مشابهاتی دارد، درحالی که ۱۰ 
سال پیش، از هر ۱۰ کانادایی یک نفر 
این دیدگاه را داشته است و احتماال 
کانادایی های زیر ۳5 سال نیز بیشتر 
از بقیه کشورشــان را شــبیه آمریکا 

می بینند.
اکثر کانادایی ها با وجود احساســات 

منفی فزاینده، هنــوز از تجارت آزاد 
با ایــاالت متحده حمایت می کنند و 
معتقدند که به طور کلی، توافق نامه 
تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتا و 
نفتای جدید( – بــرای اقتصاد کانادا 

مفید است.
طــی ۱۰ ســال گذشــته تعــداد 
کانادایی هایی که ایــاالت متحده را 
دوست می دانند نیز به شدت کاهش 
یافته اســت، به طوری که این رقم از 
هر ۱۰ کانادایــی، ۹ نفر بوده که هم 
اکنون از هر ۱۰ نفر به 6 نفر کاهش 
پیدا کرده و پس از کشــورهای هند، 
آلمان و ژاپن قرار گرفته اســت. زنان 
نیز بیش از مردان اظهار داشته اند که 
دیگر آمریکا برای کشورشان دوست 

نیست.
دیگاه کانادایی ها در رابطه با دوستی 
کشــورهای دیگر ماننــد انگلیس و 
فرانسه طی ده ســال گذشته اغلب 

ثابت بوده است.
بیشتر کانادایی هایی که این کشورها 
را دوست نمی دانســتند دیدگاه بی 
طرفی داشتند، اما امسال برای اولین 
بار از هر ۱۰ کانادایی بیش از یک نفر 
ایاالت متحده را دشمن می دانست. در 
ســال 2۰۱۳، این رقم ۱ درصد بوده 

است.
براســاس این نظرسنجی، تقریبا این 
دیدگاه در رابطه با چین و روسیه به 
نصف کاهش پیدا کرده است. از جمله 
کسانی که چین را دوست می دانند به 
حدود 25 درصد و کسانی که روسیه 
را دوســت می دانند بــه ۱۸ درصد 

رسیده است.
این نظرسنجی طی ۸ تا 2۳ سپتامبر 
به طور تلفنی از حدود 2۰۰۰ کانادایی 
توسط موسسه افکار سنجی فوکوس 
بــا   »Focus Canada« کانــادا 
مشــارکت »Century Initiative« و 

دانشگاه اتاوا انجام شده است.

 مرز کانادا و آمریکا 
حداقل تا ۲۱ نوامبر بسته خواهد بود

محدودیت های سفر ناشی از شیوع کووید۱۹ و بسته ماندن مرز کانادا و آمریکا 
حداقل تا 2۱ نوامبر ادامه خواهد داشت.

به گزارش رسانه هدهد کانادا، در حالی که پیش بینی می شد با توجه به افزایش 
مستمر شیوع کووید۱۹ در دو طرف مرز، بنابر تایید بیل بلر، وزیر ایمنی عمومی 

مرز کانادا و آمریکا همچنان بسته خواهد ماند.
بلر با انتشار توئیتی بیان کرد: »تصمیمات ما براساس بهترین توصیه های بهداشت 

عمومی در دسترس برای حفظ امنیت کانادایی ها ادامه خواهد داشت«.
توافقنامه فعلی در مورد بسته ماندن مرز کانادا و آمریکا به سفرهای غیر ضروری 

برای اولین بار در ماه مارس اعمال شد و از آن زمان هر ماه تمدید می شود.
اگرچه تجارت و ســفرهای اقتصادی و حتی کارکنان بخش بهداشت و درمان 
و دیدار خانواده های درجه یک مجاز است، اما همچنان سفرهای گردشگری و 

تفریحی از دو طرف مرزها ممنوع است.
بیل بلر، در توییت خود آورده است: »به منظور رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و ایمن ســازی کانادایی ها محدودیت های مرزی برای سفرهای غیرضروری از 

طریق مرز کانادا و آمریکا تا 2۱ نوامبر تمدید شد«.

دولت ترودو یک بار دیگر 
از خطر سقوط جان سالم به در برد

دولت اقلیتی جاستین ترودو با جستن 
از خطر سقوط در رای گیری مربوط به 
پیشنهاد محافظه کاران درباره رسوایی 
بنیاد خیریــه WE  که لیبرال ها آن 
را بــه رای اعتماد تبدیل کرده بودند، 
اولین سالگرد زمامداری خود را جشن 
می گیرد و به این ترتیب دســت کم 
فعا شبح برگزاری انتخابات سراسری 
زودهنگام از سپهر سیاسی کانادا دور 

می شود.
به گزارش هفته به نقــل از الپرس، 
پیشــنهاد حزب محافظــه کار برای 
تشــکیل کمیته ویژه تحقیق درباره 
ماجرای بحث برانگیــز بنیاد خیریه 
WE کــه دولــت تــرودو را در بــد 
مخمصه ای قرار داد، بعدازظهر روز 2۱ 
اکتبر در مجلس عوام به رای گذاشته 
شــد اما با ۱۸۰ رای مخالف در برابر 

۱46 رای موافق رد شد.
 لیبرال ها، نیودموکرات ها، ســبزها و 
نمایندگان مســتقل در مجلس عوام 
به این پیشــنهاد رای منفی دادند در 
حالی که نمایندگان حزب محافظه کار 
و بلوک کبکوآ به آن رای مثبت دادند.

برای  ایــن پیشــنهاد دردسرســاز 

دولــت لیبرال را اریــن اوتول رئیس 
حــزب محافظه کار ارائــه کرده بود. 
رهبــر محافظه کاران در پیشــنهاد 
خود خواستار آن شــده بود که یک 
کمیته ویژه ضدفســاد تشکیل شود 
و تحقیقات عمیــق و دقیقی درباره 
ماجرای بنیاد خیریه WE انجام دهد.

اما لیبرال ها به سرعت مخالفت خود 
را با این پیشــنهاد اعام کرده و آن 
را نوعی »استنتاق حزبی« دانستند. 
اســتدالل لیبرال هــا در مخالفت با 
پیشنهاد رقبای محافظه کار خود این 
بود که اجرای این پیشنهاد می تواند 
کار دولــت را کــه وظیفه خطیرش 
در شــرایط کنونی مبــارزه با بحران 

کووید۱۹ است، مختل کند.
آنامی پاول، رهبر جدید حزب سبز که 
هنوز در مجلس صاحب کرسی نیست 
نیز در رابطه با الیحه پیشنهادی حزب 
محافظه کار روز ســه شنبه با انتشار 
بیانیه ای حمایت کرد و گفت: من به 
تمام اعضای پارلمان یادآوری می کنم 
که مردم کانادا روی ما حســاب می 
کنند و نگاهشان به ماست. ما نیز باید 

به نیازهای آنها توجه داشته باشیم.

ممنوعیت سفر
 شهروندان کانادا به اروپا

کانادا، تونس و گرجستان از فهرست کشورهایی که اتباعشان اجازه ورود 
به کشــورهای عضو اتحادیه اروپا را دارند، حذف شدند چرا که وضعیت 
شــیوع ویروس کرونا در این کشورها از نظر مقامات اتحادیه اروپا نگران 

کننده است.
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، منابع اروپایی روز چهارشنبه 2۱ اکتبر 
اعام کردند نمایندگان 2۷کشــور عضو اتحادیــه اروپا تصمیم گرفتند 
کشورهای کانادا، تونس و گرجستان را از فهرست کشورهایی که اتباعشان 
اجازه سفر به اتحادیه اروپا را دارند حذف کنند و در عوض سنگاپور را به 
این فهرست بیفزایند. این تصمیم اتحادیه اروپا تا روز جمعه رسما نهایی 
خواهد شد. به این ترتیب تعداد کشورهای این فهرست که از اوت گذشته 

تغییر نکرده بود، از ۱۱کشور به ۹کشور کاهش یافت.
منابع دیپلماتیک اروپا اعام کردند با توجه به افزایش شدید شیوع ویروس 
کرونا در کشورهای گرجســتان، کانادا و تونس، این کشورها از فهرست 
کشورهایی که سفر اتباعشان به اتحادیه اروپا مجاز است، حذف می شوند و 
سنگاپور به علت این که از نظر همه گیری کرونا وضعیت بهتری پیدا کرده 

است، به این فهرست اضافه می شود.
اتحادیه اروپا به منظور مقابله با همه گیری کرونا، نیمه ماه مارس تصمیم 
گرفت سفرهای غیرضروری اتباع کشورهای ثالث به خاک خود را ممنوع 
کند. 2۷عضو این اتحادیه در ماه ژوئن توافق کردند ۱5کشــور را از این 
قاعده مستثنی کنند. این فهرست در ماه اوت به ۱۱کشور کاهش یافت 
و اکنون شــمار کشــورهای آن به ۹رسیده اســت. در حال حاضر اتباع 
کشورهای اســترالیا، ژاپن، نیوزیلند، رواندا، کره جنوبی، تایلند، اروگوئه، 

سنگاپور و چین امکان سفر به کشورهای اتحادیه اروپا را دارند.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجارى، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

با بهترین متد در کم ترین زمان

 4139-881-778 و 604-441-7464

تدریس خصوصی زبان و موزیک
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

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

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

محافظه کاران معتقدند
 بانک مرکزی کانادا بدل به »دستگاه خودپرداز ترودو« شده است!

ایرونیا- حزب اپوزیسیون اصلی کانادا 
به بانک مرکــزی گفته نباید فراتر از 
تدابیر اضطراری پاندمی به تامین مالی 
برنامه های جاستین ترودو بپردازد و 
به این ترتیــب بانک را در مرکز یک 

چالش سیاسی جدید قرار داد.
پیر پولیور نماینده مجلس و سخنگوی 
ارشد محافظه کاران در امور مالی گفت 
بانــک »نباید دســتگاه خودپردازی 
بــرای مخــارج سیرنشــدنی ترودو 
شود«. او نگرانی هایی را درباره اثرات 
طوالنی مدت انبساط مالی مطرح کرد 
و از تیــف مکلم رییس بانک مرکزی 
خواست از مباحثه های »ایدئولوژیکی« 

دور بماند.
پولیور در مصاحبــه ای گفت: »ما با 
بدبینــی عظیمی بانــک مرکزی را 
رصــد می کنیم. اگــر بانک مرکزی 
کانادا می خواهد بیشــتر و  بیشــتر 
سیاسی شود، پس باید همان درجه 
دیگر  سیاسی  مســئولیت پذیری  از 
نهادهای سیاسی را هم داشته باشد«.

از زمانی که کووید-۱۹ تاثیر خود را بر 
اقتصاد کانادا نشان شده، بانک مرکزی 
۱6۸ میلیارد دالر کانادا )۱2۸ میلیارد 
دالر آمریــکا( اوراق دولتی خریداری 
کــرده و به این ترتیب وارد پروســه 

تسهیل کمی شده است. 
صحبت های پولیور نشان دهنده یک 
میدان مین سیاســی  است که مکلم 
حاال در نقش جدیــد خود به عنوان 
تامین کننــده مالی اصلی کســری 
بودجه های عظیم دولت ترودو، باید در 

میان آن حرکت کند.
هر چقدر که بانک مرکزی بیشــتر 
بدهی داشــته باشد یا حامی مخارج 
بیشتر باشد، عمیق تر وارد مباحثه هایی 
درباره اولویت های دولتی خواهد شد.

این موقعیتی حســاس برای نهادی 
اســت که مدت ها مستقل بوده و به 
ندرت در معرض حمات سیاسی قرار 

می گیرد.
بانک مرکزی کانادا مجبور شده بدهی 
دولتی را خریداری کند تا از باال رفتن 
نرخ بهره اجتنــاب کند چون چنین 
اتفاقی باعث فلج شدن اقتصاد خواهد 

شد.
هدف اصلی آن تامیــن مالی دولت 
نیســت، بلکه می خواهــد اطمینان 
حاصــل کند که بهبــود اقتصادی با 
هدف گذاری تورمی 2 درصدی حاصل 
می شــود. از نظر فرضی، می توان این 
دارایی های اوراق بدهی را بعد از بهبود 

اقتصادی فروخت.
ژان-فرانسوا پرو اقتصاددان ارشد بانک 
نووا اسکوشا می  گوید: »فکر می کنم 
االن در وضعیتی هستیم که مسئله 
صاحیت بانک مرکــزی مهم تلقی 
می شود. بانک مرکزی از منظر قانون 
مستقل است و ماموریتی بسیار خاص 
دارد که هدف گذاری تورم است و به 
نظرم دولت بسیار بسیار واضح گفته 

که این دخالت ناپذیر است«.

از منظر مالی، در میان احزاب سیاسی 
کانادا اجماع وجود دارد که برای گذر 
از پاندمی دولــت باید مخارج باالیی 
داشته باشــد. اما در زمینه گا م های 

بعدی اختاف هایی وجود دارد.
ترودو، که در انتخابات ســال گذشته 
اکثریت قانون گذاری خود را از دست 
داد، گفتــه می خواهد تا زمان بهبود 
اقتصادی مخارج دولتی را ادامه دهد. 
او در سپتامبر گفت برای بعد از پاندمی 
برنامه هایی دارد که شــامل سیستم 
مراقبت روزانه ملی، مراقبت دارویی و 
مخارج بیشتر در زمینه مسکن مقرون 

به صرفه و محیط زیست می شود.
این رویکرد حمایت حزب دموکرات 
نــو را جلب کــرد و باعــث اجتناب 
از یــک انتخابــات دیگــر شــد. اما 
محافظه کاران که تحت رهبری جدید 
در نظرسنجی ها باالتر آمده اند، مقابل 
بینش طوالنی مدت ترودو ایستادگی 

کرده اند.
پولیور گفت: »به ما گفته اند که دنیا 

کاما انقابی شده و بنابراین منطق 
این است که دولت ها فقط می توانند 
پول چاپ کنند تا هزینه های شان را 
بپردازند و هیچ عواقبی وجود نخواهد 

داشت. این دیوانه وار است«.
دولت ترودو پنج شــنبه جواب داد و 
گفت پولیور دارد وارد مسیر خطرناکی 

می شود.
کاترین کاپلینسکاس معاون رسانه ای 
کریســتیا فریلند وزیر دارایی گفت: 
»محافظه کاران دارند با کله شقی نقش 
مستقل و مورد احترام بانک مرکزی 
را سیاسی سازی می کنند. تعهد دولت 
لیبرال ما این اســت کــه هر کاری 
که برای ایمن و ســالم نگه داشــتن 
کانادایی هــا و حفاظت از اقتصادمان 
در دوران پاندمی جهانی الزم است را 

انجام  دهد«.
با وجود اینکه بانک مرکزی کانادا تنها 
بانکی نیست که ناچار به خرید بدهی 
دولتی شــده، یکی از تهاجمی ترین 
بانک های مرکزی در این زمینه بوده 
است. رشد ترازنامه این بانک از فدرال 
رزرو آمریکا بیشتر بوده که تا حدودی 
به خاطر رشد سریع تر بدهی در کانادا 

است.
با استناد به آمار صندوق بین المللی 
پول، کســری بودجه دولت کانادا  در 
پایان ســال جاری تقریبا معادل 2۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی خواهد 
بود و به این ترتیب  بعد از لیبی، آروبا 
و مالدیو، چهارمین کســری بودجه 
بزرگ پیش بینی شده در جهان خواهد 

بود.
پولیور گفته چاپ بی حساب و کتاب 
پول باعث بــاال بردن تورم و تضعیف 
دالر کانادا می شــود. او گفت این کار 
نابرابری ها  همچنین باعث تشــدید 
می شــود چون نرخ بهره پایین باعث 
باال رفتــن ارزش دارایی ثروتمندان 

iroonia.ca .خواهد شد

ایرونیا- رییس بانــک مرکزی کانادا 
معتقد است  مدیریت کردن ریسک 
مالــی پاندمی کوویــد-۱۹ بیش از 
همیشه حیاتی است و بانک مرکزی 
در شــرایطی که نرخ بهره در سطح 
تاریخی پایینی قرار دارد، نظارت دقیق 

بر بازار مسکن دارد.
تیف مکلم طی ســخنرانی در مرکز 
جهانی ریســک گفت: »ما همچنین 
بر این نظــارت داریم کــه بازارهای 
مســکن دارند به خاطر گمانه زنی ها 
درباره افزایش قیمت، باالتر می روند. 
و همچنین مراقب این مسئله هستیم 
که آیا افــرادی که خانــه می خرند 
نسبت به درآمدشان بدهی به مراتب 

بزرگتری را قبول می کنند یا نه.«
او اضافه کرد: »اما اگر تعداد خانوارهای 
کانادایی بیش از حد مقروض  به حد 
نگران کننده ای برسد، سیاست گذاران 
چند ابــزار کان  در اختیار دارند که 
می توانند استفاده کنند. تجربه ما با 
استرس تست وام مسکن نشان داده 
که این ابزارها تــا چه حد می توانند 

مفید باشند«.
کمپانی ها و خانوارها در دوران پاندمی 
کمــک دولتی دریافــت کرده اند که 
شامل تعویق پرداخت وام های مسکن، 
کاهش نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی 
و میلیاردها دالر کمک و برنامه های 

اعتباری فدرال می شود.
تدابیری که طی چند ماه اخیر صورت 
گرفته  تا شرکت ها و خانوارها اعتبار 
دریافت کنند و ریسک های اقتصادی 
کاهش پیدا کنند، ممکن است بتواند 
در ماه های آینده ریسک های جدیدی 

به وجود آورد.
مکلم در ســخنرانی خود هشدار داد 
که اعتبارهای دولتی ممکن اســت 
باعث افزایش فشار بدهی کسب و کارها 
و خانوارها شــود. نرخ بهره پایین هم 
ممکن اســت بازار مسکن را داغ کند 

که این مسئله از پیش از پاندمی هم 
توجه سیاســت گذاران را جلب کرده 
بود. مخارج رکوردشــکن فدرال هم 

بدهی ملی را بیشتر می کند.
حتی قــول بانک مرکزی برای حفظ 
نرخ بهره کلیدی اش در ۰.25 درصد 
تا زمانی که اقتصاد بهبود کند می تواند 
باعث ایجاد آسیب پذیری های جدید 

در سیستم مالی شود.
مکلم در سخنرانی اش گفت: »بدون 
اعمالی در زمینه های سیاست گذاری 
پولی و مالی، نابودی اقتصادی پاندمی 
می توانست بســیار بسیار بدتر باشد. 
یک پاسخ سیاســت گذاری شجاعانه 
بسیار مورد نیاز بود، اما این اعمال در 
صورت ادامه می تواند در آینده اقتصاد 
و سیستم مالی را نسبت به شوک های 

اقتصادی آسیب پذیرتر کند.«
مکلم گفت بانــک مرکزی از نزدیک 
بــر این کــه چند شــرکت و خانوار 
نمی توانند پرداخت های بدهی و وام 
مسکن خود را انجام دهند و این که 
سرعت بازار مسکن چطور خواهد بود، 
نظارت می کند. او گفت دولت ممکن 
است در صورت بیش از حد داغ شدن 
بازار مسکن استرس تست وام مسکن 

iroonia.ca .را سفت و سخت تر کند

هشدار جدی رییس بانک مرکزی
 به خانوارهای کانادایی با بدهی باال
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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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به باور کارشناسان باال رفتن قیمت مسکن بعد از رکود پاندمی
 می تواند منجر به افزایش فاصله طبقاتی در کانادا شود

ایرونیا- پاندمی کووید-۱۹ از آغاز سال 
تا به حال هزاران کسب و کار را بسته، 
دولت فدرال را با افزایشی رکوردشکن 
از بدهی رها کرده و باعث شده کشور 

۱.۱ میلیون شغل کمتر داشته باشد.
اما بعضــی متخصصــان می گویند 
این بــرای پایین نگه داشــتن بازار 
مســکن کانادا کافی نخواهــد بود. 
آن ها می گویند کمبود مسکن مزمن 
کشور در شهرهای بزرگ در ترکیب 
با نرخ پایین وام مسکن باعث افزایش 
قیمت ها خواهد شد. و این باعث شده 
تعدادی از متخصصان نگران افزایش 
نابرابری در وضعیت مسکن کانادایی ها 

شوند.
شرکت بریتانیایی کپیتال اکونومیکس 
در یادداشــتی  نوشت حتی با وجود 
اینکه قیمت متوســط بازفروش یک 
خانه در کانادا در تابستان به رکوردی 
جدید رسید، در دو سال آینده باز هم 

۱2 درصد افزایش خواهد داشت.
این بسیار با پیش بینی این شرکت در 
بهار فاصله دارد که گفته بود پاندمی 
تا حدودی قیمت مســکن را پایین 
می آورد؛ اما چند مــاه داغ برای بازار 
مســکن پس از برداشته شدن تدابیر 
قرنطینه باعث شده نظر آن ها عوض 

شود.
استیون براون اقتصاددان ارشد کانادا 
این شرکت نوشت: »با وجود چالش ها 
برای فــروش آپارتمــان در تورنتو و 
ونکوور ، هنوز جا برای افزایش قیمت 
کل هســت که تا حدود زیادی دلیل 
آن هزینه پایین تر قــرض گرفتن از 

بانکها است.«
نرخ وام مســکن طی چند سال اخیر 
کاهش پیدا کرده و به خاطر پاندمی 

به پایین ترین درجات خود رســیده 
اســت. در حال حاضر نرخ ثابت وام 
مسکن پنج ساله زیر 2 درصد تبلیغ 

می شود.
براون تخمیــن می زند قیمت خرید 
بیشینه خریداران در چند سال اخیر 
24 سال درصد افزایش پیدا کرده که 
به خاطر کاهش نرخ وام مسکن است، 
اما قیمت متوسط مسکن در آن مدت 

4 درصد افزایش پیدا کرده است.

با این حال، بخش کاندو بازار مسکن 
می تواند وضعیت بدتری از خانه های 
مستقل ظرف چند سال آینده داشته 
باشد چون اقتصاد در حال تغییر است.
براون نوشت: »اول اینکه پاندمی باعث 
افزایش تقاضا برای خانه های جادارتر 
شده که دلیلش افزایش نگرانی های 
ســامتی و کار از خانه اســت. دوم 
اینکه افزایش بیشــتر بیــکاری در 
میان کارکنان دستمزد پایین بخش 
خدمات اثر ســنگین تری روی بازار 
آپارتمان اجاره ای داشــته اســت. در 
نهایت، مهاجــرت پایین تر همچنین 
تقاضا بــرای آپارتمان های اجاره ای را 

پایین آورده است.«
پیش بینی  اکونومیکــس  کپیتــال 
جداگانه ای بــرای قیمت کاندو ندارد 
امــا بــراون گفت درصد فــروش به 
لیســتینگ جدیــد در تورنتو بزرگ 
نشان از کاهشی 5 درصدی در قیمت 
کاندو در بزرگ ترین بازار مسکن کانادا 

طی چند سال آینده دارد.
او فکر نمی کند خروج از شــهرهای 
بزرگ تبدیل به یک روند دائمی شود، 
اما باور دارد که این روند چند سال به 

طول می انجامد.
با این حال، تمام پیش بینی ها قبول 
ندارند که کانادا در چند ســال آینده 
شــاهد افزایش قیمتی مشابه با چند 

ماه اخیر خواهد بود.
سازمان رده بندی اعتباری مودیز در 
گزارشــی که این هفته منتشر کرد 
گفت قیمت مسکن در کانادا در سال 
2۰2۱ نزدیک بــه ۷ درصد کاهش 
خواهد داشــت و قیمت ها تا حدود 
2۰2۳ به درجات عادی بازنمی گردند.

آبیاشــا ســینگ اقتصاددان مودیز 
نوشت: »پاندمی باعث گسترش بیشتر 
نابرابری اقتصادی و اختاف طبقاتی  
می شــود. با وجود اینکه تقاضا برای 
خانه هــای تک خانوار بــا فضای زیاد 
ممکن اســت باال برود، ممکن است  
تقاضا بــرای آپارتمان ها و کاندوهای 
کوچک بیشتر شــود چون بسیاری 
از خانواده ها در پس انداز کردن برای 
پرداخت پول پیش خانه به مشــکل 
برمی خورند. این در حالی اســت که 
خانه های تک خانوار عما به قیمتی 
فروخته می شــوند که برای یک فرد 
عــادی در شــهرهای بــزرگ کانادا 

غیرقابل دسترس است «.
سینگ گفت بازار مســکن تا اینجا 
قوی بوده چون پرداخت وام مســکن 
بــه تاخیر افتــاده و نــرخ پایین وام 
مســکن با رشد قوی جمعیت همراه 
شــده اســت. اما به گفته او بیکاری 
بــاال و درآمد پایین تر اثر خود را روی 
بازگشت خریداران به بازار می گذارد.« 
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ایرونیا- اســتیون پولوز رییس سابق 
بانک مرکزی کانادا می گوید در حال 
حاضر خیلی نگران وضعیت بازارهای 
مسکن کانادا نیست، آن هم در حالیکه 
میزان فروش و قیمت ها در بزرگ ترین 

شهرها در حال افزایش است.
او گفت:  »بهبود خوبی صورت گرفته 
است. این شامل حدود ۹5 درصد یا 

کمی بیشتر از اقتصاد می شود«.
او اضافــه کرد که »بخش پایینی که 
بیشترین آســیب وارد شده، شامل 
5 درصــد یا بخش کمتری از اقتصاد 
می شــود« و گفت بخش هایی مانند 
خرده فروشــی، اقامــت و ایرالین ها 

بیشتری ضرر را متحمل شده اند.
پولوز گفت با وجــود اینکه احتمال 
شکل گیری بیکاری طوالنی مدت در 
این بخش ها وجود دارد، بخش دیگر و 
۹5 درصدی اقتصاد تعیین می کند که 
کل اقتصاد چه رفتاری خواهد داشت.

پولوز گفــت:  »و با توجــه به اینکه 
نرخ بهــره در پایین ترین حالت طی 
نســل های اخیر قرار دارد، مســلما 
مقدار خاصی رشــد در بازار مسکن 
دیده می شود. اینجا شامل شاهد ورود 
تقاضای انباشــته هستیم و البته که 
حاال شاهد نتایج این مسئله در ترکیب 

با نرخ بهره پایین هستیم«.

قیمت مســکن در دوران پاندمی در 
داغ تریــن بازارهای کانــادا در حال 
افزایش بوده است. در سپتامبر، قیمت 
متوسط منطقه ونکوور بزرگ با یک 
افزایش ســاالنه 5.۸ درصدی مواجه 
بود و به ۱۰4۱۳۰۰ دالر رســید. در 
عین حال، قیمت مســکن تورنتو در 
همان ماه به رکورد جدیدی دســت 
یافت و قیمت متوســط فروش یک 
خانه در شهر با یک افزایش ساالنه ۱4 

درصدی به ۹6۰۷۷2 دالر رسید.
پولوز به این نکته اشــاره کرد حتی 
با وجــود اینکه  اثرات افول اقتصادی 
کاما نمــود پیدا کرده ، بخشــی از 
درآمد مردم بــا حمایت کمک های 
دولتی تامین شــده و این توانسته تا 
حدود زیــادی کمبوئ های به وجود 

آمده به خاطر پاندمی را کنترل کند.
پولوز گفت: »ما از درآمد حمایت می 
کنیم تا مردم بدون پشتیبان نباشند. 
سوال واقعی این است که این مسئله 
از منظر بدهی تا چــه حد دوام پذیر 
اســت؟ و من همیشــه گفته ام که 
احتماال دوام پذیر هست. البته، چنین 
چیزی به این معنی نیست که نباید 
پیدا  ادامه  محتاطانه  سیاســت های 
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رییس پیشین بانک مرکزی کانادا
 دیگر نگران آینده بازار مسکن نیست

افزایش میانگین قیمت فروش مسکن 
در کانادا

ایرانیان کانادا- افزایش میانگین قیمت 
فروش مسکن در کانادا در سال جاری 
به میــزان ۱۷.5 درصد بوده و میزان 
فروش مسکن در سراسر کانادا نسبت 
به سال 2۰۱۹، نزدیک به 45.6 درصد 

رشد داشته است. 
اتحادیه ی اماک و مســتغات کانادا 
اعام کرده اســت که بازار مســکن 
کانادا در بهار امسال و در طول بحران 
همه گیری کرونا شاهد رقابت شدیدی 
بوده و تا ماه ســپتامبر به مدت سه 
ماه متوالی رکورد جدیدی در میزان 

فروش مسکن به جا گذاشته است. 
بر اســاس اعام این اتحادیه، فروش 
مسکن در مقایســه با سال گذشته 
حدود 45.6 درصد در سراســر کانادا 
رشد داشته است. البته در شهرهای 
اتاوا، کانشهر ونکوور، جزیره ونکوور، 
کلگــری و منطقــه هامیلتــون – 
برلینگتون در انتاریو میزان فروش ماه 
به ماه افزایش داشته اما در کان شهر 
تورنتو و مونترال میزان فروش مسکن 

با کاهش روبرو بوده است. 
در ماه سپتامبر متوسط قیمت فروش 
مسکن در کانادا 6۰4۰۰۰ دالر بوده 
که در مقایســه با همین ماه در سال 
گذشــته ۱۷.5 درصد افزایش داشته 

است. 
به غیر از میزان فروش در کانشــهر 
ونکوور و تورنتو کــه دو بازار فعال و 
گران  قیمت مسکن در کانادا هستند، 

پایین ترین قیمــت میانگین فروش 
مسکن در کانادا نزدیک به ۱25۰۰۰ 

دالر می باشد. 
اتحادیه ی  رییس  پولوپولوس،  کاستا 
اماک و مستغات کانادا در بیانیه ی 
خــود گفته اســت: »در حالی که در 
سالی عجیب و غریب وارد فصل پاییز 
می شویم، بسیاری از بازارهای مسکن 
کانادا شــاهد تداوم فعالیت قدرتمند 
خود هســتند. در کنار کمبود عرضه 
مســکن در برخی از مناطق، رقابت 
شدید بین خریداران فشار فزاینده ای 

بر قیمت مسکن وارد آورده است.« 
هیــأت مدیره ی اتحادیــه ی اماک 
انتاریو اوایل همین ماه درخواســت 
کــرد تا در طول موج دوم همه گیری 
بیماری کووید-۱۹، دیدار از خانه های 
لغو  آماده ی فروش توسط خریداران 

گردد.
 بسیاری از کارشناسان اقتصادی که 
بــه اعداد و ارقام بازار مســکن توجه 
می کنند، می گویند که حالت هجومی 
بازار مسکن به شکل فعلی نمی تواند 

برای بلند مدت ادامه پیدا کند. 
داگ پورتــر، اقتصــاددان ارشــد در 
بانک مونترال در همین زمینه گفته 
است: »شرایط اقتصادی حال حاضر 
نمی تواند در بلند مدت و به شــکلی 
پایــدار از این بازار ملتهــب و رو به 

افزایش قیمت مسکن حمایت کند.«

نرخ بهره منفی 
چه معنایی برای کانادایی ها خواهد داشت؟

ایرونیا- آیا ممکن اســت کانادا واقعا 
وارد دنیای معکوس نرخ بهره منفی 
شود؟ تیم مکلم رییس بانک مرکزی 

کانادا می گوید »هرگز نگو هرگز.«
اوایل این ماه بانک مرکزی اعام کرد 
استفاده از تمام ابزارهای ممکن را در 
نظــر خواهد داشــت و این در حالی 
اســت که بانک از قبل قــول داده تا 
زمانی که اقتصاد بهبود پیدا کند نرخ 

بهره کلیدی خود را پایین نگه دارد.
مکلــم گفت سیاســت گذاران هنوز 
مشغول بررسی ایده منفی کردن نرخ 
بهره فعلی – ۰.25 درصد- نشده اند. 
با این حال اگــر بانک به این نتیجه 
برسد که چنین حرکتی برای بیرون 
از رکود کووید-۱۹  کشــیدن کانادا 
ضروری اســت، همه چیــز می تواند 

تغییر کند.
در یــک اقتصاد نرمــال، بانک ها به 
افرادی که پول  شان را سپرده گذاری 
می کننــد ســود می دهنــد، از پول 
سپرده گذاری شــده بــرای وام دادن 
اســتفاده می کنند و ســود آن وام را 

دریافت می کنند.
اما وقتی اقتصادها از ریل خود خارج 
می شوند، می توان  آن قوانین را کنار 
گذاشت. نرخ بهره منفی معموال طی 

بازه های ضعف اقتصــاد و دوران های 
کاهش تورم دیده می شود.

معموال کسب و کارها و مصرف کنندگان 
صبــر می کنند تا ببیننــد قیمت ها 
پایین تر می روند یا نه، بنابراین آن ها 
پول شــان را به جای خــرج کردن 
پس انداز می کنند. برای تشــویق به 
خرج کردن، بانک ها شروع به هزینه بر 

کردن پس انداز پول می کنند.
نرخ بهره منفی نتیجه عکســی برای 
وام گیرنــدگان دارد. بــرای اینکــه 
بانک ها بتواننــد کاری کنند مردم و 
کســب و کارها خرج کنند، وام ها را با 
نرخ بهره منفی ارایه می کنند، یعنی 
»سود« فرد عما از میزان اصلی کم 

می شود، نه اینکه به آن اضافه شود.
به طور مثال، ممکن اســت به شما 
یک وام مســکن با نــرخ بهره منفی 
۰.5 درصد ارایه شــود. تا زمانی که 
بازپرداخــت وام را تمــام کنید، پول 
کمتــری از میزانی که در ابتدا قرض 

گرفته بودید پرداخت خواهید کرد.
در دوران رکود اقتصــادی 2۰۰۷ تا 
2۰۰۹، بانک های مرکــزی در اروپا 
نرخ بهره خــود را به صفر یا نزدیک 
آن رســاندند تا مردم شروع به قرض 
کردن بکنند. با این حال، اقتصاد آن ها 

به وضعیت رکودی خود ادامه دادند.
وقتی پاندمی کووید-۱۹ از راه رسید، 
بانک مرکزی کانادا تمرکزش را روی 
پاییــن آوردن نرخ بهــره به منظور 
ترغیــب اقتصاد قــرار داد. این باعث 
شــده وام های مسکن به شدت ارزان 
شــوند و هم برای خریــداران و هم 
مالکان خانه ها که جستجو می کنند و 
نرخ ها را با یکدیگر مقایسه می کنند، 

معامله های فوق العاده ای ممکن شود.
بــا وجود اینکه تا به حــال نرخ بهره 
منفی در بخش هایی از دنیا ارایه شده، 
این مفهوم آن قدر هم که ممکن است 

فکر کنید جالب نیست.
ســال گذشــته، بانکی در دانمارک 
تبدیل به نخستین بانک در دنیا شد 
که وام مســکن خود را بــا نرخ بهره 
منفی ۰.5 درصد ارایه داد. جیســک 
بانک گفت هر سال از میزان اصلی وام 

معادل این مقدار کم می کند.
با این حال افرادی که در این شرایط 
وام می گیرنــد معمــوال در نهایــت 
وضعیــت بهتری نخواهند داشــت. 
ممکن است میزان سودی که کسب 
کنند پس از محاســبه کارمزد وام و 
هزینه های نهایی شــدن وام از بین 
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202
Email: 2500202@gmail.com

وام تا ۸۰ درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی



شماره ۱4۹۹ جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۰10 Issue 1499 Friday October 23, 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

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland
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دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه ۲۲ سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

تصادفات )ICBC(: بعداز هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست. 
امور جنائی: قتل، دزدى، رانندگى در حال مستى و مواد مخدر، درگیرى و زد و خورد

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

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

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

 

دينوروز را با ما شروع کن   
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       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 ۲5 سال تجربه
 و بهره مندى از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضاى سبز و آرشیتکت

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

استرس کووید-۱9، 
کاتالیزوری برای

 جدایی زوج های کانادایی
 و مراجعه به مشاوران طالق

ایرونیا- زوج های کانادایی که زندگی 
مشترک موفقی را سپری نمی کردند 
،حاال با استرس تمام نشدنی پاندمی 
خود را نزدیک به نقطه شکست می 

بینند.
در حالیکه کانادا موج دوم کووید-۱۹ 
را پشت ســر می گذارد، بسیاری از 
وکای طاق، مشاوران و میانجی گران 
می گویند نســبت به سال های قبل 
تماس های بیشــتری بــرای جدایی 

دریافت می کنند.
واقعیت های جدید از جمله از دست 
رفتن شغل ها، حذف مراقبت روزانه از 
کودکان و زیر و رو شــدن نقش های 
زناشویی در خانه باعث شده بعضی  از 

زوج ها به مشکل بخورند. 
اندرو ســوفن رییس انجمــن ازدواج 
و مشــاوره خانوادگی کانادا می گوید: 
»برای زوج هایی که  زندگی شان قبا 
دچار ترک هایی شده بو دند، پاندمی 
کاتالیزوری بــرای جدایی زودهنگام  

است .«
ســوفن که در مونترال کار می کند، 
یعنی جایی که بدتر از همه در کانادا 
تحت تاثیر قرار گرفته، شاهد افزایش 
تعداد زوج هایی بوده که در مرز طاق 
قرار دارنــد و دنبال مشــاوره فوری 

می گردند.
او گفت: »مردم در حالی موج دوم را 
از سر می گذرانند که دیوانه وار نگران 
شده اند و می ترسند دیگر نتوانند به 

این وضعیت ادامه دهند.«
ســوفن گفت طی موج اول قرنطینه 
کووید-۱۹، خیلی زوج ها به مشــکل 
خورده بودند. در دوران نســبتا آرام 
تابستان، تعدادی از زوج ها بهبود پیدا 

کردند، به زمان قرنطینه خود نگاهی 
انداختند و گفتند »مــن واقعا از تو 
خوشــم نمی آید و تو هم واقعا از من 

خوشت نمی آید.«
الرا پاریس، وکیل شــرکت شولمن 
انــد پارتنرز کــه در زمینه طاق در 
تورنتو و وان واقع در انتاریو تخصص 
دارد، می گوید بعضی زوج ها که قبا 
ســاعت هایی طوالنــی در دفتر کار 
می کردند و حــاال در خانه کنار هم 
هستند متوجه شده اند که از یکدیگر 

فاصله گرفته اند.
پاریــس، که شــرکتش در ماه ژوئن 
نسبت به ماه مشابه سال قبل شاهد 
افزایشــی ۱۹ درصدی در مشتریان 
جدید بــود، گفت: » زوجهــا دارند 
متوجه می شوند در زندگی چیزهای 
مشــابه نمی خواهند. آدم در مسائل 
روزمره گرفتار می شــود  و فراموش 
می کنــد حفــظ کردن یــک رابطه 

نیازمند چه چیزهایی است«.
لینــدا النگ، موســس و شــریک 
مدیریتی گــروه قانونی النگ فمیلی 
ســاکن ادمونتون گفت شرکتش در 
ماه سپتامبر امســال نسبت به تمام 
ســال های قبل شاهد ورود مشتریان 

بیشتری بود.
النگ گفــت: »وقتی ایــن اتفاق ها 
می افتند برخی زوجها تاش می کنند 
حداقل در ظاهر که شده رابطه شان را 
حفظ کنند  اما این فقط می تواند برای 
مدتی محــدود رخ دهد. ازدواج هایی 
که قبا به مشکل برخورده بودند در 
نتیجه این فشارهای اضافی به جدایی 

رسیدند.«
درن ویلــک مشــاور ازدواج گفــت 

زوج هایی کــه مجبور هســتند در 
خانه کنار هم بمانند انتظار بیشتری 
از یکدیگر پیــدا کرده اند، اما قابلیت 
ارتبــاط برقــرار کردن کافــی برای 

رسیدن به آن ها را ندارند.
ویلک که از  موسسان وبسایتی است 
که در ونکــوور، ویکتوریــا و لنگلی 
بریتیــش کلمبیا به مردم مشــاوره 
ازدواج می دهد، گفت: »آن ها عصبی 
و نگران ، خیلی رک و راست با مسائل 
برخورد می کنند .این  روش برخورد 
هرگز جواب نمی دهــد به ویژه برای 
زوجهایــی که فکــر می کردند با هم 
دوستان خوبی هستند ولی در واقعیت  

اینطور نیست.«
با یک لیست انتظار چهار ماهه، ویلک 
گفت هرگز بــه اندازه حــال حاضر 
سرش شلوغ نبوده اســت. زوج ها به 
او می گویند قرنطینه باعث شده زمان 
بیشتری برای جستجوی کمک داشته 
باشند و می گویند کار کردن از خانه 
هم باعث شده آن ها بتوانند از تماس 

ویدیویی برای این کار استفاده کنند.
عواطف لخدر وکیل خانوادگی شرکت 
لوری الیرز در مونترال می گوید  حجم 
کارش به طور چشــمگیری افزایش 

پیدا کرده است.
او گفت: »کار ما آنقدر بیشتر شده که 
بعضی مواقع وقت نفس کشیدن هم 

نداریم.«

به غیر از مشــتریان جدیــد، لخدر 
همچنین مشــتریانی قدیمی داشته 
که اخیرا دوباره سعی کرده اند جدایی 
خود را نهایی کنند. او همچنین شاهد 

نقاط تنش جدیدی بوده است.
در مواجهه با مشکات مالی، تعدادی 
از مشــتریان مشــغول مذاکره برای 
حمایت همسر بعد از طاق هستند. 
بعضی ها هم ســر گرفتــن حضانت 

فرزندان و فرســتادن دوباره آن ها به 
مدرسه دعوا می کنند. بعضی ها همسر 
سابق خود را به بی توجهی در دوران 

پاندمی متهم کرده اند.
لخدر گفت: »ما با شــرایطی بسیار 
غیرعادی و خارق العاده مواجه هستیم. 

مردم نگران همه چیز هستند.«
ارین کرافورد شریک مدیریتی شرکت 
گرنت کرافورد واقع در تورنتو که در 

زمینــه وکالــت خانوادگی تخصص 
دارد می گوید امسال بیش از همیشه 
برای او و همکارانش ســال شلوغی 
بوده اســت. او می گوید یکی از نقاط 
اصلی بحث، تقسیم وظایف مراقبت 
از فرزنــدان و کارهای داخل خانه در 
زمانی اســت که والدین از خانه کار 

می کنند.
در میــان عــدم اطمینان های مالی 
جدی، کرافورد گفت خیلی از افرادی 
که جدا شــده اند نمی خواهند درباره 
تفاهم هــای نهایی مذاکــره کنند و 
بعضی ها کا پروسه را متوقف کرده اند.
ســازمان  موســس  ســینکلر  تینا 
»صلح ســازان بــرای خانواده ها« که 
خدمــات میانجی گــری طــاق در 
کلگری ارایــه می کند، گفت با توجه 
به اینکه خیلی از خانواده ها اتفاق های 
ناشناخته بســیاری پیش رو دارند، 
مشغول کند کردن پروسه طاق خود 
هستند و می خواهند منتظر ماه های 

آینده باشند.
او گفت: »افرادی که ممکن بود خیلی 
ســریع جدا شــوند حاال دارند سعی 
می کنند راه های دیگری برای زندگی 
کردن زیر یک ســقف پیــدا کنند و 

iroonia.ca .»منتظر بمانند
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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

کاهش متوسط اجاره بهای مسکن
 در شهرهای بزرگ کانادا

ایرانیان کانادا- مؤسسه ی پَد َمپر خبر 
داد: کاهش متوسط اجاره بهای مسکن 
در شهرهای بزرگ کانادا اجاره بها در 
شهرهای بزرگ کانادا برخاف سایر 
شهرهای کانادا کاهش قیمت زیادی 

داشته است. 
براســاس داده های پَد َمپر، با نزدیک 
شدن به نیمه ی اکتبر، در مقایسه با 
سال گذشــته، اجاره بهای مسکن در 
شــهرهای بزرگ کانادا کاهش یافته 

است. 
بنابر آخرین گزارشــات مؤسســه ی 
پَدَمپر، ســقوط آزاد قیمت اجاره بها 
در دو بازار گران قیمت کشــور یعنی 
تورنتو و ونکوور، ممکن است به زودی 
به »حداکثــر کاهش« برســد، زیرا 
هر دوی این شــهرها شاهد کاهش 

ماهانه ی اجاره ها بوده اند.
 اما بــه طور کلی، نــرخ اجاره بها در 
شهرهای مختلف کانادا صرف نظر از 
سه شهر گران قیمت، اکثراً در مقایسه 
با سال گذشته افزایش داشته است. 
در این میان بار دیگر، تورنتو با وجود 
کاهش یک درصدی اجاره ی آپارتمان 
یک خوابه و رسیدن نرخ آن به 2۰5۰ 
دالر و اجاره آپارتمان دوخوابه با رشد 

۸ درصدی به 265۰ دالر، در رتبه ی 
نخست گران ترین اجاره بهای مسکن 
در شهرهای بزرگ کانادا قرار گرفت. 

ونکوور نیز از این نظر همچنان در رتبه 
دوم باقی ماند. اجاره بهای ماهانه ثابت 
بود و آپارتمان یــک و دو اتاق خوابه 
به ترتیب بالغ بر 2۰۰۰ و 2۷5۰ دالر 
بوده است. با این حال، اجاره آپارتمان 
دو خوابه نیز در این شــهر نسبت به 
سال گذشته ۱5 درصد کاهش یافته 

است. 
برنابی در بریتیش کلمبیا، با اجاره ی 
آپارتمان یک خوابه به قیمت ۱66۰ 
دالر و آپارتمــان دو خوابه تا 22۸۰ 
دالر در جایگاه سوم باقی مانده است. 
ویکتوریا با ۱65۰ دالر برای آپارتمان 
یک  خوابه و ۱۹۸۰ دالر برای آپارتمان 
دو خوابــه، در چهارمیــن جایــگاه 

گران ترین شهرها قرار گرفت. 
ارزان ترین نرخ اجاره بها در شهرهای 
مختلف کانــادا در این ماه را می توان 
در سنت جان، نیوفاندلند یافت، جایی 
که اجاره ی آپارتمان یک  خوابه ۸۱۰ 
دالر و دو خوابه حدود  ۸۸۰ دالر بوده 

است.

طی دوران پاندمی
کانادا بیشترین افزایش قیمت مسکن  را بین هفت کشور صنعتی تجربه کرد

ایرونیــا- قیمت اماک در کانادا پس 
از انتشار اخبار بسته شدن اقتصاد به 
خاطر پاندمی، افزایش چشــمگیری 

داشت.
داده های  فدرال رزرو آمریکا نشــان 
می دهد که بیشــتر کشورهای گروه 
هفت در فصل دوم سال شاهد افزایش 
حقیقی قیمت هــا بودند. با این حال 
کانادا شاهد افزایش قیمت مسکن با 
سریع ترین میزان رشد در میان تمام 
این اقتصادهای توسعه یافته بود. این 
در حالی اســت که شاخص هایی که 
معموال نشان از افزایش قیمت دارند، 
از جملــه اشــتغال و مهاجرت، افت 

کردند.
قیمــت اماک کانــادا در فصل دوم 
امسال ســریع ترین میزان رشد را در 

میان کشــورهای گروه هفت داشت. 
قیمــت اماک کانــادا در فصل دوم 
2۰2۰ شــاهد 2.42 درصد رشد در 

مقایسه با فصل قبل بود.

در گروه هفت، فرانســه با فاصله در 
رتبه دوم قرار گرفت و رشــدی ۱.۷۱ 

درصدی در همان بازه داشت.
آلمــان بــا رشــدی ۱.۱4 درصدی 

در این فصل سوم شــد که کمتر از 
نصف میزان رشــد قیمت کانادا بود. 
برنامه های انگیزشــی دوران پاندمی 
باعث شــد قیمت اماک در کانادا به 
اوج هایی جدید برسد و این در حالی 
است که تقریبا هیچ مهاجرتی وجود 
نداشت و نرخ خالی بودن خانه ها هم 

رشد داشت.
در نیمه پاییــن جدول، آمریکا، ژاپن 
و بریتانیا از جمله کشــورهایی بودند 
که کمترین میزان افزایش قیمت را 
تجربه کردند. قیمت مسکن در آمریکا 
در فصل دوم سال در مقایسه با فصل 
قبل افزایشی ۰.۹2 درصدی داشت. 
قیمت در ژاپن و بریتانیا پایین آمد و 
به ترتیب کاهشــی ۰.۸6 درصدی و 

۰.۹۰ درصد داشت.
از نظر افزایش قیمت واقعی ســاالنه، 
کانادا با فاصله کمی پشت سر فرانسه 
قرار دارد. فرانسه در فصل دوم امسال 
شاهد افزایش قیمت ســاالنه 5.42 
درصدی بود. کانادا با افزایشی 5.۳۹ 
درصدی پایین تر از فرانسه قرار گرفت. 
آلمان با افزایشی 5.۱۸ درصدی سوم 
شد. با وجود اینکه هر سه بازار شاهد 
افزایش قیمت های ســاالنه مشابهی 
بوده اند، هم فرانسه و هم آلمان طی 
چند سال اخیر شامل چنین رشدهای 

مداومی نبوده اند.
با در نظر گرفتن تورم، آمریکا، بریتانیا 
و ژاپن همگی افزایش قیمت مسکن 
ساالنه کمتری داشتند. آمریکا شاهد 
افزایش قیمت ساالنه ۳.۳۷ درصد در 
فصل دوم بود. بریتانیا با ۰.۳6 درصد 
افزایــش که یک دهم افزایش قیمت 
آمریکا بود در رتبه بعدی قرار گرفت. 
ژاپن در میان کشورهای گروه هفت 
آخر بود و قیمت مسکن آن نسبت به 
ســال قبل با کاهشی ۱.۳۰ درصدی 

iroonia.ca .مواجه بود

 تغییر ساعت زمستانه در کانادا در روز یکشنبه اول نوامبر
تغییر ساعت در فصل پائیز و ابتدای 
زمستان )ساعت زمستانه( موضوعی 
است که در سال های اخیر حاشیه های 
زیادی به همراه داشت. این روزها نیز 
باید خود را برای تغییر ساعت آماده 

کنیم.
روزیکشنبه اول نوامبر 2۰2۰ ساعت 
دو بامداد موقع تغییر ساعت به وقت 
زمستانی )ساعت زمستانه( فرامی رسد. 
تغییر ســاعت به وقت های زمستانی 
و تابستانی دهه هاســت باعث ایجاد 
مباحث شــده اســت. این سوال که 
چرا عقب و جلو راندن ساعت اینقدر 
ارزش باید داشته باشد مطرح است. 
اکنیتا لیلیا، نژاد شناس است و در این 
زمینه توضیح داده است. وی می گوید: 
»تقســیم زمان به هفته ها، روزها و 
ساعت ها ســاخته دست بشر است و 

بر اســاس یک تفاهم بوجود آمده اند. 
تغییر ســاعت باعث کوتاه شدن و یا 
طوالنی شــدن روزها نمی شود فقط 

اوقات رسمی جابجا می شوند«.
روز یکشــنبه اول نوامبــر 2۰2۰ در 
ساعت 2 بامداد ساعت رسمی کانادا 
)در هرمنطقه زمانی( یک ســاعت به 

عقب کشیده خواهد شد.
ایــده ابتدایی این تغییــر در دوران 
مدرن در ســال ۱۸۹5 توسط جرج 
ورنون هادســون مطرح شد و برای 
اولیــن بار در زمان جنگ جهانی اول 
به اجرا درآمد. بسیاری از کشورها در 
زمان های متفاوت از این شیوه استفاده 
کرده اند. پس از بحران انرژی در دهه 
۱۹۷۰ میادی، ســاعت تابستانی به 
صورت گســترده مورد استفاده قرار 
گرفــت و تا امروزه نیــز در آمریکای 

شمالی و اروپا استفاده می شود.
ایــن عمل هم مورد ســتایش و هم 
مورد انتقاد قرار گرفته است. به دلیل 
بهره برداری از زمان پس از ســاعات 
کاری، افزوده شدن طول روز پیش از 
عصر به سود خرده فروش ها، مسابقات 
ورزشی و دیگر فعالیت ها می باشد. اما 
می تواند برای برنامه های ســرگرمی 
و دیگــر برنامه های مرتبط مشــکل 
ایجاد کند. در حالی که هدف ابتدایی 
تغییر ساعت تابستانی کاستن مصرف 
انرژی در ساعات اوج مصرف و کاهش 
استفاده از المپ رشته ای بوده است 
اما شــیوه های گرمایش و سرمایش 
مدرن تا حدود زیادی متفاوت است 
و بــه همین دلیل تحقیــق در مورد 
چگونگی تاثیر این شــیوه بر مصرف 

انرژی اغلب محدود و متناقض است.
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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 ۳۰ 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
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Happy Birthday to you

چهارم و نهم آبان ماه سالروز  تولد خورشید درخشان سرزمین اهورامزدا،
شاه شاهان محمدرضا شاه فقید و شاهزاده رضا پهلوى

بر همه آزادگان دنیا خجسته و شادباش باد.
به امید آزادى و پیروزى

دکتر ایرج رضایى - ونکوور کانادا

Independent Monarchist - Iraj Rezaie
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حمایت از کسب وکارهای محلی در دوران کووید-۱9
مــداد- کســب وکارهای محلــی را 
می تــوان بافت تشــکیل دهنده هر 
جامعه دانســت، خواه این مشاغل به 
شکل کافه ای کوچک باشد که قهوه 
سرو می کند یا فروشگاهی قدیمی که 
لباس می فروشد. این مکان های آشنا 
و چهره فروشــندگان آن ها، مفهوم 
همسایگی و محله را ایجاد کرده و به 
ما کمک می کند تا با شهری که خانه 
ما محسوب می شود، ارتباط بیشتری 
برقــرار کنیم. باید توجه داشــت که 
موضوع فوق بــه موارد اشاره شــده 
منحصر نبوده و مشاغل محلی تقریباً 
نودوهشت درصد کل مشاغل کانادا را 

تشکیل می دهند.
قرنطینه سراســری اعمال شــده در 
سراسر کشــور در اوایل سال جاری 
بسیاری از این مشاغل را مجبور کرد 
تا ویترین فروشگاه های خود را به طور 
موقت بسته و تعطیل کنند. از سوی 
دیگر فقط در طول چند ماه گذشته، 
جســتجوی گوگل برای یافتن پاسخ 
چگونگی کمک به مشــاغل کوچک 
و نزدیــک من به طرز چشــمگیری 
افزایش یافته اســت. از سوی دیگر در 
تقویــم کانادایی روزهــای ۱۸ تا 24 
اکتبر با عنوان هفته کسب وکارهای 
خرد ثبت شده اســت و در حقیقت 
هرگز زمانی مهم تر از شــرایط فعلی 
برای حمایت از اعتای مشاغل محلی 
وجود نداشته است. الزم به ذکر است 
که شما برای حمایت از کسب وکارهای 
محلی اطراف خود نیازی به صرف پول 
و هزینه ندارید و در این یادداشت به 
شما پنج روش ســاده اما مؤثر برای 
حمایت از این کسب وکارها پیشنهاد 

می شود:

نظرتان را در گوگل ثبت کنید

نتایج یک نظرســنجی که در ســال 
2۰۱۹ توسط مرکز مطالعاتی برایت 
لوکال انجام شد، نشان می دهد که ۹۱ 
درصد از مصرف کنندگان اعتقاددارند 
کامنت هــای مثبت در مــورد یک 
کسب وکار، احتمال استفاده از خدمات 

آن ها را بیشتر می کند.
ثبت نظرات مثبت در گوگل موجب 
برجسته شــدن مشاغل کوچک شده 
و افزایــش اعتماد و اعتبار آن ها را در 
پی دارد. این موضوع به ویژه درزمانی 
که مشتریان بیش از هر زمان دیگر به 
خرید و رزرو آناین می پردازند، دارای 
اهمیت اســت. ثبت نظــر در گوگل 
بسیار ســاده بوده و می تواند شامل 
ثبت چند کلمــه مثبت یا فقط یک 
رتبه بندی سریع از طریق ستاره دادن 
باشد؛ اما قطعاً این تاش اندک برای 

صاحبان مشاغل کوچک ارزش بسیار 
زیادی دارد.

سفارش خرید ثبت کنید

ثبت هفته ای یک یا دو بار ســفارش 
خرید از فروشگاه های محلی می تواند 
حمایتی مناســب برای آن ها باشد. 
توجه داشــته باشــید کــه صنعت 
رستوران داری در کانادا فشار زیادی را 
بر اثر همه گیری کرونا احساس می کند 
و شــما گزینه های زیادی برای ثبت 
سفارش غذا یا ملزومات روزمره خود 
دارید. برای کشــف موارد نزدیک به 
خود و برطرف کردن نیازمندی هایتان 
در گوگل جستجو کنید. قطعاً مشاغل 
متعددی در نزدیکی شــما هستند 
که به راحتی می توانند نیازهای شما 
را برطرف کرده و به این ترتیب عاوه 
بر حمایت از آن ها، به ســادگی موارد 

موردنیازتان را تهیه خواهید کرد.

در کالس های مجازی ثبت نام کنید

این روزها درحالی که وقت بیشــتری 
را در خانــه می گذرانیم، می توانیم با 
خیال راحت در کاس های موردعاقه 
خود شــرکت کرده و به طور هم زمان 
از مشاغل محلی پشــتیبانی کنیم. 
این فعالیت می تواند شامل جلسات 
آموزش شخصی، یوگا و مدیتیشن یا 
کاس های آشپزی مجازی باشد. در 
حال حاضر هرکسی به راحتی می تواند 
درحالی کــه روی مبل خانه خودش 
لم داده، در کاس های آناین شرکت 
کند. توصیه می کنیم مواردی مانند 
کاس آموزش گیتار و … را به برنامه 

تقویم خود اضافه کنید.

کارت هدیه بخرید

هیچ راهی بهتر از خرید کارت هدیه 
برای حمایت از مشــاغل کوچک در 
منطقه شما وجود ندارد. اگر ترجیح 
می دهید به یک شــرکت یا سازمان 
محلی کمک مالــی کنید، انجام این 
کار به صورت آناین بسیار ساده است. 
خرید کارت هدیه یک فروشگاه گل 
یا هر فروشگاه دیگری، برای دوستان 
و عزیزانتــان یکی دیگــر از راه های 
قدرتمند حمایت از مشــاغل محلی 
اســت. عاوه بر این شــما می توانید 
کارت هــای هدیــه را مســتقیماً از 
نمایه تجاری بســیاری از مشــاغل 
کانادایی اهدا یا خریداری کنید. برای 
 support انجــام این کار، کلیــدواژه
small business یا »پشــتیبانی از 
تجارت های کوچک« را در گوگل مپ 

جستجو کنید.

خریدهــای آخر هفته خــود را از 
فروشگاه های محلی انجام دهید

ســال 2۰2۰ سال سختی برای همه 
کانادایی ها بوده اســت اما به هرحال 
تعطیات فصلی و مناسبتی همواره 
شادی و شــرایط خاصی را به همراه 
داشته و به ما این امکان را می دهد تا 
بهترین خاطرات ممکن را برای خود 
و خانواده مان بسازیم. انجام خریدهای 
مناســبتی در تعطیات از مشــاغل 
محلی به شما امکان انتخاب هدایای 
ویژه ای را می دهد کــه تأثیر زیادی 
روی اطرافیانتان خواهد داشت. برای 
دوستانتان گیاهان آپارتمانی سفارش 
دهید تا محل کار و خانه آن ها را زیبا 
کنید. شــمع های معطر برای خواهر 
و برادرتان بخرید و شــاید یک پیتزا 
از رستوران محلی ســفارش دهید. 
به هرحال فرامــوش نکنید که برای 

خودتان هم چیزی انتخاب کنید.

کرونا و حیات لرزان 
کسب و کارهای کوچک و مستقل

ایرانیان کانادا- کرونا شرایط سختی را 
برای تداوم مشاغل کوچک به وجود 
آورده اســت. به گفته ی کارشناسان 
اقتصادی مشاغل کوچکی که از همه 
گیری کرونا جان سالم به در می برند، 

راه دشواری پیش رو دارند.
 بسیاری از مشــاغل کوچک پس از 
آغــاز به کار مجــدد در ماه های اول 
پس از همه گیری کرونا، بدهی مالی 
داشتند و مجبور شــدند نیروی کار 

خود را تعدیل کنند. 
اکثر ۱4.۱ میلیون کسب وکار کوچک 
کانــادا هنــوز از صندوق های خالی 
مغازه هــا و رســتوران های خود ابراز 
تأسف می کنند و نگرانند که چگونه 
می توانند از اثرات اقتصادی همه گیری 

کرونا کاماً نجات پیدا کنند. 
مســتقل  مشــاغل  فدراســیون 
کانــادا)CFIB( اعــام کــرد کــه 
نظرســنجی از ۱۱۰ هــزار عضو آن 
نشــان می دهد که فقط 26 درصد از 
حجم فروش مشاغل کوچک به حالت 
عادی بازگشته است و بقیه در معرض 
ورشکســتگی قرار دارنــد. آن ها که 
نجات یافته اند احتماالً بی هیچ آسیبی 

از همه گیری خارج می شوند. 
این فدراســیون اعام کرد: در زمان 
بحران، ما هر هفته وضعیت کسب و کار 
اعضای خود را بررســی می کنیم تا 
دریابیم که ویروس، چگونه بر مشاغل 

مستقل تأثیر می گذارد.

مدیر این مجموعــه می گوید: چند 
هفته ی گذشته، بدترین دوران فعالیت 
حرفه ای من در ارتبــاط با صاحبان 
مشاغل کوچک و کار کردن برای آنها 
بوده اســت. من 25 سال است که از 
طریق فدراســیون تجارت مســتقل 
کانــادا ، نماینده کســب و کارهای 
کوچک کانادا هستم. من هر روز را با 
خواندن ایمیل ها و دریافت تماس های 
تلفنی و شنیدن جزئیات داستان های 
دلخراش صاحبان مشاغل، که در مورد 
اقدامات شــغلی بعدی خود مطمئن 
نیستند می گذرانم؛ و سعی در حفظ 
امنیت کارمندانم با پرداخت حقوقشان 
و محافظت از آینده ی شغلی آنها دارم. 
با رســیدن فصل سرما بســیاری از 
مشاغل از جمله رســتوران داران در 
فضای باز بدون مشــتری می مانند. 
بــه ویژه در کبــک و انتاریو که وارد 
مــوج دوم بیماری و اعمــال دوباره 

محدودیت ها شده است. 
فدراسیون مشــاغل مستقل کانادا از 
دولت می خواهد با ارائه ی پشتیبانی 
فوری مالی بــرای تأمین هزینه های 
جاری مانند اجاره و مالیات، به مالکان 

مشاغل کوچک کمک کند. 
با ایــن حال بــه باور کارشناســان 
اقتصادی بــاز هم تنهــا چیزی که 
مطمئناً مشاغل کوچک را دوباره زنده 
می کند، ثبات و بهبود سامت عمومی 

است که زمان بر است.

ادامه پاندمی و چشم انداز ناامیدکننده اشتغال

بانک مرکزی کانادا: طرح های استخدام 
شرکت ها چندان قابل توجه نیست

بانک مرکــزی کانادا روز دوشــنبه 
۱۹ اکتبــر اعــام کرد بــا توجه به 
ابهامــات فزاینده مرتبــط با پاندمی 
کرونــا، شــرکت ها و کســب وکارها 
برای اســتخدام نیروی کار یا افزایش 
دســتمزد کارگران در ماه های آینده 

طرح هایی متوسط در دست دارند.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
بانک مرکزی کانادا اعام کرد بررسی 
افق فراروی کسب وکارها حاکی از آن 
اســت که به رغم این که به طور کلی 
چشم اندازهای اشــتغال به آرامی در 
حال بازشدن است، طرح ها و اهداف 
شــرکت ها برای اســتخدام نیرو در 

ماه های آینده پائین تر از انتظار است.
نزدیک به یک ســوم کسب وکارها به 
بانک مرکــزی کانادا اعام کردند که 
دست کم برای دوازده ماه آینده شمار 
نیروهای کار آن ها نســبت به پیش 
از دوره پاندمی کمتــر خواهد بود و 
برخی نیز حتی تاکید کردند که تصور 
نمی کنند هرگز سطح اشتغال آن ها به 

پیش از پاندمی کرونا بازگردد.

تحقیق بانک مرکزی کانادا همچنین 
نشــان می دهد که رشد دستمزدها 
احتماال طی یک سال آینده به علل 
مختلف به ویژه همه گیــری کرونا و 
تردیدهــا و ابهامات مربــوط به این 
بحــران، کندتــر خواهد شــد و در 
برخی کســب وکارها حتی روند رشد 

دستمزدها متوقف خواهد شد.
طبق نتایج همین تحقیق، نزدیک به 
نیمی از شرکت ها از برنامه یارانه های 
اضطراری دســتمزد برای کاهش یا 
جلوگیــری از تعدیل نیرو اســتفاده 
کرده اند یا این که با اســتفاده از این 
کمک ها به سرعت به استخدام مجدد 
کارگران بیکارشده خود اقدام کرده اند. 
نزدیک بــه یکصد شــرکت با بانک 
مرکزی کانادا در این تحقیق همکاری 

کردند
. این تحقیق که نتایج آن روز دوشنبه 
منتشر شــد، از اواخر اوت تا اواسط 
سپتامبر و در شرایطی صورت گرفت 

که موارد کووید۱۹ هنوز پائین بود.

با وجود اعمال مقررات سخت گیرانه برای مقابله با کووید۱9

 جاستین ترودو اهداف جذب مهاجران  را پیگیری می کند
ایرونیــا- دولــت کانادا قصــد دارد 
برنامه هــای جاه طلبانه خــود برای 
آوردن مهاجران بیشتر به کشور را  با 
جدیت دنبال کند؛ حتی با وجود اینکه 

مرزهایش عما بسته باقی مانده اند.
با اســتناد گفته های به دو نفر که با 
موضوع آشنا هستند، مارکو مندیسینو 
وزیر مهاجرت مخالــف عقب راندن 
اهداف مهاجرتی دولت در سال های 
آینده اســت. این شامل آوردن ۳5۱ 
هزار ســاکن دائمی جدید در ســال 
2۰2۱ می شود که بیشترین رقم در 

صد سال اخیر خواهد بود. 
دولت طی یک ماه آینده برآورد های 
سه ساله خود را به روز رسانی می کند.

دولت لیبرال نخســت وزیر جاستین 
تــرودو از زمــان به قدرت رســیدن 
در ســال 2۰۱5 تا به حال خواسته 
مهاجرت را تسریع کند. این سیاستی 
اســت که پیش از کووید-۱۹ باعث 
شکل گیری سریع ترین رشد جمعیت 
در سه دهه اخیر شده بود، اما ادامه آن 

سیاست می تواند چالش برانگیز باشد.
محدودیت های سفر درشرایط فعلی 
و بســته بودن مرزها باعث شده موج 
ورودی جمعیت به کانادا کند شــود. 
نرخ باالی بیــکاری که احتماال دوام 
خواهد داشت و این حقیقت که دولت 
اقلیت ترودو باید برای تصویب قوانین 
از حمایت احزاب سیاســی برخوردار 
ایجاد  اضافــی  چالش هایی  باشــد، 

می کنند.
در ماه مارس، مندیسیون از برنامه ای 
برای افزایش مهاجرت طی سه سال 
آینده رونمایی کرد که می خواســت 

تعداد ورود ساکنان دائمی جدید ۳4۱ 
هزار نفر در ســال 2۰2۰، ۳5۱ هزار 
نفر در ســال 2۰2۱ و ۳6۱ هزار نفر 
در ســال 2۰22 باشد. تا اینجا، ارقام 
2۰2۰ حتی نزدیک این هم نیستند.

بین ژانویه و آگوست، کانادا ۱2۸4۳۰ 
ساکن دائمی جدید قبول کرد.

 اگر این موج ورودی به میزان 2۰۱۹ 
بازگردد، این رقم به 24۰ هزار نفر یا 
حدود ۷۰ درصد هدف می رســد. اما 
اندرو آگوپســوویچ اقتصاددان رویال 
بانک کانادا می گویــد حتی این هم 

خوش بینانه است.
او گفت: »اگــر مردم نقل مکان خود 
به کانادا را به تعویق انداخته باشــند 
ممکن است  عملی باشد. البته، افزایش 
ترس از بازگشت کووید می تواند روی 

این برنامه ها اثر بگذارد«.
روندی مشــابه در مجوزهای مطالعه 
هم دیده شــده چون دانشــجویان 

بین المللی تا حدود زیادی نتوانسته اند 
به کانادا سفر کنند.

کاهش درجــات مهاجرت دارد اثرات 
چشمگیری بر بازار مسکن می گذارد. 
به طــور مثال، نــرخ خالــی بودن 
آپارتمان های اســتیجاری در تورنتو 
برای نخســتین بار در ۱۰ سال اخیر 

از 2 درصد عبور کرده است.
 داده های فصل سوم شرکت تحقیقات 
اوربنیشن نشان می دهد که لیستینگ 
کاندوهای اجاره ای در این بازه دو برابر 
شده و نرخ متوسط اجاره ماهانه بیش 

از ۹ درصد کاهش داشته است.
دفتر مندیسینو برای سنجش تقاضای 
فعلی مهاجــرت با کســب و کارها و 
سازمان های کار و مهاجرت بسیاری 
مشاوره کرده است. انتظار می رود وزیر 
اهــداف جدید را تا روز اول نوامبر که 
ضرب االجل ارایه برنامه ها به پارلمان 

iroonia.ca .است، منتشر کند
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

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

محققان کانادایی در تالش برای کشف 
ناشناخته های مربوط به سیستم ایمنی بدن

پژوهشگران کانادایی تحقیقاتی را آغاز 
کرده اند تا پــی ببرند افرادی که یک 
بار به کووید۱۹ مبتا می شوند تا چه 
اندازه و چه مدت در برابر این بیماری 

مصونیت پیدا می کنند.
به گــزارش هفته، به نقــل از ژورنال 
دو مونترال، اطاعات کنونی نشــان 
می دهد که کروناویــروس جدید به 
بدن هر فــردی که وارد می شــود، 
واکنش سیســتم ایمنی آن را برمی 
انگیزد امــا هنوز هیچ کس نمی دانند 
که پادتن هایی کــه در بدن بیماران 
تولید می شود تا چه اندازه و چه مدت 
آن ها را در برابر خطر آلودگی مجدد به 

ویروس مصون نگه می دارد.
گروهــی از محققان دانشــگاه اتاوا و 
بیمارســتان اتاوا پروژه ای را به دست 
گرفته اند که هدف از آن بررسی دقیق 
پاســخ ایمنی بدن بیماران مبتا به 
کووید۱۹ است که برخی دارای عائم 
و برخی فاقد عائم بیماری هستند. 
محققان کانادایــی امیدوارند که این 

تحقیــق بتواند به آن هــا در ردیابی 
ســریع تر بیماران و خنثی ســازی 

ویروس کمک کند.
النگلوآ صاحب  مارک-آنــدره  دکتر 
کرســی تحقیقاتی کانــادا در زمینه 
ویروس شناســی ملکولی و مصونیت 
ابتای  ذاتی می گویــد: »پیامدهای 
مجدد به ویــروس کرونا هنوز کاما 
شناخته شده نیســت. اما برای مهار 
شــیوع ویروس کرونا، بســیار حائز 
اهمیت است که بدانیم چرا برخی افراد 
به رغم آلوده شــدن به ویروس عائم 

بیماری از خود نشان نمی دهند.«
تیم محققان کانادایی مطالعه خود را 
در این باره در مرحله اول روی 5۰۰نفر 
که آزمایش کوویــد۱۹ آن ها مثبت 
بوده اســت، انجام خواهنــد داد. در 
مرحله دوم یک گروه 5۰۰نفره دیگر 
شامل پرســنل درمان یا معلمان که 
به واســطه شغلشان در معرض خطر 
آلودگی به ویروس قــرار دارند، مورد 

مطالعه قرار خواهند گرفت.

بیش از نیمی از کانادایی ها با 
پوشیدن ماسک در فضای باز موافق هستند

رد تقاضای ویزای موقت کانادا به چه دلیل؟
میــزان رد تقاضای ویــزای »اقامت 
موقت« کانادا برای تمامی متقاضیان 
از کشــورهای مختلف بر اساس آمار 
ارائه شــده توســط اداره مهاجرت و 
شــهروندی کانادا، حتــی در دوران 

کووید۱۹، رو به افزایش است.
ویزای اقامت موقت یا ویزای توریستی 
یک سند رسمی در پاسپورت متقاضی 
است و نشان دهنده این است که وی 
دارای شرایط الزم برای ورود به کانادا 
به عنوان یک توریســت، دانشــجو یا 

نیروی کار است.
دولت کانــادا، شــهروندان برخی از 
کشورها را ملزم به اخذ ویزای اقامت 
موقت قبل از ورود به کانادا می نماید 
و متقاضیــان ایرانی جزء متقاضیانی 
هســتند که نیاز به اخذ ویزا قبل از 

ورود به این کشور دارند.
5 دلیل اصلی رد تقاضای ویزای موقت 

را می توان به شرح زیر نام برد.

1- عدم آگاهــی الزم متقاضیان به 
قوانین و مهم تر از آن روش بررسی 
درخواســت ویزا توســط افسران 
مهاجرت یکی از مهم ترین عوامل رد 

تقاضا است.

بــا توجه به گــزارش اداره مهاجرت، 
پناهندگــی و شــهروندی کانــادا، 
هم اکنــون به طور متوســط از هر 5 
درخواست ویزای توریستی تنها یک 

درخواست پذیرفته می شود.
عــدم پیــروی از قوانین و شــرایط 
اقامت موقت اعطا شده یا درخواست 
پناهندگی پــس از ورود با ویزاهای 
توریســتی و دانشــجویی متأسفانه 
یکــی از مخرب تریــن روش ها برای 
پایین آوردن درصد اعتماد است که 
در بســیاری موارد به نــدادن ویزا به 
متقاضیان منجر می شود. تنها در سال 
گذشته با اعام پناهندگی دارندگان 
ویزای توریستی پس از ورود به کانادا 
بالغ بر ۷۰ درصد تقاضاهای تحصیلی 
و توریســتی متقاضیان ایرانی که از 
شــرایط اخذ ویزا برخــوردار بوده اند 
متأسفانه با رد تقاضا مواجه شده است.

افــرادی که دارای ویزای توریســتی 
هســتند شــهروند و یا مهاجر کانادا 
محســوب نمی شوند اما ممکن است 
به طــور قانونی به منظــور گذراندن 
تعطیــات، دیدار با افــراد خانواده و 
یا جلســات تجاری وارد کانادا شوند. 
دارندگان ویــزای ویزیت حداکثر 6 
ماه بدون داشتن اجازه کار و تحصیل 
می توانند اقامت داشته باشند. اجازه 
اقامــت طوالنی تر یــا تحصیل برای 
دوره های طوالنی تر از 6 ماه مستلزم 

اخذ مجوز است.

اصلی ترین سؤالی که افسران مهاجرت 
هنگام بررسی چنین درخواستی دارند 
این است: آیا این فرد بعد از به پایان 
رســیدن دوره مجاز اقامت موقت به 

کشور خود باز خواهد گشت؟
مدارکــی کــه متقاضی بــه هنگام 
درخواست تقاضای خود ارائه می دهد 
می بایست وابستگی های وی را برای 
اثبات برگشــت بعد از سپری شدن 

مدت مجاز اقامت موقت تائید کند.
بدیهی است مدارک دیگری نیز برای 
واجد شرایط شــدن دریافت ویزای 
موقت الزم اســت کــه تمکن مالی 
قــوی و دعوت نامه از مهم ترین آن ها 

محسوب می گردند.

2- مدارک ارســالی برای پشتوانه 
نبوده  کامل  و  قوی  درخواست شما 

است.

نیاز برای درخواســت  مدارک مورد 
ویزای توریســتی یا دانشجویی برای 
تمامی متقاضیان یکســان نیست و 
هر متقاضی با لیست مدارک متفاوتی 
متناسب با شــرایط خود روبرو است. 
در بسیاری مواقع نباید تنها به لیست 

مدارک اداره مهاجرت بسنده کرد.
در اغلب موارد تنها ارســال مدارک 
موجود در چک لیست اداره مهاجرت 
کافــی نخواهد بود و ممکن اســت 
برای اثبات بازگشــت شما به کشور 
خود بعد از اتمام زمان ویزای موقت، 
کافی نباشــند. به طورکلی، همیشه 
ارائه مدارک و شــواهد بیشــتر برای 
پشــتیبانی این واقعیت که به کشور 
خود بر خواهید گشت و به هیچ وجه 
قصد اقامت غیرقانونی ندارید می تواند 
در جهت اخذ پاسخ مثبت کمک کند. 
ارائه تمکــن مالی صحیح و موردنیاز 
برای درخواســت نیز یکــی دیگر از 

عوامل مهمی اســت که اکثراً قوانین 
مرتبط به نحوه ارائه تمکن مالی مورد 

بی توجهی قرار می گیرد.

ارائه شــواهد و مدارک  ۳- ضعف 
از تمامــی وابســتگی های خود به 
کشــور محل اقامت که موجب نیاز 
به بازگشت متقاضی به کشور محل 

اقامتش می شود.

بسیاری از متقاضیان ویزای توریستی، 
ارائه مدارک و شواهدی که ثابت کند 
آن ها بعد از اتمام زمان ویزایشــان به 
کشور بر خواهند گشــت را در نظر 

نمی گیرند.
ارائه مدارکی از قبیل اســناد مالکیت 
یا داشتن کسب وکار یا اشتغال دائم و 
انتظار بازگشت مجدد به کار ازجمله 
مدارک مهمی هستند که می توانند 
درصــد میــزان وابســتگی و امکان 
بازگشــت متقاضی را به کشــورش 

تعیین کنند.

4- دعوت نامه یا پذیرش شما به اندازه 
کافی کامل و با جزئیات نبوده است

عاوه بر ارائه دالیل درخواست ویزیت 
متقاضی موظف بــه دادن جزییات 
الزم درزمینه محل اقامت و چگونگی 
تأمین هزینه های خود در کانادا است 
بنابراین اعــام دعوت کننده در نامه 
دعــوت مبنی بر ســکونت با وی در 
طی دوره اقامتتان بســیار بااهمیت 
و ارزشــمند است در غیر این صورت 
ارائه رســید پرداخت هزینه هتل در 
طی دوره اعام شده اقامتتان همراه 
با درخواست الزامی است. نوع پذیرش 
و مقطع تحصیلی با توجه به شرایط 
متقاضی نیز بسیار حائز اهمیت است.

۵- دادن اطالعــات نادرســت یا 
متفاوت با فایل های قبلی

بسیاری از افراد به علت بی توجهی به 
حساسیت تکمیل فرم های درخواست 
ویزا اطاعات دقیــق و کامل خود را 
در فرم هــا وارد نمی کنند یا اطاعات 
مغایرت  می کننــد.  وارد  نادرســت 
اطاعــات باعث رد تقاضای متقاضی 
خواهد شــد و درصورتی که افســر 
مهاجرت به اطاعات یا مدارک جعلی 
اطمینان پیدا کند می تواند تا 5 سال 
حق درخواست مجدد را از متقاضی 

سلب نماید.
اطاعات  تمام  می بایست  دعوت نامه 
دعوت کننده و دعوت شــده را داشته 
باشد و توسط دعوت کننده امضا شده 
باشد. بنابراین تا زمانی که مدارک ارائه 
شده توسط شما بتوانند سه اصل زیر 
را برآورده کننــد می توانید مطمئن 
شــوید که فایل درخواستتان کامل 

است.
مدارکی که ثابت خواهد کرد شما بعد 
از اتمام زمان ویزای توریستی به کشور 

خود باز خواهید گشت.
ارائه مدارک مالی قــوی که توانایی 
تأمین هزینه های سفر و اقامت موقت 

خود و خانواده را تضمین کند.
ارائه مدارکی که ثابت کند شما قصد 
ندارید کار کنید یا به صورت غیرمجاز 

در کانادا بمانید.
دعوت نامه کامل رسمی

پذیرش تحصیلی مناســب با مقطع 
تحصیلی و کاری و سنی

ارائــه اطاعــات دقیــق و کامل در 
درخواست

معصومه علی محمدی
نشریه هفته

علیرغــم اعتراض گاه به گاه به اســتفاده از ماســک در کبک، یافته های یک 
نظرسنجی جدید نشــان داده است که بیش از نیمی از کبکی ها با پوشیدن 

ماسک در فضای باز و مکان های عمومی داخلی موافق هستند.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، بر اســاس این نظرســنجی که طی ۹ تا ۱۱ 
اکتبر توسط موسســه انجمن مطالعات کانادایی انجام شده است 52 درصد 
از کبکی های مورد بررسی، در خارج از خانه ماسک می زنند )2۳ درصد آن ها 

اذعان داشته اند اغلب و ۳۰ درصد آن ها بعضی اوقات(.
بیش از نیمی از پاسخ دهندگان از کل شهرهای مهم کانادا به جز کلگری نیز 

بر این اعتقاد بوده اند.
بر اساس این نظرسنجی، پاســخ دهندگان ونکووری با 6۰ درصد )۳2 درصد 
اغلب و 2۸ درصد گاهی(، باالترین میزان رضایت از پوشیدن ماسک را داشته اند.

پس از آن:
ادمونتون با 5۷ درصد )۳۳ درصد اغلب، 24 درصد گاهی(،

تورنتو با 52 درصد )۳5 درصد اغلب، ۱۷ درصد گاهی(،
مونترال با 52 درصد )26 درصد اغلب و 26 درصد گاهی(

کلگری با ۳2 درصد )2۹ درصد اغلب و ۳ درصد گاهی(
موافق با پوشیدن ماسک در فضای باز بوده اند.
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�ای �ما و ��ه �و�واران، ��ر و ش��با�ی آرزو دارم.

ا��د صا�ب ��ع،یادش ��واره �ا�ی
 بازی�ن سا�ق ��م شا��ن
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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

هواپیمایی » ایرترانست « نیمی از 
کارکنان باقی مانده را اخراج

 و دفتر ونکوور را تعطیل می کند

اتحادیــه کارمندان عمومــی کانادا 
به  »CUPE« گفت: »هفته گذشته 
هواپیمایی  شــرکت  مهماندار   ۱2۸
ایرترانست اطاع داده شده که موقتا 
بیکار شــده اند و دفتر این شرکت در 

ونکوور تعطیل شد«.
بــه گزارش رســانه هدهــد کانادا ، 
اتحادیه کارمنــدان عمومی کانادا با 
اعــام این خبر اعام کــرد با اخراج 
این مهمانداران از 245 مهماندار فقط 
۱۱۷ نفر برای کار در ماه نوامبر باقی 
می مانند. این در حالی است که تعداد 
مهمانــداران ایــن هواپیمایی در ماه 
آگوســت ۳55 نفر و پیش از شیوع 
کووید۱۹ بالغ بر 2۰۰۰ نفر بوده است.

کریستف هنبل، معاون منابع انسانی و 
امور شرکت های هواپیمایی ایرترانست 
گفت: »در حالــی که هیچ مهماندار 
هواپیمایی به طور دائم معلق )اخراج( 
نشده اســت، این شــرکت در حال 
پــردازش »تعدادی از اخــراج های 

موقت« است«.
وی افــزود: »این شــرکت نمی تواند 

قبل از اطــاع به همــه، تعداد کل 
آن ها را تایید کند، اما هفته گذشــته 
به ۱2۸ مهماندار هواپیما خبر تغییر 

وضعیتشان اطاع داده شد«.
در مجموع این شــرکت هواپیمایی 
می گوید در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ 
کارمند فعال دارد که در مقایســه با 
5۱۰۰ نفر کارمندی که قبل از شیوع 
بیماری همه گیر کرونا داشته بسیار 

کاهش پیدا کرده است.
این شرکت هواپیمایی دلیل اخراج ها 
و تعدیل هــای خود را عــدم بهبود 
چشم انداز صنعت در بحبوحه بسته 
شدن مرزهای کانادا و عدم حمایت از 

خطوط هوایی عنوان کرد.

استرداد هزینه بلیت پروازهای لغوشده 
شرکت “وست جت”

هفته- وســت جت روز چهارشــنبه 
2۱ اکتبر اعام کرد بازپرداخت وجه 
بلیت آن دسته از مشتریان خود را که 
پروازشان در کانادا به علت مشکات 
و محدودیت های ناشی از همه گیری 
کووید۱۹ لغو شده است، آغاز خواهد 
کرد. مشــتریانی که بلیت های خود 
را از شــرکت هواپیمایی ارزان قیمت 
Swoop نیز تهیه کرده اند، مشمول 

این تدبیر خواهند شد.
مســئوالن شرکت وســت جت برای 
عــودت وجــه بلیت مســافرانی که 
پروازشان لغو شده است، از دوم نوامبر 

با آن ها تماس خواهند گرفت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
وســت جت اولین شرکت هواپیمایی 
کانادایی است که بابت لغو پروازهای 
ملی خود تحت تاثیر بحران کووید۱۹ 
هزینه بلیت مشتریانش را بازپرداخت 

خواهد کرد.
این شرکت پیشتر برای اکثر پروازهای 
خود که در بحبوحــه پاندمی کرونا 
لغو شده اند، اعتبار سفر )مسافر قادر 
به اســتفاده از اعتبــار بلیت خود در 
سفر بعدی خواهد بود( به مشتریان 
خود پیشــنهاد کرده بود. اما این بار 
وســت جت اعام کرد که بازپرداخت 
وجه بلیــت پروازهای لغو شــده بر 

که  پرداخــت  روش هــای  اســاس 
مشتریان اســتفاده کرده اند، صورت 

خواهد گرفت.
این شرکت تصریح کرد از دوم نوامبر 
با مشتریانی که مشمول بازپرداخت 
وجه بلیت می شــوند، تماس خواهد 
گرفت و در مرحله اول آن هایی را در 
اولویت قرار خواهد داد که پروازشان 
در اوایل پاندمی کرونا در بهار گذشته 
لغو شده است. بازپرداخت هزینه بلیت 
پروازهای لغو شده مشتریان شرکت 
وست جت طی یک دوره 6 تا ۹ماهه 

صورت خواهد گرفت.
طبق گزارشــی که دیوان فدرال اوت 
گذشــته منتشــر کرد از حدود ۱6 
هــزار و ۳۰۰ مســافری که از مارس 
تا اوت عودت وجه بلیت هایشــان را 
از وست جت درخواست کردند، فقط 
۱۱درصد توانســتند به پــول خود 
برســند و ۳۹درصد درخواست ها نیز 

رد شد.

 بر اساس تازه ترین نظر سنجی 
وضعیت کنونی سالمت روانی مردم کانادا 

به مراتب بدتر از هنگام بروز موج اول ویروس کرونا می باشد
پرژن میرور- وضعیت کنونی سامت 
روانی مردم کانادا بر اساس تازه ترین 
نظر سنجی انجام گرفته نشان می دهد 
بدتر از وضعیت آن در هنگام بروز موج 

اول ویروس کرونا شده است.
بر اساس نتایج تحقیق آناینی که به 
تازگی توسط انجمن مطالعات کانادا 
و لِِجر صورت گرفته، از هر چهار نفر 
شرکت کننده در این تحقیق یک نفر 
گفته است که به دلیل ادامه مشکات 
همه گیری بیماری کووید-۱۹، سطح 
نگرانی و مشکات سامت روحی آنها 
باالتر از میزان آن به هنگام بروز موج 

اول این بیماری است.
بر همین اســاس، فقط ۱۹ درصد از 
مردم کانادا گفته اند که سامت روان 
آنها از ماه مارس و آوریل که آغاز همه 
گیری بیمــاری کووید-۱۹ بود، بهتر 

شده است.
با این حــال، 54 درصد از شــرکت 
کنندگان در این نظرسنجی گفته اند 
که وضعیت روحــی و روانی آنها در 
همان وضعیتی است که ویروس کرونا 
در کانادا شروع به گسترش خود کرد.

شــرکت کننــدگان در این تحقیق 
نگرانی خود از مدت و شدت این همه 
گیری را به عنــوان بزرگترین منبع 
اضطراب، همراه با دوری اجتماعی و 

سامت خانوادگی خود ابراز کرده اند.
کریســتین بورکه، معــاون اجرایی 
کمپانی لِِجــر در همین زمینه گفته 
است: »اگر نتوانیم به هنگام تعطیات 
خانواده و بستگان خود را ماقات کنیم 
و انرژی مثبت دیدار با آنها را به دست 
نیاوریم، ممکن است به یک زمستان 
طوالنی مدت ختم شــود. وضعیت 
تقریباً این طور است که چه وقت این 

داستان خاتمه پیدا می کند؟«

بر اســاس نتایج ایــن تحقیق، هنوز 
بخشی از مردم کانادا سامت روح و 
روان خود را در ســطح بسیار خوب 
توصیف می کنند. این بخش از مردم 
بین ۳5 تا 46 درصد از مردم کانادا را 

تشکیل می دهند.
به گفته کریستین بورکه: »جالب است 
که شاهد افت و خیز آنچنانی نبوده ایم. 
آمار در حدی که انتظار داشتیم مثبت 
نیست، اما نمودار نشان از این دارد که 

در حالت مقاوم و پایدار هستیم.«
علیرغم وجود تعداد باالی مبتایان 
به ویروس کرونا در آمریکا، حدود 24 
درصد از شرکت کنندگان آمریکایی 
در ایــن نظــر ســنجی گفته اند که 
ســامت روان آنها از زمان بروز همه 
گیری در آمریکا نســبت به گذشته 
بهتر شــده و تنها ۱6 درصد گفته اند 
که وضعیت ســامت روانشان بدتر 
از گذشته شده اســت. در مقایسه با 
یک سوم از کانادایی ها، تقریباً نیمی 
از شرکت کنندگان آمریکایی در این 
نظرسنجی گفته اند که سامت روان 

آنها عالی یا بسیار خوب بوده است.
کریستین بورکه در این زمینه گفته 
اســت: »به نظرم یک عقیده کلی در 
آمریکا وجود دارد که سعی در ناچیز 
شــمردن همه گیــری دارد. به نظر 
می رســد برخی از مردم آمریکا فکر 
می کنند که ایــن بیماری به خودی 
خود نابود می شود. رییس جمهور آنها 
نیز وعده واکسن در هفته های پیش 

رو را داده است.«
این نظر سنجی بین روزهای ۱6 الی 
۱۸ اکتبر و از ۱5۱2 نفر بزرگســال 
کانادایــی و ۱۰۰۱ نفــر بزرگســال 
آمریکایــی به صــورت آناین انجام 

گرفته است.  

درخواست دولت از بخش خصوصی برای
 تولید تجهیزات محافظت شخصی قابل بازیافت

مداد- به گــزارش سی.بی.ســی، در 
پی بــروز همه گیری ویــروس کرونا، 
مصرف برخی اقام محافظت شخصی 
از قبیل ماســک و دستکش با افزایش 
زیادی روبه رو شده که بسیاری از آنها 
قابل بازیافت نیستند. دولت فدرال که 
نگران آسیب های زیست محیطی ناشی 
از مصرف روزافزون وســایل حفاظت 
شــخصی طی همه گیر شــدن کرونا 
اســت، از بخش خصوصی می خواهد 
محصوالتــی تولید کننــد که قابلیت 

بازیافت داشته باشد.
به همین جهت مرکز نــوآوری، علوم 
و توســعه اقتصادی کانادا  دو چالش 
تجاری را آغاز کرده و از شــرکت های 
کوچک و متوسط کانادایی خواسته تا 
ماسک قابل تجزیه و فن آوری هایی برای 
بازیافت تجهیزات حفاظت فردی تولید 

کنند.
در همین رابطــه وزیر نوآوری، علوم و 
صنعت در یک بیانیه مطبوعاتی اعام 
کرد: دولت ما به سرعت در تاش است 
تا اطمینان حاصل کند که ما برنامه ها 
و منابع نــوآوری خود را برای مقابله و 

پاســخ به بیماری همه گیر کووید ۱۹ 
بسیج می کنیم.

چالش اول بــه دنبــال فناوری هایی 
برای بازیافت کارآمد و مقرون به صرفه 
زباله های تولیدشــده توسط سیستم 
مراقبت های بهداشــتی کانادا است. بر 
اســاس این گزارش، این فناوری باید 
بتواند محصوالت حفاظت شخصی را که 
ممکن است حاوی آلودگی باکتری ها یا 
ویروس ها باشد، به مواد ارزشمندی که 
بیشتر می تواند در محصوالت تولیدی 

مورداستفاده قرار گیرد، تبدیل کند.
چالش دوم نیز با ماسک های جراحی 
قابل حمل و ماســک تنفسی، ازجمله 
ماسک های ان۹5 که می تواند توسط 
کارکنان مراقبت های بهداشتی تولید و 

استفاده شود، سروکار دارد.
شــرکت های  اســت  اعام شــده 
پذیرفته شده در این برنامه می توانند تا 
۳۰۰ هزار دالر بودجه دولتی برای تهیه 
طرح اولیه و حداکثر یک میلیون دالر 
برای ســاخت نمونه اولیه کار دریافت 

کنند.

ماسک سوراخ دار هم تولید شد!

خبرکانادا- این روزها ماســک به یکی از لوازم ضروری و همراه همیشگی 
افراد تبدیل شــده است. با داغ تر شدن بازار ماسک، افراد از خاقیت خود 
برای تولید انواع ماسک های کاربردی و حتی با طرح های عجیب و غریب 

بهره می گیرند.
به تازگی یک شرکت کانادایی، ماسک سوراخ دار تولید کرده است که به 
راحتی می توان مایعات را نوشید بدون اینکه افراد نیازی به برداشتن ماسک 
 Sippo داشــته باشند. یک شرکت تورنتویی این محصول جدید را با نام
Mask تولید کرده است. روی این ماسک، سوراخی تعبیه شده است که 
نی از سوراخ عبور کرده و فرد موفق به نوشیدن مایعات می شود. وقتی نی 
از دهان فرد مصرف کننده و ماســک بیرون می آید، سوراخ ماسک دوباره 

بسته می شود.
این ماســک  هنوز به بازار عرضه نشده  است، اما می توان با 2۰ دالر آن را 

پیش خرید کرد.
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چگونه کانادا دنیا را قانع کرد تا روغن کانوال بخورد؟
مداد- تاریخچــه اختراعات در کانادا 
طوالنی و برجسته است، اما در چند 
دهه آینده، انتظار می رود که صنایع 
بــزرگ تکنولوژیک اقتصاد جهانی را 

تغییر دهند.
کمپانی هــای بــزرگ چند ملیتی از 
مدت ها قبــل این مســابقه را آغاز 
کرده اند و برای رســیدن به موفقیت 
رقابت می کنند و کانادا در خطر عقب 
ماندن قرار دارد. ســامت و زایندگی 
اقتصاد کانادا در معرض ضرر اســت، 
اگر راه های جدیدی برای پیشــرفت 

اقتصادی پیدا نکند.
یکی از راه های رشــد اقتصادی تکیه 
بــر دانش و توان نیروی انســانی در 
زمینه اختراعات است. محصوالتی که 
ممکن است به سادگی از کنارشان رد 
شــویم و هرگز به چگونگی به وجود 
آمدن،  تولید و توزیعشان، فکر نکنیم 
می توانند کارت برنده اقتصاد کانادا در 
رقابت تجارت جهانی باشد. محصولی 
پیش پا افتاده همچون »روغن کانوال« 
که با قیمت پایین در آشپزخانه تمامی 
خانــه ای دنیا یافت می شــود از این 
دســت محصوالت است. یک اختراع 
کانادایی که روغن موتور را به میز شام 

خانواده ها آورد.
فایننشال پست در سری ویژه خود به 
بررسی راه های هوشمندانه ای پرداخته 
که باعث رشــد و بالندگی اقتصادی 
می شــوند. در این سری با مخترعان، 
مبدعــان و دانشــمندانی صحبــت 
شــده که درباره نقشه راه رسیدن به 
اقتصــادی پویا در کانــادا متخصص 
محسوب می شوند. این سری ویژه را 
می توانید در این لینک مشاهده کنید.

اما در ایــن مقاله شــرح کوتاهی از 
تاریخچه اختراع روغن کانوال را مرور 
می کنیم. آیا شــده که بــا خود فکر 
کنید، چطور شد که کانادا مردم دنیا را 

متقاعد کرد که روغن موتور بخورند؟
شاید شنیده باشید که جزیره پرینس 
ادوارد به تولید ســیب زمینی مشهور 
است. با وجود مساحت کم، این جزیره 
بزرگترین تولیدکننده سیب زمینی در 
کانادا است. که در جای خودش فوق 
العاده است. اما تولید سیب زمینی یک 
چیز است و اختراع یک ماده خوراکی 

چیز دیگر.
در حالــی که ســیب زمینی در ابتدا 
در پــرو تولیــد می شــده و جزیره 
پرینــس ادوارد آن را وارد کــرده و 
کشاورزی سیب زمینی را توسعه داده، 

دانشمندان استان های مرغزاری کانادا 
محصولی خوراکــی تولید کردند که 
به ســادگی و ارزانی تخم مرغ یا آرد 
در هر آشپزخانه ای پیدا می شود، اما 
تا همین 5۰ ســال پیش اصا وجود 
خارجی نداشــته. اسم این محصول 

روغن کانوال است.
روغن کانوال آنچنان بــا کانادا پیوند 
خورده که حتی اسمش هم از کانادا 
می آید: »کانــادا اویل« که مخففش 

می شود کانوال.
کانوال، روغن کم اســیدی است که از 
نوعی گل کلزا استخراج می شود و این 
گیاه از صدها سال پیش برای ساخت 
روغن کاشت می شــده است اما آن 
روغن هیچ وقت خورده نمی شد. کلزا 
یکی از گیاهان دانه روغنی است که 

در مناطق معتدل بار می آید.
روغنی که از فشردن گل کلزا به دست 
می آید روغنی چندمنظوره است که از 
روغن چراغ تــا روغن روان  کننده در 
موتورهــا کاربــرد دارد، اما خوراکی 
نیســت. دو ماده شــیمیایی اســید 
آروســتوک و گلوکوزینولیــت باعث 
می شود که روغن گل کلزا بدمزه شود 
و برای قلب هم مضر است. به همین 
خاطر تا مدت ها این روغن مصرفی جز 

موارد صنعتی نداشت.
تا اینکه کانادا وارد میدان می شود. گل 
کلزا به خوبی در کانادا رشد می کند و 
در زمان جنگ جهانی دوم در مقادیر 
زیاد برای روغنکاری موتور کشتی و 

هواپیماهای جنگی مصرف می شد.
داســتان این بود که در زمان جنگ 
جهانی دوم و زمانی که ارتش آمریکا 
وارد صحنه ی نبرد شد به مقدار زیادی 
روغن کانــوال برای مصرف در ناوگان 
کشتی های جنگی خود احتیاج پیدا 
کــرد امــا در آن بحبوحه ی جنگ 
نمی توانســت این روغن را از اروپا یا 

آسیا وارد کند. اینجا بود که زمین های 
فات مرکزی کانادا در اســتان های 
آلبرتــا، ساســکاچوآن و منیتوبا به 
کاشــت گیاه کلزا اختصاص یافت و 

صنعت نوینی در کانادا پا گرفت.
بعد از جنگ که مصرف صنعتی این 
روغن رو به کاهش گذاشت و صنعت 
کاشــت گل کلزا و روغن کشی از آن 
در آستانه ی ورشکستگی قرار گرفته 
بود، این ســوال پیش آمد که چطور 
می توان مردم دنیا را متقاعد کرد تا از 
این روغن در مصارف خانگی استفاده 

کنند.
این شد که دانشمندان کانادایی کمر 
همت بســتند تا دو ماده شیمیایی 
اسید آروستوک و گلوکوزینولیت را از 

روغن گل کلزا پاک کنند.
روغن استخراج شده از گل کلزا حاوی 
6۰ درصد اســید چرب اشباع نشده 
است که آن را در رده روغن های خوب 
قرار می دهد اما وجود اسید آروستوک 
و گلوکوزینولیــت کار را خراب کرده 

بود.
نهایتا این ریچــارد داونینگ و بالدور 
استفنســن از وزارت کشاورزی کانادا 
و دانشگاه منیتوبا بودند که توانستند 
روغن خوراکــی کانوال را تولید کنند 
که روغن آشپزی بسیار ارزانی است 
و اتفاقا گیاه آن هم برای کاشــت در 
زمین های کانادایی هم بسیار مناسب 

است.
روغن کانوال اولین بار در سال ۱۹۷۸ 
توزیع شد و سریعا در تمام دنیا جای 
خــودش را بــاز کرد. اکنــون روغن 
کانوال سومین روغن نباتی پرمصرف 
در جهان اســت و تنها روغن سویا و 
روغن پالــم در جایگاهی باالتر از آن 

قرار دارند.
و بله، بدین ترتیب بود که کانادا موفق 
شــد مردم دنیا را متقاعد کند روغن 
موتور بخورند. امــا قانع کردن مردم 
یــک طرف ماجرا بــود و قانع کردن 
مسئوالن بهداشــتی وقت در ایاالت 
متحده بــرای اینکه این روغن موتور 
را »غذا« بنامند یک چیز دیگر. هنوز 
که هنوز اســت این به شکل یک راز 
باقی مانده که مقامات ارشد سازمان 
غذا و داروی آمریکا چگونه قانع شدند 
تا سیب زمینی خود را با روغن کانوال 
سرخ کنند اما شــایعاتی هست که 
می گوید دولت وقــت کانادا برای به 
دســت آوردن این امضــا، حدود 5۰ 

میلیون دالر هزینه کرده است!

راهپیمایی معترضان ضد ماسک
 و »اخبار جعلی رسانه ها«

 در مرکز شهر ونکوور

ایرونیا- بعد از ظهر شنبه هفته گذشته 
حدود هزار نفر برای یک راهپیمایی 
در گالری هنر ونکوور جمع شــدند. 
آنها ابتدا به مجموعه ای از سخنرانی ها 
گــوش دادند و بعد به ســمت مرکز 
شــهر حرکت کردند تا اعتراض خود 
را نســبت به سیاســت های ماسک 
واکســن های  و  قرنطینه  ها  اجباری، 
بالقوه کووید-۱۹ نشان دهند. بسیاری 
از حضار تابلوهایی به دست داشتند 
که تئوری هــای توطئه غلط یا ثابت 

نشده را تبلیغ می کردند.
ســازمان دهندگان این راهپیمایی  را 
»ابرگردهمایــی آزادی« نامیدنــد و 
شنبه نخستین روز برنامه های دو روزه 

آن ها بود. 
تعــدادی از معترضــان از آلبرتــا، 
ساســکچوان و مانیتوبا بــه ونکوور 
ســفر کرده بودند و در سراســر این 
رخداد پنج ســاعته می شــد پرچم 
کانادایی و استیکرهای سیاسی روی 

ماشین های شان را دید.
بعضی هــا گفتند به ایــن دلیل آنجا 
بودند که دولت های استانی و فدرال 
با اعمال تدابیر فاصله گذاری اجتماعی، 
ماسک اجباری و قرنطینه پا را فراتر از 

حد خود گذاشته اند.
یکی از شــرکت کنندگان گفت: »به 
نظرم ما باید از افراد آسیب پذیر مانند 
افراد مســن محافظــت کنیم. بقیه 
همگی باید مثل شرایط نرمال به کار 

خودشان برسند.«
اما بعضی هــا هم باور داشــتند کا 

پاندمی وجود ندارد.
یکی از شرکت کنندگان گفت: »هدف 
ایــن حرکت گردهم آمــدن افرادی 
است که نظر مشابه دارند . ما چیزی 
را زیر ســوال می بریم که باور داریم 
روایتی است  از پبش نوشته شده  و 
در برخی از کشورهای جهان در حال 

اجرا است.«
در طــی راهپیمایــی، گروهــی از 
معترضان ســر گروه سی تی وی نیوز 
فریاد کشیدند، گفتند کارش انتشار 
اخبار جعلی اســت و پرسیدند چرا 
  QAnon تعدادی از تئوری های توطئه

پوشش خبری دریافت نمی کنند.
یکی از افراد در بلندگوی خود فریاد 
زد: »شــماها روح تــان را فروختید! 

شب ها چطور می خوبید؟«
عدم اطمینان نســبت به رسانه های 
جمعی یکــی از موضوع هــای رایج 
بود و به گفته دیوید تیندال اســتاد 
یو بی ســی، کمبود  جامعه شناســی 
اعتماد به منابع اطاع رســانی سنتی 
اغلب چیزی است که باعث می شود 
افراد به ســمت تئوری هــای توطئه 

بروند.
تیندال گفت: »تعداد بیشتر و بیشتری 
از افراد دارند اطاعات شان را از منابع 
خبری جایگزین می گیرند و در بعضی 

موارد این ها معتبر نیستند.«

بازگشایی برخی موسسات آموزشی کانادا به روی دانشجویان خارجی

بیستم اکتبر 2۰2۰ برخی موسسات 
)موسسات   DLI تعیین شده  آموزش 
آموزشی که توسط یک دولت استانی 
یا ســرزمینی کانادا بــرای پذیرش 
دانشــجویان خارجی تایید شده اند( 
این اجازه را پیدا کرده اند که درهای 
خود را به روی دانشــجویان خارجی 
کــه در حال حاضر در خاک کانادا به 
سر نمی برند و شرایط زیر را دارند، باز 

کنند:
* دانشجویانی که یک مجوز تحصیل 

یا تاییدیه یک مجوز تحصیل دارند
* برای اهداف اساسی یا غیراختیاری 

به کانادا سفر می کنند

طرح اقدام موسســات آموزشــی 
تعیین شده برای مقابله با همه گیری 
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به گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
موسســات   ،canada.ca اینترنتی 

آموزشــی برای این کــه بتوانند بار 
دیگر پذیرای آن دسته از دانشجویان 
خارجی باشند که در حال حاضر در 
خاک کانادا حضور ندارند، الزم است 
که برای مقابله با بحــران کووید۱۹ 

یک طرح اقدام تهیه کرده باشــند و 
این طرح توســط دولت های استانی 
یا سرزمینی که در آن قرار گرفته اند، 

تاییدشده باشد. این طرح باید:
* ضامــن ســامتی و ایمنی همه 

یک عروسی در کلگری باعث ابتالی 
دست کم 49 نفر به کووید-۱9 شد

ایرونیــا- حداقل 4۹ مــورد ابتا به 
کووید-۱۹ فعال به یک عروسی با 6۳ 
شرکت کنندگان ارتباط دارد که اوایل 

این ماه در کلگری برگزار شده بود.
ایــن در حالی اســت کــه آلبرتا به 
باالترین ارقــام ابتای خود از ابتدای 
پاندمی تا به حال رسیده است. تعداد 
موارد ابتا ۳۱۳۸ است که ۹۹۸ مورد 

از آن ها در کلگری بوده است.
تام مک میان ســخنگوی ســازمان 
بهداشت آلبرتا گفت در این عروسی 
تعداد زیــادی آلبرتایی  از خانوارهای 

مختلف شرکت کرده اند.
آلبرتا  بهداشــت  ســازمان خدمات 
مشغول انجام ردیابی افراد و ربط آن ها 
با یکدیگر است تا بتواند هر کسی را 
که ممکن است به ویروس مبتا شده 
باشد شناسایی و اطمینان حاصل کند 
که آن ها تســت می شــوند و خود را 

قرنطینه می کنند.
مک میان گفت این سازمان نمی تواند 
به خاطــر حفظ حریــم خصوصی 
بیماران درباره جزییات موارد صحبت 
کند اما گفت هنوز مشخص نشده که 
چه چیزی باعث این میــزان از قرار 
گرفتــن در معرض ویروس شــده و 

تحقیقات ادامه دارد.
دکتر کرگ جن متخصص بیماری های 
واگیردار دانشگاه کلگری می گوید این 

رخداد میزان گسترش باالیی داشته 
 »superspreader« و می توان آن را

نامید.
او گفــت: »با وجــود اینکه 4۹ مورد 
ممکن است خیلی رقم باالیی به نظر 
نرسد، باید این را در نظر داشته باشیم 
که این افراد احتماال بعد از عروســی 
با بقیه در تماس بوده اند. اگر هر فرد 
کووید-۱۹ را به دو، ســه یا چهار نفر 
دیگر منتقل کند، ممکن است شاهد 
رخدادی باشــیم که حــاال منجر به 
بیمــاری 2۰۰ یــا ۳۰۰ نفر دیگر در 
جامعه محلی شده باشد. و باز هم هر 
یک از آن افراد پتانسیل انتقال بیماری 

به دیگران را دارند.«
دکتر دینا هینشا مامور ارشد بهداشت 
آلبرتا هم گفت نکته یکســان تمام 
گردهمایی هــای  در  گســترش ها 
اجتماعی این اســت که افــراد باور 
دارند مراقب هستند اما به اندازه کافی 

مراقبت نمی کنند.
او گفت: »ما چند گســترش بیماری 
در مراسم های عروسی داشته ایم که 
طی چند ماه اخیر به وقوع پیوسته اند. 
افــرادی کــه در آن هــا بودند عمدا 
کار اشــتباهی انجام ندادند و نهایت 
سعی خود در پیروی از رهنمودها را 

iroonia.ca ».داشتند

دانشجویان و اطرافیان آن ها باشد
* به صراحت مشــخص کرده باشد 
که دانشــجویان خارجــی که برای 
آغاز یا ازســرگیری تحصیات خود 
به کانادا ســفر می کنند، چگونه باید 
دوره اجبــاری قرنطینه چهارده روزه 
خود را سپری کنند و حتی مشخص 
کرده باشد که دانشجویان چگونه به 
محل تعیین شده برای گذراندن دوره 

قرنطینه منتقل خواهند شد.
* اطاعــات و حمایــت الزم را در 
زمینه های زیر به دانشجویان خارجی 

ارائه کند:
- روش تهیــه نیازهــا، ملزومــات و 
محصوالت الزم برای دوره دو هفته ای 

قرنطینه از جمله غذا و دارو
- بیمه درمانی

- راه حفاظت از سامتی خود در دوره 
اقامت در کانادا

اگر دربــاره طــرح اقــدام مقابله با 
کووید۱۹ سواالت و ابهاماتی دارید، به 
طور مستقیم با موسسه آموزش خود 

تماس بگیرید.

تحصیل در یک موسســه آموزشی 
تعیین شــده DLI مــورد تاییــد 
دولت های استانی یا سرزمینی کانادا

شــما برای این که بتوانید در شرایط 
کنونی به کانادا مســافرت کنید الزم 
است که دانشجوی موسسات آموزشی 
تعیین شــده ای DLI باشید که طرح 
اقدام آن ها برضــد پاندمی کووید۱۹ 
مورد تاییــد دولت های اســتانی یا 

سرزمینی قرار گرفته باشد.
اگر نام موسسه آموزشی تعیین شده 
در فهرست ذکر نشده باشد، شما فعا 
امکان آمدن به کانادا برای تحصیل را 
نخواهید داشت و اگر در این شرایط 
برای سفر به کانادا اقدام کنید، احتما 
شما اجازه سوار شدن به هواپیمایی را 
که مقصدش کاناداست پیدا نخواهید 
کرد یا این که به شــما اجازه عبور از 

گذرگاه های مرزی داده نخواهد شد.
اعضای خانواده شما که قرار است شما 
را در ســفر به کانادا همراهی کنند، 
زودتر از شــما امکان وارد شــدن به 

خاک کانادا را نخواهند داشت.
اطاعات این فهرســت به تدریج که 
موسســات آموزشــی جدیدی مورد 
تایید دولت های استانی و سرزمینی 
قــرار می گیرنــد و اجــازه پذیرش 
دانشجویان خارجی را پیدا می کنند، به 
روز خواهد شد. اگر موسسه آموزشی 
مورد نظر شــما در روزهای آینده نیز 
در فهرست موسسات تعیین شده قرار 
نداشته باشد، باز هم ناامید نشوید و به 
طور منظم فهرست را چک کنید. هر 
موسسه آموزشی که الزامات و شروط 
عمومی  بهداشت  توسط  تعیین شده 
استان یا ســرزمین واقع شده در آن 
را نداشته باشــد، از فهرست یادشده 

حذف خواهد شد.
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

من حســین میرهاشمی عضو ارشد 
حزب لیبرال بی سی وکاندیدای سابق 
حزبلیبرا بی ســی  بــه خانم کارین 
  Karin Kirkpatric کیرک پاتریــک
کاندیدای حوزه اتخابیه وست ونکوور 
کاپیانو رای نخواهم داد. زیرا ســتاد 
انتخاباتی ایشان روز شنبه در مکالمه 
تلفونی خانم گفت »ما به رای ایرانیان 

فان فان شده نداریم«
 We dont need the votes of
 F.....g Irenianِ
برای اعتراض به این رفتار توهین امیز 
نژاد پرســتانه صبح دوشنبه نوزدهم 
اکتبر ساعت هفت  صبح که من نیز 
دعوت شده بودم به ورودی پل الینز 
گیــت با تابلو» نه « به نماینده حزب 
لیبرال شــرکت کردم. دراین فاصله. 
جک رییس ستاد انتخاباتی این خانم 
که در گذشته داوطلبانه برای حزب 
لیبرال همــکاری کــرده بودیم امد 
وگفت میرهاشمی توچرا ! تو که دوبار 
معاون حــزب لیبرال و کاندیدا بودی 

چرا!؟
برایش ماجرا را توضیح دادم. 

جک  گفت: »چکار باید بکنم که تو 
راضی شوی؟« 

گفتم »اگر به من توهین شــده بود 
ایشان را میبخشیدم. موضوع توهین 
به جامعه ایرانی اســت. ایشــان باید 

بطور رسمی از جامعه ایرانی معذرت 
بخواهند«. 

جک رفت و مشغول صصحبت کردن 
با کاندیدا بود که اقای رالف ســلطان  
Ralph Sultan، نماینده قبلی که ماه 
گذشته به علت اعام انتخابات کنونی 
از طرف ان دی پی بازنشسته شده اند 
از راه رســید و در فاصله  5متری من 
گفت »ما رای شــما شما ایرانی های 

فان فان  نیاز نداریم.« 
 مودبانه به ایشــان گفتم اقای رالف 
ســلطان شــما مرا بیاد میاوریِد. من 
کسی هســتم که در اتخابات داخلی 
به شــما رای دادام و به دوستانم هم 
توصیه نمودم در صورت تمایل به شما 

رای بدهند.
 جک گفت من داشتم تاش میکردم 
که کاندیدا را راضی میکردم، که رالف 

سلطان کار را خراب کرد.
 گفتــم اقای رالف ســلطان با وجود 
دعــوت از قبل به جمع ما،  هرگز ویا 
کمتر امده.  من از هم میهنان دیگرم 
هم شنیده بودم که گفته بودی ما رای 

شما را نمی خواهیم. 
جک گفت میروم شــاید ایشــان را 
راضی کنم که از ایرانیان بخاطر این 
عمل زشت معضرت بخواهد و اظافه 
کرد پیرمرد است و مغزش دیگه خوب 

Press Release

Immigrant Communities Celebrating Honorable Ralph Sultan’s 
Retirement. North Shore immigrant communities never felt part 
of Ralph Sultan’s North Shore constituents since Ralph was first 
elected a North Shore MLA in 2001. In his service as the MLA 
now in the 21 st century, Ralph demonstrated an attitude much 
older than his own age. He distanced himself from the North 
Shore immigrant communities like they were never part of his 
constituency. Over the years Ralph Sultan was the MLA, he 
disregarded the needs of the immigrant communities increasingly 
forming the very fabric of our multicultural society in North and 
West Vancouver. He was reluctant to attend and to participate in 
the multicultural community festivals and gatherings with tens of 
thousands of North Shore immigrants participating. Ralph always 
had a pretext not to attend, even when he was invited.
Ralph had his own attitude of anti-inclusion and non-recognition 
of immigrants who have made the North Shore their home. While 
the Liberal Party of British Columbia may not subscribe to such 
an attitude, Ralph Sultan was trying to appease a minority of 
his like-minded. Ralph Sultan’s final shot at immigrants came 
after he declared retirement. Early. morning of October 19, 
2020 when he attended the Burma Shovel in West Vancouver 
& Marine Drive by Lions Gate Bridge ,trying to pretend he was 
still in charge. Ralph Sultan yelled in the presence of several 
volunteers at a prominent member of the Iranian community who 
was surprisingly a member of the provincial Liberal Party and a 
Liberal advocate.

Two times vice president of his riding and former Liberal Nominee 
"Sid Mirhashemy" When he was  protesting against the racial 
remarks made by Ms.Kirkpatrick campaign  the Liberal Party's 
Candidate earlier." Ralph Sultan fired back angrily, saying, “ we 
don’t need the votes of the F…ing Iranian community”.
Demonstrating such a racist comment is surely a disgrace to 
the North Shore community and to the Liberal Party of British 
Columbia.
There is a good reason for the North Shore immigrant community 
to celebrate Ralph Sultan’s retirement from politics.

NOTE: BC Libera Party & Federal Liberal Party of Canada Are 
totally different Parties. The Federal Liberal Party of Canada does 
not represent the Policies of  BC Liberal Party.

رای »نه« به خانم کارین کیرک پاتریک 

کار نمیکنه. 
پاسخ دادم ایشان تا یک ماه پیش که 
نماینده بود میگفت من در ســامت 
کامل بســر میبرم.گفتم من نزدیک 
به سی سال اســت که داوطلبانه در 
این حزب فعالیت میکنم.دوبار معاون 
حزب بــودم. ویکبارهم کاندید بودم 
وما با رای بیشــتر انتخابات را بردیم 
ودر دادگاه فرمایشــی حزب لیبرال 
انتخابات را باختیم ولی باز هم از حزب 
لیبرل بی ســی همیشــه پشتیبانی 
نمودم وبه هم میهنانم توصیه نمودم 
در صورت تمایل به نمایندگان حزب 

در انتخابات های گذشته رای دهند. 
در اینجا جــا دارد از هــم میهنانی 
کــه به توصیه من عمــل کردند وبه 
نمایندگان این حزب در گذشته رای 
دادند وهمچنین بخاطر  توهین های 
نژاد  پرستانه ستاد انتخاباتی این خانم 
و  اقای رالف سلطان معذرت خواهی 

نمایم. 

در ضمــن باید به اگاهــی بعضی از 
هم میهنان برسانم که حزب لیبرال 
بی ســی و حزب لیبرال فدرال کانادا 
دو حــزب متفاوت هســتند وبا هم 

همخوانی ندارند.
 BC Liberal Party & Federal Party
 of Canada are two different
.parties
خدمت گزار شما حسین میرهاشمی

من به خانم کاریــن کیرک پاتریک 
نماینده لیبرال بی سی رای نه میدهم.

I will say “NO” to Ms. Karn Kirkpatrick 
Liberal candidate West Vancouver Capilano

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی  

با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

 ۵۶۱۵-۷۰۰-۶۰۴  و   ۶۰۴-۹۴۹-۰۲۰۱
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سه شنبه 29 آبان 1397- سال نود وسومـ   شماره 27151

www.iranianshistoryonthisday.com

امروز در تاريخ
اعالن جنگ ايران به روم شرقي

دولت وقت ايران بيســـتم نوامبر سال 502 ميالدي (زمان 
پادشاهي قباد ساساني) به دولت روم شرقي (قسطنطنيه) اعالن 
جنگ داد. اين اعالن جنگ پس از سه اخطار پي در پي به دولت 
روم كه اين دولت در رعايت تعهداتي كه به موجب پيمان صلح 
سال 442 (منعقد شده ميان يزدگرد دوم و تئودور) سپرده بود تعلل 

كرده است صادر شده بود.
بهاى سكه طال در آبان 1331 

 29 آبان سال 1331ـ دوران حكومت مصدق روزنامه هاي
 تهران بهاي ســـكه طال (يك پهلـــوي) را 74 تومان و پنج قران 
گزارش كرده بودند. اين روزنامه ها بهاي دالر آزاد (نرخ بازار) را 
74 قران گزارش كرده بودند. در سال 1331، ايران تحت تحريم 
انگلستان قرارداشت كه يك ابر قدرت وقت بود و نمي توانست 

نفت صادر كند.
«ژنو» پايگاه پروتستانيسم 

«ژان كالون» فرانسوي و يكي از دو موسس اصلي مذهب 
پروتستان 20 نوامبر ســـال 1541 در ژنو يك حكومت مذهبي 
تشكيل داد تا پايگاهي براي پروتستانيسم اروپا باشد. وي ضمن 
اعالم تشكيل چنين دولتي تاكيد كرد كه پروتستان هاي فراري و 
آواره سراسر اروپا را در ژنو پناه مي دهد و به اين ترتيب "ژنو" در 

برابر "رم = واتيكان" قرار گرفت كه پايتخت پاپ ها بود .
تولستوي انديشمند و نويسنده بزرگ روس

20 نوامبر سال 1910 «لئو نيكاليوويچ تولستوي » نويسنده 
شهير و انديشمند روسيه در 82 سالگي در گذشت. طبق تقويم 
ميالدي قديم تاريخ مرگ تولســـتوي هفتم يا نهم نوامبر بود. لئو 
نهم سپتامبر 1838 و در تقويم قديم 28 آگوست اين سال در يك 
خانواده ارباب ملك در منطقه تولي به دنيا آمده بود. وي به دليل 
مخالف بودن با برنامه هاي تحصيلي تكراري و بعضا بي ارتباط، 

دانشگاه را در سال سوم، ناتمام رها كرد.
زومبى قهرمان ملى برزيل

20 نوامبر سالروز اعدام زومبى رهبر بردگان فرارى برزيل 
در سال 1695 است و درعين حال يك روز ملى اين كشور است 
.انتقال سياهپوستان آفريقا به قاره آمريكا در قرون 16 و 17 و فروش 
آنان به صورت بـــرده در برزيل، منطقه كارائيب و نيز آمريكاى 

شمالى عمدتا توسط پرتغالى ها انجام مى شد. 
بردگان سياه در چند نقطه برضد اربابان دست به شورش 
زدند و شورش آنان در برزيل كه مستعمره پرتغال بود موفقيت 

بيشترى داشت.

قاب امروز

اگـــر بر خـــرد چيره گـــردد هوى
نخواهـــد بـــه ديوانگـــى بـــر گـــوا

اگـــر جفت گـــردد زبان بـــا دروغ
ز بخـــت ســـپهرى نگيـــرد فـــروغ

ســـخن گفتن كژ ز بيچارگى ســـت
بـــه بيچـــارگان بـــر ببايـــد گريســـت
فردوسى

*«فردا و ديروز با هم دست به يكى كرده، ديروز 
با خاطراتش مرا فريب داد. فردا با وعده هايش مرا 
خواب كرد. وقتى چشم گشودم امروز گذشته بود. »
آلبر كامو
*«كلمـــات چنان قدرتى دارند كه مى توانند 
آتـــش جنگـــى را بيفروزند  يا صلحى را بر قرار 
ســـازند، رابطه اى را به نابودى كشـــانند  يا آن را 

محكم تر كنند.»
آنتونى رابينز

 پند بزرگان سرايه

جشنواره بازى هاى بومى محلى در بجنورد /عكس از:وحيد رسولى

29 آبان
* حضر ت امام در مصاحبه با مجلة آلماني اشپيگل، ضمن 
پاسخ به سؤال اين مجله در مورد جانشيني رضا پهلوي(وليعهد 
محمدرضا پهلوي) به جاي پدرش، گفتند: چنين چيزي هيچگاه 

مورد پذيرش ملت ايران نخواهد بود.
* روزنامـــة ورلدينوز در مقاله اي ضمن گزارش وضع 
خارجيان و شركت هاي خارجي در ايران، اوضاع آنها را بحراني 

و نگران كننده توصيف كرد.
* جمعي از اساتيد و فضالي حوزة علميه قم با ارسال 
تلگرافي براي آيت اهللا سيدعبداهللا شيرازي و قمي در مشهد، 
ضمن اعالم همبستگي با مردم اين شهر، به شهادت رسيدن مردم 

بي دفاع را در بيمارستان حضرت امام(ع) تسليت گفتند.
* شاه ضمن رد احتمال كناره گيري از سلطنت، گفت:  تا 

به سلطنت رسيدن وليعهد، در مقام خود خواهد ماند.
* بخش فارسي راديو بي .بي.سي: آيت اهللا خميني وعده 
داده اســـت كه مبلغ ســـيصدهزار دالر به كاركنان اعتصابي 

مطبوعات، به عنوان حقوق پرداخت شود.
* شش هزار دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد دست به 
تظاهرات زدند، دانشجويان و مردم براي عيادت از مجروحين 
ديروز، در مقابل بيمارستان تجمع كرده بودند كه چند تن از 
اســـاتيد و دانشجويان دستگير شدند. مردم معترض تا شب 

هنگام به منازل خود نرفتند.
در نتيجه، مامورين براي اولين بار با چكمه و تفنگ وارد 
صحن حرم حضرت رضا(ع) شدند و مبادرت به تيراندازي و 
پرتاب گاز اشك آور نمودند. در بيرون حرم نيز عده اي چماق 

به دست به جان مردم افتادند.
* به دنبال اعتصاب كاركنان پااليشـــگاه نفت آبادان، 
اعتصابيون براي ادامة اعتصاب از حضرت امام كسب تكليف 
كردند. لذا بنا به توصيه حضرت امام، صنعتگران نفتي در حال 

اعتصاب مي باشند.
* كاركنان پااليشگاه براي جلوگيري از اخراج كاركنان 
و تعطيل كردن پااليشگاه در محل تجمع كردند. اين در حالي 
است كه علي رغم تبليغات بلندگوهاي رژيم، دولت هنوز موفق 

به گشايش پااليشگاه نشده است.
* خبرگزاري فرانســـه گزارش داد: در زد و خوردهاي 

شيراز يكصد و پنج نفر به قتل رسيدند.
* در ساري، بيست نفر شهيد يا مجروح شدند.

* سفارت ايران در نروژ توسط پانزده دانشجوي ايراني 
اشغال شد.

* عربستان سعودي در يك بيانية رسمي، حمايت خود 
را از شاه اعالم كرد.

* تمام پرونده هاي موجود در ديوان كيفر و دادســـراي 
تهران به جريان گذاشته شد و در نتيجه عده اي از بلند پايگان 
شاغل يا سابق توسط بازپرسان توقيف شد. دكتر غالمحسين 
جهانشاهي وزير اسبق بازرگاني منوچهر استاندار پيشين فارس 

جزو بازداشت شدگان مي باشند.
* شـــش هزار دانشجوي دانشگاه فردوسي دست به 

تظاهرات زدند.
* شـــاه در يك مصاحبه  با هفته نامه تايم گفت اگر از 
سلطنت كناره گيري كنم آتش جنگ داخلي در ايران افروخته 
خواهد شد او گفت اگر چنين جنگي درگيرد هزاران نفر كشته 
خواهند شد و كشور تجزيه خواهد شد و گروه هاي كمونيستي 
درصدد به دست گرفتن امور برخواهند آمد. شاه گفت پس از 
مطالعه راه هاي ممكن تصميم گرفته است در مقام خود باقي 

بماند تا سرانجام فرزند هجده ساله اش جانشين او شود.
* امام خميني در مصاحبه با مجله اشپيگل گفتند: ما با 

رضا پهلوي به عنوان جانشين شاه موافقت نخواهيم كرد.
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تظاهرات عاشورا -تهران

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 - چتـــر دریایی- بازیگر مرد ســـریال »ســـوپر نچرال« در نقش 

»سم وینچستر«
2-  یواش- برقرار- غواص

3-  شبان- دارای ارزش و مقام شاهانه- دو زن که یک شوهر داشته باشند
4-  ایستگاه راه آهن- صفحه اینترنتی- یاری دهنده- زود شکن

5-  رود اروپایی- از انگشـــتان- کشـــیش متجدد و مترجم انجیل به زبان آلمانی که 
یک اصالح طلب مذهبی بود

6-  یکی از مهم ترین شهرهای مهاجرپذیر ایران- فنی در کشتی- راوی
7-  نصرانی- آقای فرانسوی- نوعی خودروی جیپ

8-  نخستین زن فضانورد جهان
9-  زهرآلود- اتحاد و صمیمیت- راه راست یافته

10-  خط کش مهندسی- بیکاره- عشوه گر
11-  راه آب- گریه کنان- صاف و پوست کنده

12-  کلس- چاشنی و مزه دهنده غذا- پیاپی- پسوند جست وجو
13-  مقابل نبات- پهلو- بستر

 - فیزیـــک  از  شـــاخه ای    -14
قانع شده- شهری در بنگالدش

15-  سریالی به کارگردانی مرتضی 
هرندی- خوابگاه

 عمودي:
1-  نویســـنده کتـــاب »عشـــق و یک 

دروغ«- آتشدان
2-  عالج- سنگ انداز- همگام

3-  ســـیم برق خودرو- همدردی- 
نظریه های مختلف

4-  مخفف از ما- ماه پاییزی- عناد- 
خون بها

5-  نام برسون کارگردان و فیلمنامه 
نویس فرانســـوی- نوعی پیراهن- 

ویتامین انعقادی
6-  نیا - ظریف، زیبا- عدد گلر- قدر 

و مرتبه
7-  توده غله- حرص و طمع- بلند 

و رفیع
8-  افسر- نهنگ- الکپشت کارتونی

9-  ســـریالی به کارگردانی حســـین 
ســـهیلی زاده- گرفتن تمـــام حق- 

عضو پرنده
10-  مقابل فاز!- برابر- جور شـــدن 

کارها- حرف فقدان
11-  رمانی از زهرا حســـینی- لباسی 

بلند و گشاد- جانشین
12-  پدر عرب- زینت سرخانم ها- 

ساحل- مرد اول
13-  نورافشان- نغمه- بزرگ

فوتبـــال-  زمیـــن  هرگوشـــه    -14
خوشـــگل و زیبـــا مانند ماه- پســـر 

محبوب
ســـرمربی  کربـــال-  ملعـــون    -15

نساجی مازندران

حل جدول ويژه شماره  6926

   افقي:
1 - شهری زیبا و تاریخی در استان یزد در دل کویر- پریشان حال

2-  مسرت- خودداری از پرداخت وجه چک- بندر اروپا
3-  خود را به بیماری زدن- ابزاری در مطبخ- وسط

4-  عضو پا- مخفف راه- نقاش مدعی رسالت- جگر
5-  پسوند نسبت- شنونده- بست لباس

6-  تو در تو- حرف نشانه مفعول- دشنام دادن
7-  بلند- گل پاییزی- فرورفتگی عمیق بین دو کوه

8-  گلـــر تیم ملی فوتبال ایـــران در جام جهانی 2006 و مربـــی دروازه بان های فوالد 
خوزستان در این فصل

9-  گوسفند جنگی- اخالص- هر گردی... نیست!
10-  تیر پیکاندار- بدن- کاالها

11-  باال رفتن قیمت ها- نادرست و نامربوط- غذای آبکی
12-  از اناجیل- کمک- میخوش- یک چهارم

13-  حنا- درازش نشانه پرگویی است- کشوری در شمال اروپا
14-  نقاش هلندی- دربرگیرنده- صدمه

15-  رشته ورزشی پرطرفدار در بین جوانان- مسافر

 عمودي:
جنبـــی  نیازهـــای  رفـــع    -1
بـــه  احتـــرام  و  مشـــتری 
 - او  انســـانی   شـــخصیت 

نزدیک بین
2-  درد و مرض - ساز قدیمی 

- ناهنجاری کروموزومی
3-  به خاطر آن- جزیره ای در 
کشـــورمان- نرم افزاری برای 

تلفن های هوشمند
4-  عبادتگاه راهب- عقیم- 
ضمیر دوم- زادگاه خلیل اهلل

5-  عـــدد معیار اولیه- شـــاه 
فرانســـوی- هر یک از اخالط 

چهارگانه
ریـــگ  از  ســـنگ  خـــرده    -6
ناگهانـــی-  تـــرس  نرم تـــر- 
مســـاوی عامیانه- می خزد و 

گاهی می گزد
7-  آشیانه مرغ- خوشحال- 

ضد تاریک
گشـــایی  چهـــره  هدیـــه    -8
عروس- روی آوردن بخت و 

اقبال- ظلم
ســـال-  طوالنـــی  شـــب    -9
خشـــن ترین ورزش رزمـــی- 

پرنده سعادت
10-  کشور مهاراجه ها - مروارید 

- گناه و بزه- تکیه به پشتی
11-  فریاد تحقیر آمیز- پشت 

سر هم- فرودآینده
12-  نپختـــه- من و شـــما- با 

خبر- ساز اصیل ایرانی
13-  تخت و سریر- افسرده- 

چند رئیس
آوای  ریســـمان-  و  بنـــد    -14

حماسی- بناها
15-  واحـــد بوکس- کارگردان 
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 اینجا  سوئیس نیست 
ِاَوز است

شهری که می تواند الگوی توسعه کشور باشد

محمد مطلق
گزارش نویس

ــــن اعتصامی«  ــــط آمفی تئاتر »پروی وس
ــالن های  ــ ــا همه س ــ ــتاده ام و آن را ب ــ ایس
ــه می کنم؛  ــ ــده ام مقایس ــ ــه دی ــ ــــی ک زیبای
ــه  ــ ــران، خان ــ ــــکی ته ــوم پزش ــ ــالن عل ــ س
فرهنگ سنندج، ارومیه، فرهنگسرای... 
ــــی  بین الملل ــگاه  ــ دانش ــــن، در دل  پروی
ــر از همه  ــ ــور »اوز« زیباتر و گرمت ــ ــام ن ــ پی
ــده ام؛ آن هم  ــ ــــت که دی ــالن هایی اس ــ س
ــره  ــ ــه یکس ــ ــــش از آنک ــــت 4 روز پی درس
ــنوم  ــ ــوزد. خبر را که می ش ــ ــــش بس در آت
ــوم اما با خودم می گویم  ــ غمگین می ش
چه غم که اوز عادت دارد دست به زانو 

بگیرد و بلند شود.
ــــت اهلل نامی برایم  ــالن را هدای ــ در س
باز می کند؛ نماینده منصور فقیهی نژاد، 
ــده  ــ نماین و  ــگاه  ــ دانش ــــی  اصل ــازنده  ــ س
ــایر خیرین. با او چرخی  ــ هیأت امنا و س
ــور می زنیم و  ــ ــگاه بزرگ پیام ن ــ در دانش
ــه در و دیوار نگاه  ــ ــان خیره ب ــ من همچن
ــــن زیبایی و  ــه ای ــ ــازه هایی ب ــ ــــم. س می کن
ــتان فارس  ــ ــــش اوز الرس ــــی در بخ بزرگ
ــــم  چه می کند؟ مجموعه فرهنگی هاش
مجموعه  ــفندنیا،  ــ اس خوابگاه  بهروزی، 
ورزشی محمدعلی صدیق، استادسرای 
ــرای  ــ ــــماره یک احمد هنری، استادس ش
ــــماره دو همشهری های مقیم کویت،  ش

خوابگاه نامور، آزمایشگاه...
دارد  ــه  ــ مدرس  36 و  ــگاه  ــ دانش  4 اوز 
ــــهر ساخته اند  که همه آنها را خیرین ش
ــــت  ــــی اوز نیس ــز آموزش ــ ــا فقط مراک ــ ام
ــــت، در این شهر  ــاخته خیرین اس ــ که س
هرچیزی که به چشم می آید، از خیابان 
و ساختمان ها و مراکز دولتی و آب انبار 
ــتگاه تصفیه آب و موزه و کتابخانه  ــ و ایس
ــــهروندان است.  ــاخته ش ــ و در و دیوار، س
هدایت اهلل نامی این وضعیت را در یک 
جمله خالصه می کند: »اگر در این شهر 
ــارکت مردمی وجود نداشت، اصاًل  ــ مش

چیزی وجود نداشت.«
ــین نه  ــ ــهر کوچک سنی نش ــ اما این ش
وابسته به کشاورزی است و نه صنعت، 
ــرمایه اجتماعی و  ــ ــه س ــ ــــن هم ــــس ای پ
از  ــــطح  س ــــن  ای و  ــــی  عموم ــارکت  ــ مش
ــــد؟  ــا می آی ــ ــــهروندی از کج ــــگ ش فرهن
ــــش دو  ــــخ این پرس من برای یافتن پاس
ــــن نتیجه  ــردم و به ای ــ ــفر ک ــ روز به اوز س

ــرای همه  ــ ــفری ب ــ ــه چنین س ــ ــیدم ک ــ رس
ــان،  ــ جامعه شناس ــان،  ــ روزنامه نویس
اقتصاددانان  ــــعه،  توس ــردازان  ــ نظریه پ
ــا الگویی  ــ ــــت ت ــتمداران الزم اس ــ و سیاس
ــــعه  ــــم عالی توس ــه مفاهی ــ ــده از هم ــ زن
ــــس کنند. این  ــــک لم ــــی را از نزدی یافتگ
شهر، تنها شهری است که به عنوان یک 
ــــس، در آن با ناله و ناامیدی  گزارش نوی
ــتم. اوز یکی از زنده ترین  ــ سر و کار نداش

شهرهای ایران است.
ــــک  ــر 5 فرزندش پزش ــ ــه ه ــ ــــی ک نام
ــــن  م ــای  ــ »بچه ه ــد:  ــ می گوی ــتند،  ــ هس
ــرم متخصص  ــ ــیرازند. دو دخت ــ همه ش
ــــی متخصص قلب،  ــان و زایمان، یک ــ زن
ــــجوی  ــــی ارتوپدی و آخری هم دانش یک
پزشکی است. خودم به خاطر عالقه ای 
ــا مانده ام.  ــ ــــم دارم، اینج ــه زادگاه ــ که ب
ــتان، از  ــ ــهر اوز در منطقه الرس ــ درکل ش
ــرو  ــ ــه لحاظ فرهنگی پیش ــ ــام ب ــ قدیم االی

ــــش از انقالب  ــد پی ــ ــادم می آی ــ ــوده. ی ــ ب
ــودم، 7 نفر  ــ ــتان ب ــ که من رئیس دبیرس
ــتیم و پیشرفت  ــ ــهر داش ــ لیسانسه در ش

تحصیلی بچه های ما زبانزد بود.«
در  اوز  ــور  ــ ن ــام  ــ پی ــــزرگ  ب ــگاه  ــ دانش
ــــل  ــا به دلی ــ ــــجو دارد ام ــته دانش ــ 33 رش
ــژاد  ــ ــور فقیهی ن ــ ــــخصی منص ــه ش ــ عالق
ــاختمان  ــ ــات، نام س ــ ــه فرهنگ و ادبی ــ ب
 10 ــته اند.  ــ گذاش ــــات«  »ادبی را  ــــی  اصل
ــگاه را فاروق ضیایی  ــ ــار زمین دانش ــ هکت
ــزار  ــ ــر 26 ه ــ ــه آج ــ ــر ب ــ ــه داده و آج ــ هدی
ــاخته اند.  ــ ــای آن را خیرین س ــ متر زیربن
ــتان  ــ شهرس ــاده  ــ ج ــــمت  س ــه  ــ ب ــــی  کم
ــــدی  احم ــــم  ابراهی و  ــــم  ــــج می رانی خن
ــاختمان های  ــ س اوزی  ــگار  ــ روزنامه ن
ــانم می دهد؛  ــ را نش ــــری  ــــی دیگ آموزش
ــزار و 500  ــ ــا 3ه ــ ــــت ب ــــکده بهداش دانش
ــرافت،  ــ ــاخته عبدالرزاق ش ــ متر زیربنا س
ــه  ــ ک ــــی  رافع ــبانه روزی  ــ ش ــتان  ــ هنرس
ــای موفقی از آن بیرون  ــ دانش آموخته ه
ــــاخت  ــتان درحال س ــ ــد. بیمارس ــ آمده ان
ــا و... هرطرف  ــ ــــف راهپیم ــد یوس ــ محم
ــاری می بینی با  ــ ــه نگاه می کنی آب انب ــ ک
گنبدی زیبا که در مسیر سیل و رودخانه 
ــده و بر سردر هرکدام  ــ فصلی ساخته ش
ــر. قدیمی ترین آب انبار اوز  ــ نام یک خی

به نام »سلفی« 700 سال قدمت دارد.
ــتی در  ــ ــــم و گش ــهر برمی گردی ــ ــه ش ــ ب
ــــی  ــا را یک ــ ــــم. تابلوه ــا می زنی ــ خیابان ه
ــیده  ــ سرپوش ــالن  ــ س ــــم؛  می خوان ــــی  یک
ــــدی،  ــــن میراحم ــــن چم ــــی و زمی ورزش
ــتان عبدالحمید امیدوار، هالل  ــ بیمارس
ــتگو...  ــ احمر رافعی، کانون فرهنگی راس
ــه پهلو  ــ در یکی از خیابان ها چند مدرس
ــر،  ــ ــه افس ــ به پهلوی هم می بینم؛ مدرس
ــتان دخترانه  ــ ــه امیری نژاد، دبس ــ مدرس
زمین پیمه، مدرسه حق شناس، مدرسه 
ــرانه احمدپور، مدرسه قادری نژاد و  ــ پس
ــتان دخترانه  ــ ــــی از خیابان ها دبس در یک
ــه 1307  ــ ــــاخت آن ب ــال س ــ ــــدری که س ب
ــع،  ــ موق آن  ــد  ــ می گوین و  ــردد  ــ برمی گ
ــران بوده.  ــ ــه ای ــ ــــت و نهمین مدرس بیس
ــــهردار اوز  ــــعود کراماتی ش ــد مس ــ هرچن
می گوید: »ما پیش از بدری هم مدرسه 

داشته ایم.«
ــاختمان پاسگاه  ــ ابراهیم احمدی س
ــانم می دهد و می گوید: »اینجا  ــ اوز را نش
ــــت  ــردم خجال ــ ــود، م ــ ــده ب ــ ــه ش ــ مخروب
پاسگاه  می کشیدند غریبه ای ساختمان 

ــدند و  ــ را ببیند. چند وقت پیش جمع ش
تعمیرش کردند.«

ــروع می شود و به  ــ ــگاه ش ــ اوز از دانش
ــود. آن طرف شهر  ــ دانشگاه ختم می ش
ــگاه آزاد که خیر  ــ ــــری می زنم به دانش س
ــه اش را یک  ــ ــته و هر تک ــ عمده ای نداش
نفر ساخته. در همان ورودی ساختمان 
ــه حاج  ــ ــته اند خیری ــ ــور نوش ــ روی آسانس
ــــن  ــا محس ــ ــــمس. ب ــــداهلل ش ــد عب ــ محم
ــرای عمران  ــ دکت ــــجوی  دانش مهرآوران 
ــگاه و  ــ ــران دانش ــ ــــی عم ــر پژوهش ــ و مدی
ــئول آموزش و معاون  ــ پروانه پدرام مس
ــتی در طبقات می زنیم و  ــ ــگاه، گش ــ دانش
ــاعاتی که در این شهر  ــ من مثل تمام س
ــوم؛  ــ بوده ام، تنها به تابلوها خیره می ش
ــاج ابراهیم  ــ ــا خیریه ح ــ ــه موالن ــ کتابخان
کریما، سامانه سیمرغ که با آن می شود 
ــور  ــ ــای کش ــ ــع کتابخانه ه ــ ــه مناب ــ ــه هم ــ ب
دسترسی داشت، خیریه فریده یزدانی، 

ــــعدی خیریه حاج  ــالن اجتماعات س ــ س
ــد امین کمالی که 110 نفر ظرفیت  ــ محم
ــر باید مثل  ــ ــــت خی ــا به خواس ــ دارد و بن
کتابخانه و سینمای دانشگاه درخدمت 
ــینمای 156  ــ ــــهروندان باشد. س همه ش
نفره دانشگاه هم با 5 هزار تومان بلیت 
ــــهروندان  همه فیلم های روز را برای ش

نمایش می دهد.
ــالن  ــ س ــد؛  ــ بخوانی را  ــا  ــ تابلوه ــه  ــ بقی
ــــی خیریه حاج  ــو کنفرانس خوارزم ــ ویدئ
ــه سو  ــ ــالن کف تئاتر س ــ محمد کمالی، س
ــابوری خیریه  ــ ــام نیش ــ ــــوی خی ــــک س و ی
محمدصدیق پیرزاد، تاالر حافظ شیرازی 
ــد رفیع فقیهی  ــ ــیخ محم ــ خیریه حاج ش
و... پروانه پدرام می گوید: »این دانشگاه 
ــته و در دو مقطع کارشناسی و  ــ در 15 رش
کارشناسی ارشد دانشجو دارد و از آنجایی 
ــتند،  ــ ــــجویان بومی هس ــــب دانش که اغل
ــد  ــ ــگاه فضایی باش ــ تالش می کنیم دانش
ــر. از طرفی  ــ ــــدن کار خی برای ادامه دار ش
برای تقویت مفهوم مشارکت، در بیشتر 
ــــک می گیریم و  ــردم کم ــ ــا از م ــ برنامه ه
ــگاه پلی بین مردم  ــ تالش می کنیم دانش

و دانشجو باشد.«
»باپیام  ــه  ــ فصلنام ــردبیر  ــ س ــدرام  ــ پ
ــه متعلق به  ــ ــــت ک ــــش اوز« هم هس دان
ــــالوه بر این،  ــــت. اوز ع ــگاه آزاد اس ــ دانش
ــایت خبری کاماًل به  ــ سه نشریه و یک س
ــــم دارد و همین طور پایگاه خبری  روز ه
دانشگاه آزاد. اگر گذرتان به پمپ بنزین 
ــه روغن و  ــ ــار قفس ــ ــاد، کن ــ ــهر افت ــ این ش
ــریات  ــ ــــماره های نش ضد یخ، آخرین ش
ــد و بخوانید.  ــ ــــم می توانید ببینی اوز را ه
ــــت که به  ــکه تهی نف ــ ــــن یک بش همچنی
ــا چند جلد  ــ ــه درآمده ب ــ ــــکل کتابخان ش

کتاب.
ــا  ــ ب ــان  ــ همزم و   1328 ــال  ــ س در  اوز 
در  و  ــده  ــ ش ــداری  ــ بخش دارای  ــوج  ــ یاس
ــــهرداری اما از آن زمان  ــال 1334 ش ــ س
ــده و به  ــ ــــش مان ــان بخ ــ ــــون همچن تاکن
ــــن تنها  ــیده و ای ــ ــتان نرس ــ درجه شهرس
ــا می گویند  ــ ــــت. آنه ــهر اس ــ گله مردم ش
ــد دارد  ــ ــــت، امی ــــن دول ــــل در ای اوز الاق
ــــل اکثر  ــا مث ــ ــود. آنه ــ ــتان ش ــ ــه شهرس ــ ک
ــین ایران 99 درصد  ــ ــــهرهای سنی نش ش
به روحانی رأی داده اند و حاال گله دارند 
ــان بیش از  ــ ــه وقتی داشته های ش ــ از اینک
ــرا نباید  ــ ــــت، چ ــتان اس ــ برخی مراکز اس
ــگاه بهتری  ــ ــــی جای در جغرافیای سیاس

داشته باشند؟
ــئول  ــ ــا مس ــ ــــی تنه ــــعود کرامات از مس
ــرمایه  ــ ــه س ــ ــــم ریش ــهر می پرس ــ بومی ش
ــــی اوز در  ــارکت مردم ــ ــــی و مش اجتماع
چیست؟ می گوید: »اوز از نظر آب و هوا 
ــاورزی و منابع طبیعی، شهرستان  ــ و کش
ــدا مردم  ــ ــان ابت ــ ــــت و از هم ــــری اس فقی
ــند.  ــ ــه فکر تجارت باش ــ ــار بوده اند ب ــ ناچ
ــابقه  ــ س ــان  ــ تیموری دوره  از  ــد  ــ جدی اوز 
ــــی از همان دوره هم  دارد و آب انبارهای
ــال در تمام این  ــ ــه هرح ــ ــه جا مانده. ب ــ ب
دوران های تاریخی مردم ناچار بوده اند 
روی پای خودشان بایستند. برای تأمین 
ــاره ای جز تجارت نبوده،  ــ اقتصاد هم چ
ــر، بحرین و  ــ ــتان و جدیدت ــ بویژه هندوس
ــیه خلیج فارس. همین  ــ کشورهای حاش
ــا را ببینند  ــ ــردم، دنی ــ ــده م ــ باعث می ش
ــود. از طرفی اغلب  ــ ــاز ش ــ ــان ب ــ و ذهن ش
ــواد مکتبی داشته اند  ــ اوزی ها از قدیم س

ــا  ــ موالن و  ــــعدی  س و  ــــظ  حاف ــه  ــ هم و 
ــــش  ــــل و دان ــه تحصی ــ ــد و ب ــ می خواندن

عالقه زیادی نشان می دادند.«
ــــاس،  بندرعب ــــم، در  از قدی ــا  ــ اوزی ه
و  ــا  ــ پایگاه ه ــزد،  ــ ی و  ــیراز  ــ ش ــان،  ــ کرم
و  ــته اند  ــ داش ــــی  بزرگ ــای  ــ تجارتخانه ه
ــادان، به این  ــ ــــق آب ــا در دوره رون ــ بعده
ــرای تجارت  ــ ــهر روی آورده اند. آنها ب ــ ش
گاه تا تبریز هم پیش رفته اند و به همین 
ــــبت آثار خیرشان هم در گوشه گوشه  نس
ــــت. کراماتی می گوید: »کار  ایران پیداس
ــــت. اگر به  ــر اینجا مختص اغنیا نیس ــ خی
ــر بزنید، گاه می بینید، کسی  ــ ــتاها س ــ روس
ــته، حاصل یکی  ــ که 7 تا نخل خرما داش
ــرده یا حتی  ــ ــــجد ک از نخل ها را وقف مس
ــده و گفته یک نخل وقف روغن  ــ ریزتر ش

چراغ مسجد.«
ــــی  عموم ــارکت  ــ مش ــاره  ــ درب وی 
ــــی خان  ــــت حت ــــچ وق ــد: »اوز هی ــ می گوی
ــد  ــ ــار بوده ان ــ ــردم ناچ ــ ــته و م ــ ــــم نداش ه
ــوند و مثاًل برای شهر  ــ خودشان جمع ش
کالنتر انتخاب کنند. در دوره ناصرالدین 
ــار  ــ ــاه، خان الر برای مالیات به اوز فش ــ ش
می آورده که عده ای جمع می شوند و به 
ــهر تیول خواهر شاه  ــ تهران می روند تا ش
ــار خان الر بیرون بیاید.  ــ شود و از زیر فش
مردم اینجا عادت دارند خودشان دنبال 
کار خودشان بروند. االن هم مردم برای 

هرچیزی یک هیأت امنا دارند.«
ــــش فراز  ــین آت ــ ــه دفتر محمدحس ــ ب
ــؤالم را تکرار  ــ ــــی روم و س ــدار اوز م ــ بخش
ــــن را این طور  ــه خیری ــ ــــم. او روحی می کن
ــئوالن  ــ توصیف می کند: »اگر یکی از مس
استانی یا کشوری به اوز تشریف بیاورد، 
ــد و از  ــ ــردم برنامه ریزی می کنن ــ ــود م ــ خ
ــه دیگری را  ــ ــــی گرفته تا هر برنام پذیرای
ــد و پیش  ــ ــــده می گیرن ــان به عه ــ خودش
ــــن اوز تنها  ــد. جالب اینکه خیری ــ می برن
در یک زمینه فعال نیستند؛ از بهداشت 
ــــگ و هر حوزه  ــا ورزش و فرهن ــ ــه ت ــ گرفت
ــود.  ــ ــان دیده می ش ــ ــــری آثار خیرش دیگ
ــفالت خیابان، تا  ــ اینجا از روشنایی و آس
ــــت.  هرچیز دیگری متعلق به مردم اس
ــــت. مردم اوز برای منافع  اوز یک الگوس
ــد. اوز  ــ ــبقت می گیرن ــ ــــی ازهم س عموم
ــاز است؛ نه تنها  ــ شهر خیرین مدرسه س
در اوز که در همه جای ایران خیرین اوز 
ــرو هستند. رئیس  ــ در مدرسه سازی پیش
ــه ساز هرمزگان و  ــ مجمع خیرین مدرس
فارس اهل اوزند. رئیس مجمع خیرین 

دبی بچه همین جاست و...«
ــهر  ــ ــال 95 عنوان دومین ش ــ اوز در س
ــور را پس از بوشهر به خود  ــ کتابخوان کش
ــتین  ــ ــــاص داد و همین طور نخس اختص
شهر خالق در زمینه کتاب. اوز همچنین 
ــتدار کودک هم هست و یکی  ــ شهر دوس
ــــاخت کتابخانه ای  ــــن درحال س از خیری
ــــی  ــا خدمات ــ ــــودک« ت ــادر و ک ــ ــام »م ــ به ن
ــه دهد.  ــ ــه ارائ ــ ــــن زمین ــــی در ای تخصص
همچنین موزه اوز که خانه محمدسعید 
ــوداگر از تاجران بزرگ 100 سال پیش  ــ س
است، در سال 97 توانست برترین موزه 
ــیای  ــ ــود. تمامی اش ــ ــــی ایران ش خصوص
ــــت؛ از »کمه«  ــوزه هدیه مردم اس ــ این م
یا الکی که با روده میش درسته می شده 

بگیرید تا اره سنگ و سنگ آسیاب و شال 
ــز دیگری.  ــ ــــاس محلی و هرچی و قبای لب
ــــخه هایی از کیهان قدیم  در این موزه نس
ــد اوز،  ــ ــاح زاده متول ــ ــر مصب ــ ــاد دکت ــ ــه ی ــ ب
ــوربن فرانسه و بنیانگذار  ــ تحصیلکرده س
ــه کیهان هم می بینید. می گویند  ــ مؤسس
ــه ای از  ــ ــه هم نمون ــ ــوور فرانس ــ ــوزه ل ــ در م

سالح های ساخته اوز قدیم وجود دارد.

اوز جدید از دوره تیموریان سابقه دارد و آب 
انبارهایی از همان دوره هم به جا مانده. به 

هرحال در تمام این دوران های تاریخی مردم 
ناچار بوده اند روی پای خودشان بایستند. برای 

تأمین اقتصاد هم چاره ای جز تجارت نبوده، 
بویژه هندوستان و جدیدتر، بحرین و کشورهای 

حاشیه خلیج فارس. همین باعث می شده 
مردم، دنیا را ببینند و ذهن شان باز شود

ــــفق«  از کنار پارک »حاج عبدهلل مش
ــــمت مدرسه عالی  ــوم و به س ــ رد می ش
ــه  ــ ــــن مدرس ــــی روم. در ای ــه« م ــ »احمدی
طالب تا مقطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشد علوم دینی می خوانند. مدرسه ای 
وسیع و زیبا و خیرساز. شیخ سید احمد 
یگانه قالتی مدرس این مدرسه دینی و 
رئیس »هیأت فتوای اهل سنت جنوب 
ــتان فارس،  ــ ــه اس ــ ــامل س ــ ــران« که ش ــ ای
ــود می گوید:  ــ ــزگان می ش ــ ــهر و هرم ــ بوش
ــــط  ــه توس ــ ــــن مدرس ــــش ای ــال پی ــ »10 س
ــال حاضر  ــ ــد و درح ــ ــاخته ش ــ خیرین س
ــــی از طالب ما  ــــم. بعض ــه داری ــ 80 طلب
ــــم  ــر ه ــ ــگاه های دیگ ــ ــان در دانش ــ همزم
ــــی  برخ ــــن  همچنی ــد.  ــ می خوانن درس 
ــته اند از  ــ ــا توانس ــ ــای م ــ از تحصیلکرده ه
ــیخ  ــ ــودان دکترا بگیرند.« ش ــ مالزی یا س
ــه عامل  ــ نادر بیگدلی مدرس این مدرس
اعتقاد به عمل خیر در اوز را باور عمیق 
ــهر  ــ ــــن می داند: »تعامل مردم ش به دی
ــرمایه اجتماعی،  ــ ــــت و این س زبانزد اس

ــــم اینکه ما در  ــه دینی دارد و ه ــ هم ریش
ــتی  ــ طول تاریخ یاد گرفته ایم چشمداش
ــیم و روی پای  ــ ــته باش ــ به دولت ها نداش
خودمان بایستیم.« شیخ محمد صالح 
ــه خیرساز »امام  ــ انصاری رئیس مدرس
ــاد را دارد.  ــ ــــن اعتق ــافعی« هم همی ــ ش
ــــم و فوق  ــا مقطع دیپل ــ ــه ای که ت ــ مدرس
ــــی را آموزش  ــوم دین ــ ــــم طالب عل دیپل

می دهد:
ــتاهای  ــ ــال قبل همه روس ــ »از 500 س
ــواد  ــ ــا دارای مکتبخانه بوده و مردم س ــ م
ــــی که  ــر و خیرات ــ ــته اند. خی ــ ــــی داش قرآن
ــــت که در  ــــزی نیس ــد چی ــ ــا می بینی ــ اینج
ــد.  ــ ــــکل گرفته باش اثر تبلیغات زمانه ش
ــون مردم  ــ ــر در خ ــ ــه عمل خی ــ ــاد ب ــ اعتق
ــیخ انصاری دارالقرآن زیبایی  ــ است.« ش
را در محوطه مدرسه نشانم می دهد که 
ــــت: »این پیرزن که  خیریه یک پیرزن اس
ــده، به خانه  ــ ــــم نصیبش نش فرزندی ه
ــه کردم  ــ ــال هرچ ــ ــد و گفت 10 س ــ ــا آم ــ م
ــاد بگیرم،  ــ ــتم خواندن قرآن را ی ــ نتوانس

ــرده ام و می خواهم همان  ــ پولی جمع ک
ثواب را ببرم. من هم ساخت دارالقرآن 
ــــت  ــروع کردم. بعد از مدتی برگش ــ را ش
ــــم را  ــداری از پول ــ ــود مق ــ ــــت می ش و گف
برگردانی؟ گفتم چرا؟ گفت می خواهم 
ــــمم را عمل کنم و پول ندارم. بنده  چش
ــیده بود.  ــ ــــی اش را بخش خدا همه زندگ
ــــمت با من. برایش از خیری  گفتم چش

پول گرفتم و حل شد.«
ــــت که در خیابان  ــــهری اس اوز تنها ش
ــــت. از  ــــری از زباله نیس ــان آن خب ــ و بیاب
ــناس  ــ ــــکری جامعه ش ــر مهران عس ــ دکت
اوز  ــهر  ــ ش ــورای  ــ ش ــــس  رئی و  ــــی  سیاس
ــهر  ــ ــای مردمی ش ــ انجمن ه ــــم  می پرس
ــــکلی  چقدر فعالند و آیا می توانند به ش
ــــل پیش  ــر جایگزین خیرین نس ــ مدرن ت
ــند؟ می گوید: »در اوز از هر منظری  ــ باش
ــه دینی چه  ــ ــــم نگاه کنیم؛ چ که بخواهی
ــــی یا اقلیمی و اقتصادی، موضوع  سیاس
ــارکت عمومی همیشه نمود داشته  ــ مش
و امروز با وجود انجمن های مردم نهاد 
مثل انجمن دوستداران محیط زیست، 
سمت و سوی دیگری پیدا کرده و تبدیل 
ــهر و  ــ ــورای ش ــ ــتی برای ش ــ به عصای دس
شهرداری شده. این انجمن ها در جذب 
ــــم موفق عمل  ــــک ه ــرمایه های کوچ ــ س
ــرمایه های  ــ ــرای جذب س ــ ــد اما ب ــ کرده ان
ــنگین هنوز به حضور معتمدین نیاز  ــ س

داریم.«
ــــی  ــلمان فارس ــ ــــن خیریه س در انجم
ــه میراحمدی و  ــ ــاختمان آن خیری ــ که س
ــــت، با صحنه  زمینش خیریه جنیدی اس
ــاری پر از  ــ ــوم؛ انب ــ ــــی روبه رو می ش عجیب
ــای مجهز  ــ ــرز و تخت ه ــ ــا پمپ ــ ــینه ی ــ پوش
بیمار و ویلچر و کپسول اکسیژن و... آجی 
مزرعی و سید حیدر هاشمی از مسئوالن 
ــــح می دهند  ــــم توضی ــه برای ــ ــــن خیری ای
ــاری در منزل  ــ ــــی که بیم که در اوز هرکس
ــینه  ــ ــــش تخت و پوش ــد برای ــ ــته باش ــ داش
ــار  ــ ــودم کلنج ــ ــره باخ ــ ــتند. یکس ــ می فرس
ــــم این همه  ــــی روم و از خودم می پرس م
ــــب در میهمانسرای  ــــت؟ ش ــــت اس راس
آتش نشانی می خوابم و صبح می بینم 
ــته خیریه حاج غالمرضا  ــ روی دیوار نوش
جنگجو. با خودم می گویم راست است؛ 

اینجا سوئیس نیست، اوز است.
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فروردین : ممکن اســت شــما به خاطر اینکه چیز مهمی را از دست داده اید، 
احساس خوبی نداشته باشید. کند و کاو کردن یک مشکل برای فهمیدن اینکه 
چه کاری الزم است انجام شود، خوب است. شما باید جنبه خوب هر چیزی را 
تشخیص بدهید. اما اگر اشتباهی رخ داد اگر همین االن با آن موضوع برخورد 

کنید بهتر از این است که آن را به آینده موکول کنید.

اردیبهشت : شما بــرای اینکه متوجه شوید که خط سیر جدیدتان شما را به 
جایی که می خواهید نمی رســاند، شاید نیاز داشته باشید که زمان کافی صبر 
کنید. با تجدید نظر کردن در آنچه که شما هر روز انجام می دهید، این حس در 
شما به وجود می آید که این کارها مسیر زندگی همیشگی شما است. شما باید 

هدفهای بلند مدت خود را تغییر دهید.

خرداد :  کمتر فعالیت کردن و بیان کردن احساســاتتان باعث ناراحتی شما 
می شــود، برای آنکه معموالً برایتان راحت است که مشکالت را حل نشده رها 
کرده و در موردشان صحبت نکنید. با وجود این شما اکنون می توانید به پیشرفت 
احساسی مهمی دست یابید، اما نمی توانید با موانعی که وجود دارند مقابله کنید. 

بهتر است روی پروژه های جدیدتان کار نکنید .

تیر: این روزها تصمیم گیری زیاد برایتان ســاده نیست، چرا که بیشتر تمایل 
دارید قبل از اینکه به طور یک جانبه دست به عمل بزنید از احساسات افراد دیگر 
هم آگاه شوید.  حتی اگر همه چیز در ظاهر خیلی عالی نباشد، درهای شانس و 
اقبال شما تا مدتی بسته خواهد ماند. پس مدتی صبر کنید تا بفهمید که چه کار 

می خواهید بکنید و بعد با برنامه هایتان پیش بروید.

مرداد : شما در حال حاضر می توانید بین فعالیت های حرفه ای خود و تالش هایی 
که برای رسیدن به اهدافتان بر خود متحمل کرده اید تعادلی منطقی برقرار کنید. 
اما باید حواستان به حرف هایی که می زنید باشد، برای اینکه امکان دارد سخنان 
شما به درستی منظورتان را نرساند. به جای اعتماد به نفس بیش از اندازه روش 

خود را مالیم تر کنید.

شهریور : اکنــون مسیر شما بسیار هموار شــده است، اما هنوز هم موضوعی 
ناراحت کننده به نام واقعیت وجود دارد که تزلزلی در مسیر شما پدید می آورد. 
روی امور کاربردی و عملی کار کردن شما را از تخیالتتان دور می کند، اما اجازه 
ندهید که این امور رویاهای شــما را به کلی نابود کنند. تصویر ذهنی دائمی از 

آینده داشتن به حد کافی سر شما را شلوغ نگه می دارد.

مهر : شما کارهایتان را تمام و کمال انجام داده اید و به مرحله ای رسیده اید که 
مقاوم و استوار باشید. به حرف دیگران گوش ندهید که شما را تشویق می کند 
تا سریع تر کار کنید؛ شما معموال کاری را انجام می دهید که می دانید بهره وری 
و کارایی شما را باال می برد. خوشبختانه شما می توانید با قدرت از خودتان دفاع 

کنید .کاری را انجام دهید که به نفع تان است و برای آن ایستادگی کنید.

آبان : اکنون  نیازدارید که به محدودیت هایی که اخیرا جزیی از زندگی تان شده 
است آگاهی یابید. اوضاع همیشه اینجور باقی نمی ماند. هر چه قدر اکنون شما 
سخت تر برای رسیدن به اهداف تان تالش کنید، دیرتر به آن می رسید. ظاهرا، 
اگر دســت از چسبیدن به آینده بکشید، مطمئن باشید که زودتر به هدف تان 

نائل می شوید.

آذر : اکنون خود انگیخته بودن برای شما کار سختی است، برای اینکه شما حتی 
در میان آشفتگی های غیر منتظره احساس آرامش نامتعارفی دارید. اکنون به 
تعویق انداختن برنامه هایتان برای شما آسان ترین راه است، اما این روش جلوی 
پیشرفت کردن شما را می گیرد. این احساس آرامش مدت زیادی دوام نخواهد 

داشت، پس هدفهایتان را نشانه گرفته و وارد جهان پیرامونتان بشوید.

دی : اگر شــما مطمئن نیستید که چه کاری باید انجام دهید، برای فهمیدن 
جواب ســئوالهایتان به افراد دیگر نگاه نکنید. احتماالً آنها هم به اندازه شــما 
نامطمئن هستند. در عوض به سمت اصول کلی برگردید. مسئولیتهایی را که به 
شا محول شده به خوبی انجام دهید. و به یاد داشته باشید که شما فقط خودتان 

را مشغول نساخته اید، بلکه برای روزهای آینده خودتان را آماده کرده اید.

بهمن : شما برای اینکه بتوانید به آرزویتان که همان سودمند بودن است برسید 
بیش از حد پریشــان شده اید. اما به یاد داشــته باشید که موفقیت گونه های 
متفاوتی دارد. شاید شما نتوانید هرچه را که دیگران می توانند بینند انجام دهید. 
هر فکر جدید را، حتی اگر غیر واقعی به نظر رسید رد نکنید. شما بعداً می توانید 

افکار غیر ضروری را از بقیه جدا کنید.

اسفند :  شما خیلــی خوب می توانید که به احساسات افراد دیگر توجه کنید، 
اما حاال وقتی که می فهیمد برای درک کردن احساسات افراد دیگر چه قدرتی 
باید داشته باشید دودل می شوید. شما  از عنوان کردن احساسات خود که شامل 
نگرش های منفی هم می شوید اطمینان ندارید. پس کار کنید تا بر ترس هایتان 
غلبه کرده، عنوان کردن ضعف هایتان روابط صمیمانه شما را محکم تر می کند.
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طبــق اعــام ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت درســال گذشــته، 6 تــاالب کشــور 
شــامل انزلــی، هامــون دربخش»دهانــه 
جنوبــی پــوزک« و»صابــوری وهیرمند«، 
»نیریز« و»کمجان« در فارس و »شورگل«، 
»یادگارلو« و »دورگه سنگی« در آذربایجان 
غربی در فهرســت سیاه مونترو قرار دارند 
که بــرای خروج آنها از این وضعیت، باید 
فعالیت های مؤثرتری صورت گیرد. البته 
تاش های دولت و مجلس برای ســامان 
دادن بــه قوانین منجر بــه تصویب قانون 
جامع تاالب هــا را هم نباید نادیده گرفت 
کــه می توانــد کمک مؤثــری بــرای احیای 
آنها باشد. طبق این قانون، تخریب تاالب 
ممنوع اســت و مرجع تشخیص تخریب 
تاالب، ســازمان حفاظت محیط زیســت 
تعیین شــده، در صورتــی که اگر حفاظت 
از تاالب هــا بــا دقــت و مســائل فنی پیش 
برود، گروه »جایکا« )آژانس همکاری های 
بین المللــی ژاپن( می توانــد برنامه ریزی 
بهتری برای احیای تاالب ها داشته باشد. 
طبق قانون مذکور، تاالبی را می توان احیا 
کــرد کــه در فهرســت مونتــرو قــرار گرفته 
باشــد، هم اکنــون از 6 تــاالب یــاد شــده، 

»نیریز« و »کمجــان« در فارس همچنان 
در فهرست سیاه مونترو قرار دارند.

ë دالیل خشکی تاالب ها
»سعید محمودی«، مدیرکل سازمان 
حفاظت محیط زیست فارس در گفت و گو 
با »ایــران« با بیان اینکه تمــام تاالب های 
کشــور دچارکــم آبــی وتنــش آبی اســت، 
افــزود: میــزان بارش هــا در کشــور از نظــر 
طبیعی 10 ســال اســت که نصــف و حتی 
به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده اســت. 
بارش و دمای هوا هم 2 پارامتری است که 
در برهه ای از زمان وقتی بارش کم شود به 
تبع آن تبخیر نیز باال می رود، براین اساس 
ایــن عوامــل رامی تــوان از جملــه دالیــل 

خشکی تاالب ها محسوب کرد.
ë توسعه کشاورزی بدون برنامه

توســعه  انســانی،  اشــتباهات  وی 
کشــاورزی بــدون برنامــه و بهره گیــری از 
الگــوی کشــاورزی ناکارآمــد چون کشــت 
کــه  ذرت  و  برنــج  بــر  آب  محصــوالت 
برده انــد؛  بیــن  از  هــم  را  خاکــی  منابــع 
توســعه سد ســازی بــا آب های جــاری در 
رودخانه هایی که آبشــان را پشــت ســدها 
جمع کردیم، عواملی دانست که موجب 
شده تاالب ها که در پایین دست حوزه قرار 

دارند، بدون آب بمانند و خشک شوند.
آب  منابــع  مدیریــت  وی  گفتــه  بــه 

باالدستی که سدها هستند باید به قدری 
کارشناسی شده باشد تا آب به چشمه ها و 
تاالب ها که درپایین دست سدها هستند، 
برســد. در واقع ایــن چرخه باید به قدری 
نظام مند باشــد که از ســد بــه رودخانه و 
بعد به تاالب برســد. در کشور با توجه به 
شــرایط آب و هوایــی، مناطق باالدســتی 
هــم آبــی ندارنــد و آب رودخانه هــا هــم 
بدون الگو و برنامه مناســب برای آبیاری 
کشــاورزان هدایــت می شــود. از طرفــی 
کشــاورز هم که به دنبال ســودآوری است 
محصوالتی مانند برنج، ذرت و هندوانه 
را کــه آب بر اســت کشــت می کند و عمًا 

آبی برای تاالب ها نمی ماند.
ë  ارزیابــی مطالعــات  بــدون  سد ســازی 

زیست محیطی
محیــط  حفاظــت  ســازمان  مدیــرکل 
زیســت فارس به ســد ســازی های فــراوان 
از طــرف وزارت نیــرو که بــدون مطالعات 
ارزیابی زیســت محیطــی و در نظر گرفتن 
حقابــه پایین دســت که مربــوط به محیط 
زیســت و تاالب هاســت اشــاره کرد و یادآور 
شد: توسعه کشــاورزی نادرست و ناکارآمد 
بــا الگوهای نامتناســب با شــرایط اقلیمی 
کشــور باعث شــده کــه این مقــدار محدود 
آب پشــت ســدها هم به تاالب ها که پایین 

دســت رودخانه ها هستند، نرسد. از طرفی 
ســدهایی هم که کارشناسی و ارزیابی شده 
ساخته شده اند بازهم مشــکل سازند. زیرا 
حقابــه ای از طرف وزارت نیــرو برای پایین 
دســت آنها داده نمی شــود. این وزارتخانه 
معتقــد اســت آبی پشــت ســدها نیســت 
و اگــر نیســت، چــرا ســد می ســازند و اگــر 
سدســازی می کنند چرا درصدی از آب، که 
حقابه محیط زیســت اســت را نمی دهند 
امــا ســهمیه آب کشــاورز را به طــور کامــل 
می دهند. این نشان می دهد که وزارت نیرو 
حقابه کشاورز را به آنها می فروشد. از طرفی 
دیگر، وزارت نیرو مدعی اســت که آب، کم 

اســت اگــر این طور اســت پس باید ســهم 
حقابه کشاورز هم کم شود یا اگر این حقابه 
را بــه محیــط زیســت نمی دهد بــه همان 

نسبت هم از حقابه کشاورزی کم کند.
ë  ملزم کــردن وزارت نیرو بــرای پرداخت

حقابه تاالب ها
محمــودی ملــزم کــردن وزارت نیــرو 
برای پرداخت حقابه تاالب ها و رها ســازی 
حقابه هــا در زمان های مشــخص از طرف 
این وزارتخانه؛ الگوســازی برای کشــاورزی 
با تغییر الگوی کشت، آشنا کردن مردم با 
اهمیت تاالب ها وتوســعه پوشش گیاهی 
منطقــه بــا هــدف کنتــرل نفــوذ آب را از 
برنامه های این ســازمان بــرای زنده کردن 
تاالب هــا عنــوان کرد کــه از امســال اجرای 
آنها شــروع شــده اســت. وی تصریح کرد: 
هم اکنــون بخش هایــی از تــاالب بختگان 
هم زیرآب رفته و ســعی داریــم این آب را 
نگهــداری کنیــم البته میزان جمع شــدن 
آب درفصل هــای مختلف ســال بــا توجه 
بــه خشکســالی های اخیر متفاوت اســت. 
احیای بخش های دیگر تاالب های بختگان 
و پریشــان در فصــل تابســتان و همچنین 
درختــکاری متناســب بــا شــرایط اقلیمی 
حاشیه تاالب هاهم از دیگر برنامه هاست 
که زمان بر است و در این زمینه اداره جهاد 

کشاورزی نیز باید همکاری کند.

تخریب پل »سوم بشار« یاسوج
گروه ایران زمین/ پل سوم بشار یاسوج پس از گذشت 16 سال 

از بهره برداری، در بارش های اخیر فرو ریخت.
»وحید محمدی تبار«، مدیرکل بحران کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار داشت: بنا به دستور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برای اطمینان 
بیشــتر پل ســوم بشــار تا اطاع ثانوی مســدود و تردد روی آن ممنوع می شــود تا 
کارشناسی الزم صورت گیرد. در بازدید از این پل به علت تاریکی هوا امکان بررسی 
و اظهار نظر دقیق وجود نداشت اما بغلک جنوب غربی بر اثر بارندگی های اخیر 
آسیب دیده است. محمدی تبار افزود: بر اثر بارش شدید باران خاک بغلک پل 
را آب برده و نیاز به بررسی فوری و اقدام ادارات مربوطه دارد.  گفتنی است، پس 
از انتشــار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر اینکه بخشــی از پل سوم بشار یاسوج 
طی بارندگی های اخیر آســیب دیده بود جهت کارشناسی بیشــتر تردد روی این 
پل ممنوع شــد. الزم به ذکر اســت که فاز اول پل سوم بشــار پس از حدود 1۶ سال 
در خرداد ماه امســال بهره  برداری شــد و زیر بار ترافیک رفته بود. این پل به طول 
130متــر و دارای 2 دهانــه 25 متــری و 2دهانــه 45 متری اســت کــه 2باند رفت و 

برگشت با عرض هرکدام 11 متر دارد.

صادرات خرمای ریگان به 10 کشور
کیفیــت مطلــوب خرمای تولیدی شهرســتان ریــگان در اســتان کرمان موجب 
صدور خرمای این شهرســتان به 10 کشور شــده است. »امین باقری«، فرماندار 
ریگان درگفت و گو با ایرنا افزود: ســال گذشــته نیز محصول خرمای شهرســتان 
ریگان به 7 کشــور صادر شــد و امســال این تعداد به 10 کشور رســیده است. وی 
با اشــاره به کاهش 30 درصدی برداشــت خرمای ریگان در سال جاری تصریح 
کرد: این محصول نسبت به سال قبل افزایش کیفیت داشته است. به گفته وی 
بســته بندی خرما در درجه های مختلف در 16 ســردخانه شهرســتان ریگان به 

منظور صادرات به سایر کشورها در حال اجراست.

برخورد با متخلفان پسماندهای پزشکی در لرستان
اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با متخلفان پسماندهای پزشکی برخورد 

می کند.
به گــزارش ایرنــا، »الهام برنا«، معــاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیســت 
لرســتان با بیان این مطلب گفت: جهت بی خطرسازی پسماندهای پزشکی در 
تمام بیمارســتان های لرســتان دســتگاه های هیدروکاو و اتوکاو وجود دارد. این 
دستگاه ها توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست در پایش های نظارتی تحت 

پایش و سنجش قرار می گیرند.
برنا با بیان اینکه آزمایشگاه های محیط زیست این مراکزهم تحت نظارت و پایش 
قرار دارند، اظهار داشت: پایش این مراکز باید هر3 ماه یکبار انجام شود در حالی 

که در لرستان زودتر از این مدت و دربازه های زمانی کوتاه تر پایش انجام می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه تمــام پزشــکان مطب هــای لرســتان در ســال 94 برای 
نخســتین بار در سطح کشــور در رشــته های مختلف با همکاری سازمان نظام 
پزشــکی تحــت آمــوزش دوره اجباری آشــنایی بــا قوانین و مدیریت پســماند 
و روش هــای تفکیــک از مبــدأ قــرار گرفتنــد، اظهار داشــت: در این اســتان یک 
پزشــک حامی محیط زیست، منشــی مطب های پزشکان را برای کمینه سازی 
پسماندهای پزشکی آموزش داد و به دنبال آن دستگاه های قابلیت قرارگیری 
در دســتگاه های اتوکاو خریداری و در اختیار مطب ها قرار داده شــد و سیستم 

جمع آوری تحت نظارت اداره پایش قرار گرفت.
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اخبـــار

خشک شدن تاالب ها با سد سازی و الگوهای کشاورزی ناکارآمد 

شــیما جهان بخش/ تعطیلــی کاس های 
درس دبستان خیام میناب استان هرمزگان 
از ســوی دانش آمــوزان، خبــری بود کــه روز 
گذشــته موج جدید نگرانی را برای والدین 
به همراه داشــت. هر چند این تعطیلی در 
اعتراض به فرســوده بودن مدرســه و عدم 
بازســازی آن انجام شــد اما زنگ هشداری 
بود تا مســئوالن نســبت به بازسازی هر چه 
ســریعتر ایــن مــدارس کــه تعدادشــان در 
اســتان هــم کم نیســت اقــدام کننــد.  آمار 

اعام شده از سوی مسئوالن استان حاکی از 
وجــود بیــش از 330 کاس درس در قالب 
89مدرســه تخریبی در شهرســتان میناب 
است. دبستان خیام یکی از این 89 مدرسه 
است که بیش از 70 سال از عمر آن می گذرد 
دانش آمــوزان  بــرای  آن  کاس هــای  و 
امــن نیســت. همین مســأله ســبب شــده 
دانش آموزان این دبســتان صبح روز شنبه 
)26 آبان( ســر کاس درس حاضر نشــوند 
و والدین آنها نیز در حیاط دبســتان تجمع 

کرده و نسبت به عدم بازسازی این مدرسه 
اعتراض کنند. »غامرضا ساالری میری«، 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب با 
تأیید این مطلب اظهار داشت: شهرستان 
مینــاب بیــش از 90 مدرســه تخریبــی دارد 
که دبســتان خیام هــم با قدمت 70 ســاله 
یکــی از این مدارس اســت. کاس های این 
مدرسه نیازمند بازسازی هستند و ما به جد 
به دنبال این موضوع هستیم. ساالری میری 
با اشــاره به پیگیری های انجام شده، افزود: 

مقرر شــد کمتر از یک مــاه، 11 کاس درس 
پیش ساخته در این دبســتان آماده شود تا 
دانش آمــوزان بتوانند تا پایان کار بازســازی 
مدرســه از این کاس ها اســتفاده کننــد و از 

روند تحصیل عقب نمانند.
ë  اعتبــارات محــل  از  مدرســه  بازســازی 

استانی
 وی بــا بیــان اینکه در حال حاضر دبســتان 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  بــاز  خیــام 
پیگیری های اســتاندارهرمزگان و فرماندار 

ویــژه مینــاب، در ماه هــای آینــده اداره کل 
نوســازی و تجهیــز مــدارس کار تخریــب و 
بازســازی ایــن مدرســه تخریبــی را از محل 
اعتبــارات اســتانی آغــاز می کنــد. والدین و 
دانش آموزان در این زمینه نگرانی نداشته 
باشــند. بنــا به گفتــه والدیــن، هر چنــد کار 
بازسازی این مدرسه تخریبی با این اعتراض 
در دستور کار قرار گرفت اما به نظر می رسد 
این اقدام باید بسیار زودتر از سوی آموزش 
و  پرورش و مسئوالن مربوطه انجام می شد.

مدرسه ای که با اعتراض والدین بزودی بازسازی می شود
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مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست فارس: وزارت نیرو حقابه کشاورز را به آنها می فروشد
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2973و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

طبــق اعــام ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت درســال گذشــته، 6 تــاالب کشــور 
شــامل انزلــی، هامــون دربخش»دهانــه 
جنوبــی پــوزک« و»صابــوری وهیرمند«، 
»نیریز« و»کمجان« در فارس و »شورگل«، 
»یادگارلو« و »دورگه سنگی« در آذربایجان 
غربی در فهرســت سیاه مونترو قرار دارند 
که بــرای خروج آنها از این وضعیت، باید 
فعالیت های مؤثرتری صورت گیرد. البته 
تاش های دولت و مجلس برای ســامان 
دادن بــه قوانین منجر بــه تصویب قانون 
جامع تاالب هــا را هم نباید نادیده گرفت 
کــه می توانــد کمک مؤثــری بــرای احیای 
آنها باشد. طبق این قانون، تخریب تاالب 
ممنوع اســت و مرجع تشخیص تخریب 
تاالب، ســازمان حفاظت محیط زیســت 
تعیین شــده، در صورتــی که اگر حفاظت 
از تاالب هــا بــا دقــت و مســائل فنی پیش 
برود، گروه »جایکا« )آژانس همکاری های 
بین المللــی ژاپن( می توانــد برنامه ریزی 
بهتری برای احیای تاالب ها داشته باشد. 
طبق قانون مذکور، تاالبی را می توان احیا 
کــرد کــه در فهرســت مونتــرو قــرار گرفته 
باشــد، هم اکنــون از 6 تــاالب یــاد شــده، 

»نیریز« و »کمجــان« در فارس همچنان 
در فهرست سیاه مونترو قرار دارند.

ë دالیل خشکی تاالب ها
»سعید محمودی«، مدیرکل سازمان 
حفاظت محیط زیست فارس در گفت و گو 
با »ایــران« با بیان اینکه تمــام تاالب های 
کشــور دچارکــم آبــی وتنــش آبی اســت، 
افــزود: میــزان بارش هــا در کشــور از نظــر 
طبیعی 10 ســال اســت که نصــف و حتی 
به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده اســت. 
بارش و دمای هوا هم 2 پارامتری است که 
در برهه ای از زمان وقتی بارش کم شود به 
تبع آن تبخیر نیز باال می رود، براین اساس 
ایــن عوامــل رامی تــوان از جملــه دالیــل 

خشکی تاالب ها محسوب کرد.
ë توسعه کشاورزی بدون برنامه

توســعه  انســانی،  اشــتباهات  وی 
کشــاورزی بــدون برنامــه و بهره گیــری از 
الگــوی کشــاورزی ناکارآمــد چون کشــت 
کــه  ذرت  و  برنــج  بــر  آب  محصــوالت 
برده انــد؛  بیــن  از  هــم  را  خاکــی  منابــع 
توســعه سد ســازی بــا آب های جــاری در 
رودخانه هایی که آبشــان را پشــت ســدها 
جمع کردیم، عواملی دانست که موجب 
شده تاالب ها که در پایین دست حوزه قرار 

دارند، بدون آب بمانند و خشک شوند.
آب  منابــع  مدیریــت  وی  گفتــه  بــه 

باالدستی که سدها هستند باید به قدری 
کارشناسی شده باشد تا آب به چشمه ها و 
تاالب ها که درپایین دست سدها هستند، 
برســد. در واقع ایــن چرخه باید به قدری 
نظام مند باشــد که از ســد بــه رودخانه و 
بعد به تاالب برســد. در کشور با توجه به 
شــرایط آب و هوایــی، مناطق باالدســتی 
هــم آبــی ندارنــد و آب رودخانه هــا هــم 
بدون الگو و برنامه مناســب برای آبیاری 
کشــاورزان هدایــت می شــود. از طرفــی 
کشــاورز هم که به دنبال ســودآوری است 
محصوالتی مانند برنج، ذرت و هندوانه 
را کــه آب بر اســت کشــت می کند و عمًا 

آبی برای تاالب ها نمی ماند.
ë  ارزیابــی مطالعــات  بــدون  سد ســازی 

زیست محیطی
محیــط  حفاظــت  ســازمان  مدیــرکل 
زیســت فارس به ســد ســازی های فــراوان 
از طــرف وزارت نیــرو که بــدون مطالعات 
ارزیابی زیســت محیطــی و در نظر گرفتن 
حقابــه پایین دســت که مربــوط به محیط 
زیســت و تاالب هاســت اشــاره کرد و یادآور 
شد: توسعه کشــاورزی نادرست و ناکارآمد 
بــا الگوهای نامتناســب با شــرایط اقلیمی 
کشــور باعث شــده کــه این مقــدار محدود 
آب پشــت ســدها هم به تاالب ها که پایین 

دســت رودخانه ها هستند، نرسد. از طرفی 
ســدهایی هم که کارشناسی و ارزیابی شده 
ساخته شده اند بازهم مشــکل سازند. زیرا 
حقابــه ای از طرف وزارت نیــرو برای پایین 
دســت آنها داده نمی شــود. این وزارتخانه 
معتقــد اســت آبی پشــت ســدها نیســت 
و اگــر نیســت، چــرا ســد می ســازند و اگــر 
سدســازی می کنند چرا درصدی از آب، که 
حقابه محیط زیســت اســت را نمی دهند 
امــا ســهمیه آب کشــاورز را به طــور کامــل 
می دهند. این نشان می دهد که وزارت نیرو 
حقابه کشاورز را به آنها می فروشد. از طرفی 
دیگر، وزارت نیرو مدعی اســت که آب، کم 

اســت اگــر این طور اســت پس باید ســهم 
حقابه کشاورز هم کم شود یا اگر این حقابه 
را بــه محیــط زیســت نمی دهد بــه همان 

نسبت هم از حقابه کشاورزی کم کند.
ë  ملزم کــردن وزارت نیرو بــرای پرداخت

حقابه تاالب ها
محمــودی ملــزم کــردن وزارت نیــرو 
برای پرداخت حقابه تاالب ها و رها ســازی 
حقابه هــا در زمان های مشــخص از طرف 
این وزارتخانه؛ الگوســازی برای کشــاورزی 
با تغییر الگوی کشت، آشنا کردن مردم با 
اهمیت تاالب ها وتوســعه پوشش گیاهی 
منطقــه بــا هــدف کنتــرل نفــوذ آب را از 
برنامه های این ســازمان بــرای زنده کردن 
تاالب هــا عنــوان کرد کــه از امســال اجرای 
آنها شــروع شــده اســت. وی تصریح کرد: 
هم اکنــون بخش هایــی از تــاالب بختگان 
هم زیرآب رفته و ســعی داریــم این آب را 
نگهــداری کنیــم البته میزان جمع شــدن 
آب درفصل هــای مختلف ســال بــا توجه 
بــه خشکســالی های اخیر متفاوت اســت. 
احیای بخش های دیگر تاالب های بختگان 
و پریشــان در فصــل تابســتان و همچنین 
درختــکاری متناســب بــا شــرایط اقلیمی 
حاشیه تاالب هاهم از دیگر برنامه هاست 
که زمان بر است و در این زمینه اداره جهاد 

کشاورزی نیز باید همکاری کند.

تخریب پل »سوم بشار« یاسوج
گروه ایران زمین/ پل سوم بشار یاسوج پس از گذشت 16 سال 

از بهره برداری، در بارش های اخیر فرو ریخت.
»وحید محمدی تبار«، مدیرکل بحران کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار داشت: بنا به دستور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برای اطمینان 
بیشــتر پل ســوم بشــار تا اطاع ثانوی مســدود و تردد روی آن ممنوع می شــود تا 
کارشناسی الزم صورت گیرد. در بازدید از این پل به علت تاریکی هوا امکان بررسی 
و اظهار نظر دقیق وجود نداشت اما بغلک جنوب غربی بر اثر بارندگی های اخیر 
آسیب دیده است. محمدی تبار افزود: بر اثر بارش شدید باران خاک بغلک پل 
را آب برده و نیاز به بررسی فوری و اقدام ادارات مربوطه دارد.  گفتنی است، پس 
از انتشــار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر اینکه بخشــی از پل سوم بشار یاسوج 
طی بارندگی های اخیر آســیب دیده بود جهت کارشناسی بیشــتر تردد روی این 
پل ممنوع شــد. الزم به ذکر اســت که فاز اول پل سوم بشــار پس از حدود 1۶ سال 
در خرداد ماه امســال بهره  برداری شــد و زیر بار ترافیک رفته بود. این پل به طول 
130متــر و دارای 2 دهانــه 25 متــری و 2دهانــه 45 متری اســت کــه 2باند رفت و 

برگشت با عرض هرکدام 11 متر دارد.

صادرات خرمای ریگان به 10 کشور
کیفیــت مطلــوب خرمای تولیدی شهرســتان ریــگان در اســتان کرمان موجب 
صدور خرمای این شهرســتان به 10 کشور شــده است. »امین باقری«، فرماندار 
ریگان درگفت و گو با ایرنا افزود: ســال گذشــته نیز محصول خرمای شهرســتان 
ریگان به 7 کشــور صادر شــد و امســال این تعداد به 10 کشور رســیده است. وی 
با اشــاره به کاهش 30 درصدی برداشــت خرمای ریگان در سال جاری تصریح 
کرد: این محصول نسبت به سال قبل افزایش کیفیت داشته است. به گفته وی 
بســته بندی خرما در درجه های مختلف در 16 ســردخانه شهرســتان ریگان به 

منظور صادرات به سایر کشورها در حال اجراست.

برخورد با متخلفان پسماندهای پزشکی در لرستان
اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با متخلفان پسماندهای پزشکی برخورد 

می کند.
به گــزارش ایرنــا، »الهام برنا«، معــاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیســت 
لرســتان با بیان این مطلب گفت: جهت بی خطرسازی پسماندهای پزشکی در 
تمام بیمارســتان های لرســتان دســتگاه های هیدروکاو و اتوکاو وجود دارد. این 
دستگاه ها توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست در پایش های نظارتی تحت 

پایش و سنجش قرار می گیرند.
برنا با بیان اینکه آزمایشگاه های محیط زیست این مراکزهم تحت نظارت و پایش 
قرار دارند، اظهار داشت: پایش این مراکز باید هر3 ماه یکبار انجام شود در حالی 

که در لرستان زودتر از این مدت و دربازه های زمانی کوتاه تر پایش انجام می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه تمــام پزشــکان مطب هــای لرســتان در ســال 94 برای 
نخســتین بار در سطح کشــور در رشــته های مختلف با همکاری سازمان نظام 
پزشــکی تحــت آمــوزش دوره اجباری آشــنایی بــا قوانین و مدیریت پســماند 
و روش هــای تفکیــک از مبــدأ قــرار گرفتنــد، اظهار داشــت: در این اســتان یک 
پزشــک حامی محیط زیست، منشــی مطب های پزشکان را برای کمینه سازی 
پسماندهای پزشکی آموزش داد و به دنبال آن دستگاه های قابلیت قرارگیری 
در دســتگاه های اتوکاو خریداری و در اختیار مطب ها قرار داده شــد و سیستم 

جمع آوری تحت نظارت اداره پایش قرار گرفت.
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اخبـــار

خشک شدن تاالب ها با سد سازی و الگوهای کشاورزی ناکارآمد 

شــیما جهان بخش/ تعطیلــی کاس های 
درس دبستان خیام میناب استان هرمزگان 
از ســوی دانش آمــوزان، خبــری بود کــه روز 
گذشــته موج جدید نگرانی را برای والدین 
به همراه داشــت. هر چند این تعطیلی در 
اعتراض به فرســوده بودن مدرســه و عدم 
بازســازی آن انجام شــد اما زنگ هشداری 
بود تا مســئوالن نســبت به بازسازی هر چه 
ســریعتر ایــن مــدارس کــه تعدادشــان در 
اســتان هــم کم نیســت اقــدام کننــد.  آمار 

اعام شده از سوی مسئوالن استان حاکی از 
وجــود بیــش از 330 کاس درس در قالب 
89مدرســه تخریبی در شهرســتان میناب 
است. دبستان خیام یکی از این 89 مدرسه 
است که بیش از 70 سال از عمر آن می گذرد 
دانش آمــوزان  بــرای  آن  کاس هــای  و 
امــن نیســت. همین مســأله ســبب شــده 
دانش آموزان این دبســتان صبح روز شنبه 
)26 آبان( ســر کاس درس حاضر نشــوند 
و والدین آنها نیز در حیاط دبســتان تجمع 

کرده و نسبت به عدم بازسازی این مدرسه 
اعتراض کنند. »غامرضا ساالری میری«، 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب با 
تأیید این مطلب اظهار داشت: شهرستان 
مینــاب بیــش از 90 مدرســه تخریبــی دارد 
که دبســتان خیام هــم با قدمت 70 ســاله 
یکــی از این مدارس اســت. کاس های این 
مدرسه نیازمند بازسازی هستند و ما به جد 
به دنبال این موضوع هستیم. ساالری میری 
با اشــاره به پیگیری های انجام شده، افزود: 

مقرر شــد کمتر از یک مــاه، 11 کاس درس 
پیش ساخته در این دبســتان آماده شود تا 
دانش آمــوزان بتوانند تا پایان کار بازســازی 
مدرســه از این کاس ها اســتفاده کننــد و از 

روند تحصیل عقب نمانند.
ë  اعتبــارات محــل  از  مدرســه  بازســازی 

استانی
 وی بــا بیــان اینکه در حال حاضر دبســتان 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  بــاز  خیــام 
پیگیری های اســتاندارهرمزگان و فرماندار 

ویــژه مینــاب، در ماه هــای آینــده اداره کل 
نوســازی و تجهیــز مــدارس کار تخریــب و 
بازســازی ایــن مدرســه تخریبــی را از محل 
اعتبــارات اســتانی آغــاز می کنــد. والدین و 
دانش آموزان در این زمینه نگرانی نداشته 
باشــند. بنــا به گفتــه والدیــن، هر چنــد کار 
بازسازی این مدرسه تخریبی با این اعتراض 
در دستور کار قرار گرفت اما به نظر می رسد 
این اقدام باید بسیار زودتر از سوی آموزش 
و  پرورش و مسئوالن مربوطه انجام می شد.

مدرسه ای که با اعتراض والدین بزودی بازسازی می شود
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مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست فارس: وزارت نیرو حقابه کشاورز را به آنها می فروشد

 سال بیست وچهارم  شماره 6927
 دوشنبه  28 آبان 1397

پریسا سادات عظیمی
خبرنگار

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

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

3417
7356

63
28561

15492
54

8791
6543

98
3198
457

4251
738

8749
624
1739

15

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

9671
45

382
6947

6198
746

83
4562

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2973و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

طبــق اعــام ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت درســال گذشــته، 6 تــاالب کشــور 
شــامل انزلــی، هامــون دربخش»دهانــه 
جنوبــی پــوزک« و»صابــوری وهیرمند«، 
»نیریز« و»کمجان« در فارس و »شورگل«، 
»یادگارلو« و »دورگه سنگی« در آذربایجان 
غربی در فهرســت سیاه مونترو قرار دارند 
که بــرای خروج آنها از این وضعیت، باید 
فعالیت های مؤثرتری صورت گیرد. البته 
تاش های دولت و مجلس برای ســامان 
دادن بــه قوانین منجر بــه تصویب قانون 
جامع تاالب هــا را هم نباید نادیده گرفت 
کــه می توانــد کمک مؤثــری بــرای احیای 
آنها باشد. طبق این قانون، تخریب تاالب 
ممنوع اســت و مرجع تشخیص تخریب 
تاالب، ســازمان حفاظت محیط زیســت 
تعیین شــده، در صورتــی که اگر حفاظت 
از تاالب هــا بــا دقــت و مســائل فنی پیش 
برود، گروه »جایکا« )آژانس همکاری های 
بین المللــی ژاپن( می توانــد برنامه ریزی 
بهتری برای احیای تاالب ها داشته باشد. 
طبق قانون مذکور، تاالبی را می توان احیا 
کــرد کــه در فهرســت مونتــرو قــرار گرفته 
باشــد، هم اکنــون از 6 تــاالب یــاد شــده، 

»نیریز« و »کمجــان« در فارس همچنان 
در فهرست سیاه مونترو قرار دارند.

ë دالیل خشکی تاالب ها
»سعید محمودی«، مدیرکل سازمان 
حفاظت محیط زیست فارس در گفت و گو 
با »ایــران« با بیان اینکه تمــام تاالب های 
کشــور دچارکــم آبــی وتنــش آبی اســت، 
افــزود: میــزان بارش هــا در کشــور از نظــر 
طبیعی 10 ســال اســت که نصــف و حتی 
به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده اســت. 
بارش و دمای هوا هم 2 پارامتری است که 
در برهه ای از زمان وقتی بارش کم شود به 
تبع آن تبخیر نیز باال می رود، براین اساس 
ایــن عوامــل رامی تــوان از جملــه دالیــل 

خشکی تاالب ها محسوب کرد.
ë توسعه کشاورزی بدون برنامه

توســعه  انســانی،  اشــتباهات  وی 
کشــاورزی بــدون برنامــه و بهره گیــری از 
الگــوی کشــاورزی ناکارآمــد چون کشــت 
کــه  ذرت  و  برنــج  بــر  آب  محصــوالت 
برده انــد؛  بیــن  از  هــم  را  خاکــی  منابــع 
توســعه سد ســازی بــا آب های جــاری در 
رودخانه هایی که آبشــان را پشــت ســدها 
جمع کردیم، عواملی دانست که موجب 
شده تاالب ها که در پایین دست حوزه قرار 

دارند، بدون آب بمانند و خشک شوند.
آب  منابــع  مدیریــت  وی  گفتــه  بــه 

باالدستی که سدها هستند باید به قدری 
کارشناسی شده باشد تا آب به چشمه ها و 
تاالب ها که درپایین دست سدها هستند، 
برســد. در واقع ایــن چرخه باید به قدری 
نظام مند باشــد که از ســد بــه رودخانه و 
بعد به تاالب برســد. در کشور با توجه به 
شــرایط آب و هوایــی، مناطق باالدســتی 
هــم آبــی ندارنــد و آب رودخانه هــا هــم 
بدون الگو و برنامه مناســب برای آبیاری 
کشــاورزان هدایــت می شــود. از طرفــی 
کشــاورز هم که به دنبال ســودآوری است 
محصوالتی مانند برنج، ذرت و هندوانه 
را کــه آب بر اســت کشــت می کند و عمًا 

آبی برای تاالب ها نمی ماند.
ë  ارزیابــی مطالعــات  بــدون  سد ســازی 

زیست محیطی
محیــط  حفاظــت  ســازمان  مدیــرکل 
زیســت فارس به ســد ســازی های فــراوان 
از طــرف وزارت نیــرو که بــدون مطالعات 
ارزیابی زیســت محیطــی و در نظر گرفتن 
حقابــه پایین دســت که مربــوط به محیط 
زیســت و تاالب هاســت اشــاره کرد و یادآور 
شد: توسعه کشــاورزی نادرست و ناکارآمد 
بــا الگوهای نامتناســب با شــرایط اقلیمی 
کشــور باعث شــده کــه این مقــدار محدود 
آب پشــت ســدها هم به تاالب ها که پایین 

دســت رودخانه ها هستند، نرسد. از طرفی 
ســدهایی هم که کارشناسی و ارزیابی شده 
ساخته شده اند بازهم مشــکل سازند. زیرا 
حقابــه ای از طرف وزارت نیــرو برای پایین 
دســت آنها داده نمی شــود. این وزارتخانه 
معتقــد اســت آبی پشــت ســدها نیســت 
و اگــر نیســت، چــرا ســد می ســازند و اگــر 
سدســازی می کنند چرا درصدی از آب، که 
حقابه محیط زیســت اســت را نمی دهند 
امــا ســهمیه آب کشــاورز را به طــور کامــل 
می دهند. این نشان می دهد که وزارت نیرو 
حقابه کشاورز را به آنها می فروشد. از طرفی 
دیگر، وزارت نیرو مدعی اســت که آب، کم 

اســت اگــر این طور اســت پس باید ســهم 
حقابه کشاورز هم کم شود یا اگر این حقابه 
را بــه محیــط زیســت نمی دهد بــه همان 

نسبت هم از حقابه کشاورزی کم کند.
ë  ملزم کــردن وزارت نیرو بــرای پرداخت

حقابه تاالب ها
محمــودی ملــزم کــردن وزارت نیــرو 
برای پرداخت حقابه تاالب ها و رها ســازی 
حقابه هــا در زمان های مشــخص از طرف 
این وزارتخانه؛ الگوســازی برای کشــاورزی 
با تغییر الگوی کشت، آشنا کردن مردم با 
اهمیت تاالب ها وتوســعه پوشش گیاهی 
منطقــه بــا هــدف کنتــرل نفــوذ آب را از 
برنامه های این ســازمان بــرای زنده کردن 
تاالب هــا عنــوان کرد کــه از امســال اجرای 
آنها شــروع شــده اســت. وی تصریح کرد: 
هم اکنــون بخش هایــی از تــاالب بختگان 
هم زیرآب رفته و ســعی داریــم این آب را 
نگهــداری کنیــم البته میزان جمع شــدن 
آب درفصل هــای مختلف ســال بــا توجه 
بــه خشکســالی های اخیر متفاوت اســت. 
احیای بخش های دیگر تاالب های بختگان 
و پریشــان در فصــل تابســتان و همچنین 
درختــکاری متناســب بــا شــرایط اقلیمی 
حاشیه تاالب هاهم از دیگر برنامه هاست 
که زمان بر است و در این زمینه اداره جهاد 

کشاورزی نیز باید همکاری کند.

تخریب پل »سوم بشار« یاسوج
گروه ایران زمین/ پل سوم بشار یاسوج پس از گذشت 16 سال 

از بهره برداری، در بارش های اخیر فرو ریخت.
»وحید محمدی تبار«، مدیرکل بحران کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار داشت: بنا به دستور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برای اطمینان 
بیشــتر پل ســوم بشــار تا اطاع ثانوی مســدود و تردد روی آن ممنوع می شــود تا 
کارشناسی الزم صورت گیرد. در بازدید از این پل به علت تاریکی هوا امکان بررسی 
و اظهار نظر دقیق وجود نداشت اما بغلک جنوب غربی بر اثر بارندگی های اخیر 
آسیب دیده است. محمدی تبار افزود: بر اثر بارش شدید باران خاک بغلک پل 
را آب برده و نیاز به بررسی فوری و اقدام ادارات مربوطه دارد.  گفتنی است، پس 
از انتشــار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر اینکه بخشــی از پل سوم بشار یاسوج 
طی بارندگی های اخیر آســیب دیده بود جهت کارشناسی بیشــتر تردد روی این 
پل ممنوع شــد. الزم به ذکر اســت که فاز اول پل سوم بشــار پس از حدود 1۶ سال 
در خرداد ماه امســال بهره  برداری شــد و زیر بار ترافیک رفته بود. این پل به طول 
130متــر و دارای 2 دهانــه 25 متــری و 2دهانــه 45 متری اســت کــه 2باند رفت و 

برگشت با عرض هرکدام 11 متر دارد.

صادرات خرمای ریگان به 10 کشور
کیفیــت مطلــوب خرمای تولیدی شهرســتان ریــگان در اســتان کرمان موجب 
صدور خرمای این شهرســتان به 10 کشور شــده است. »امین باقری«، فرماندار 
ریگان درگفت و گو با ایرنا افزود: ســال گذشــته نیز محصول خرمای شهرســتان 
ریگان به 7 کشــور صادر شــد و امســال این تعداد به 10 کشور رســیده است. وی 
با اشــاره به کاهش 30 درصدی برداشــت خرمای ریگان در سال جاری تصریح 
کرد: این محصول نسبت به سال قبل افزایش کیفیت داشته است. به گفته وی 
بســته بندی خرما در درجه های مختلف در 16 ســردخانه شهرســتان ریگان به 

منظور صادرات به سایر کشورها در حال اجراست.

برخورد با متخلفان پسماندهای پزشکی در لرستان
اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با متخلفان پسماندهای پزشکی برخورد 

می کند.
به گــزارش ایرنــا، »الهام برنا«، معــاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیســت 
لرســتان با بیان این مطلب گفت: جهت بی خطرسازی پسماندهای پزشکی در 
تمام بیمارســتان های لرســتان دســتگاه های هیدروکاو و اتوکاو وجود دارد. این 
دستگاه ها توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست در پایش های نظارتی تحت 

پایش و سنجش قرار می گیرند.
برنا با بیان اینکه آزمایشگاه های محیط زیست این مراکزهم تحت نظارت و پایش 
قرار دارند، اظهار داشت: پایش این مراکز باید هر3 ماه یکبار انجام شود در حالی 

که در لرستان زودتر از این مدت و دربازه های زمانی کوتاه تر پایش انجام می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه تمــام پزشــکان مطب هــای لرســتان در ســال 94 برای 
نخســتین بار در سطح کشــور در رشــته های مختلف با همکاری سازمان نظام 
پزشــکی تحــت آمــوزش دوره اجباری آشــنایی بــا قوانین و مدیریت پســماند 
و روش هــای تفکیــک از مبــدأ قــرار گرفتنــد، اظهار داشــت: در این اســتان یک 
پزشــک حامی محیط زیست، منشــی مطب های پزشکان را برای کمینه سازی 
پسماندهای پزشکی آموزش داد و به دنبال آن دستگاه های قابلیت قرارگیری 
در دســتگاه های اتوکاو خریداری و در اختیار مطب ها قرار داده شــد و سیستم 

جمع آوری تحت نظارت اداره پایش قرار گرفت.
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اخبـــار

خشک شدن تاالب ها با سد سازی و الگوهای کشاورزی ناکارآمد 

شــیما جهان بخش/ تعطیلــی کاس های 
درس دبستان خیام میناب استان هرمزگان 
از ســوی دانش آمــوزان، خبــری بود کــه روز 
گذشــته موج جدید نگرانی را برای والدین 
به همراه داشــت. هر چند این تعطیلی در 
اعتراض به فرســوده بودن مدرســه و عدم 
بازســازی آن انجام شــد اما زنگ هشداری 
بود تا مســئوالن نســبت به بازسازی هر چه 
ســریعتر ایــن مــدارس کــه تعدادشــان در 
اســتان هــم کم نیســت اقــدام کننــد.  آمار 

اعام شده از سوی مسئوالن استان حاکی از 
وجــود بیــش از 330 کاس درس در قالب 
89مدرســه تخریبی در شهرســتان میناب 
است. دبستان خیام یکی از این 89 مدرسه 
است که بیش از 70 سال از عمر آن می گذرد 
دانش آمــوزان  بــرای  آن  کاس هــای  و 
امــن نیســت. همین مســأله ســبب شــده 
دانش آموزان این دبســتان صبح روز شنبه 
)26 آبان( ســر کاس درس حاضر نشــوند 
و والدین آنها نیز در حیاط دبســتان تجمع 

کرده و نسبت به عدم بازسازی این مدرسه 
اعتراض کنند. »غامرضا ساالری میری«، 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب با 
تأیید این مطلب اظهار داشت: شهرستان 
مینــاب بیــش از 90 مدرســه تخریبــی دارد 
که دبســتان خیام هــم با قدمت 70 ســاله 
یکــی از این مدارس اســت. کاس های این 
مدرسه نیازمند بازسازی هستند و ما به جد 
به دنبال این موضوع هستیم. ساالری میری 
با اشــاره به پیگیری های انجام شده، افزود: 

مقرر شــد کمتر از یک مــاه، 11 کاس درس 
پیش ساخته در این دبســتان آماده شود تا 
دانش آمــوزان بتوانند تا پایان کار بازســازی 
مدرســه از این کاس ها اســتفاده کننــد و از 

روند تحصیل عقب نمانند.
ë  اعتبــارات محــل  از  مدرســه  بازســازی 

استانی
 وی بــا بیــان اینکه در حال حاضر دبســتان 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  بــاز  خیــام 
پیگیری های اســتاندارهرمزگان و فرماندار 

ویــژه مینــاب، در ماه هــای آینــده اداره کل 
نوســازی و تجهیــز مــدارس کار تخریــب و 
بازســازی ایــن مدرســه تخریبــی را از محل 
اعتبــارات اســتانی آغــاز می کنــد. والدین و 
دانش آموزان در این زمینه نگرانی نداشته 
باشــند. بنــا به گفتــه والدیــن، هر چنــد کار 
بازسازی این مدرسه تخریبی با این اعتراض 
در دستور کار قرار گرفت اما به نظر می رسد 
این اقدام باید بسیار زودتر از سوی آموزش 
و  پرورش و مسئوالن مربوطه انجام می شد.

مدرسه ای که با اعتراض والدین بزودی بازسازی می شود
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مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست فارس: وزارت نیرو حقابه کشاورز را به آنها می فروشد
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2973و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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امروز در تاريخ
اعالن جنگ ايران به روم شرقي

دولت وقت ايران بيســـتم نوامبر سال 502 ميالدي (زمان 
پادشاهي قباد ساساني) به دولت روم شرقي (قسطنطنيه) اعالن 
جنگ داد. اين اعالن جنگ پس از سه اخطار پي در پي به دولت 
روم كه اين دولت در رعايت تعهداتي كه به موجب پيمان صلح 
سال 442 (منعقد شده ميان يزدگرد دوم و تئودور) سپرده بود تعلل 

كرده است صادر شده بود.
بهاى سكه طال در آبان 1331 

 29 آبان سال 1331ـ دوران حكومت مصدق روزنامه هاي
 تهران بهاي ســـكه طال (يك پهلـــوي) را 74 تومان و پنج قران 
گزارش كرده بودند. اين روزنامه ها بهاي دالر آزاد (نرخ بازار) را 
74 قران گزارش كرده بودند. در سال 1331، ايران تحت تحريم 
انگلستان قرارداشت كه يك ابر قدرت وقت بود و نمي توانست 

نفت صادر كند.
«ژنو» پايگاه پروتستانيسم 

«ژان كالون» فرانسوي و يكي از دو موسس اصلي مذهب 
پروتستان 20 نوامبر ســـال 1541 در ژنو يك حكومت مذهبي 
تشكيل داد تا پايگاهي براي پروتستانيسم اروپا باشد. وي ضمن 
اعالم تشكيل چنين دولتي تاكيد كرد كه پروتستان هاي فراري و 
آواره سراسر اروپا را در ژنو پناه مي دهد و به اين ترتيب "ژنو" در 

برابر "رم = واتيكان" قرار گرفت كه پايتخت پاپ ها بود .
تولستوي انديشمند و نويسنده بزرگ روس

20 نوامبر سال 1910 «لئو نيكاليوويچ تولستوي » نويسنده 
شهير و انديشمند روسيه در 82 سالگي در گذشت. طبق تقويم 
ميالدي قديم تاريخ مرگ تولســـتوي هفتم يا نهم نوامبر بود. لئو 
نهم سپتامبر 1838 و در تقويم قديم 28 آگوست اين سال در يك 
خانواده ارباب ملك در منطقه تولي به دنيا آمده بود. وي به دليل 
مخالف بودن با برنامه هاي تحصيلي تكراري و بعضا بي ارتباط، 

دانشگاه را در سال سوم، ناتمام رها كرد.
زومبى قهرمان ملى برزيل

20 نوامبر سالروز اعدام زومبى رهبر بردگان فرارى برزيل 
در سال 1695 است و درعين حال يك روز ملى اين كشور است 
.انتقال سياهپوستان آفريقا به قاره آمريكا در قرون 16 و 17 و فروش 
آنان به صورت بـــرده در برزيل، منطقه كارائيب و نيز آمريكاى 

شمالى عمدتا توسط پرتغالى ها انجام مى شد. 
بردگان سياه در چند نقطه برضد اربابان دست به شورش 
زدند و شورش آنان در برزيل كه مستعمره پرتغال بود موفقيت 

بيشترى داشت.

قاب امروز

اگـــر بر خـــرد چيره گـــردد هوى
نخواهـــد بـــه ديوانگـــى بـــر گـــوا

اگـــر جفت گـــردد زبان بـــا دروغ
ز بخـــت ســـپهرى نگيـــرد فـــروغ

ســـخن گفتن كژ ز بيچارگى ســـت
بـــه بيچـــارگان بـــر ببايـــد گريســـت
فردوسى

*«فردا و ديروز با هم دست به يكى كرده، ديروز 
با خاطراتش مرا فريب داد. فردا با وعده هايش مرا 
خواب كرد. وقتى چشم گشودم امروز گذشته بود. »
آلبر كامو
*«كلمـــات چنان قدرتى دارند كه مى توانند 
آتـــش جنگـــى را بيفروزند  يا صلحى را بر قرار 
ســـازند، رابطه اى را به نابودى كشـــانند  يا آن را 

محكم تر كنند.»
آنتونى رابينز

 پند بزرگان سرايه

جشنواره بازى هاى بومى محلى در بجنورد /عكس از:وحيد رسولى

29 آبان
* حضر ت امام در مصاحبه با مجلة آلماني اشپيگل، ضمن 
پاسخ به سؤال اين مجله در مورد جانشيني رضا پهلوي(وليعهد 
محمدرضا پهلوي) به جاي پدرش، گفتند: چنين چيزي هيچگاه 

مورد پذيرش ملت ايران نخواهد بود.
* روزنامـــة ورلدينوز در مقاله اي ضمن گزارش وضع 
خارجيان و شركت هاي خارجي در ايران، اوضاع آنها را بحراني 

و نگران كننده توصيف كرد.
* جمعي از اساتيد و فضالي حوزة علميه قم با ارسال 
تلگرافي براي آيت اهللا سيدعبداهللا شيرازي و قمي در مشهد، 
ضمن اعالم همبستگي با مردم اين شهر، به شهادت رسيدن مردم 

بي دفاع را در بيمارستان حضرت امام(ع) تسليت گفتند.
* شاه ضمن رد احتمال كناره گيري از سلطنت، گفت:  تا 

به سلطنت رسيدن وليعهد، در مقام خود خواهد ماند.
* بخش فارسي راديو بي .بي.سي: آيت اهللا خميني وعده 
داده اســـت كه مبلغ ســـيصدهزار دالر به كاركنان اعتصابي 

مطبوعات، به عنوان حقوق پرداخت شود.
* شش هزار دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد دست به 
تظاهرات زدند، دانشجويان و مردم براي عيادت از مجروحين 
ديروز، در مقابل بيمارستان تجمع كرده بودند كه چند تن از 
اســـاتيد و دانشجويان دستگير شدند. مردم معترض تا شب 

هنگام به منازل خود نرفتند.
در نتيجه، مامورين براي اولين بار با چكمه و تفنگ وارد 
صحن حرم حضرت رضا(ع) شدند و مبادرت به تيراندازي و 
پرتاب گاز اشك آور نمودند. در بيرون حرم نيز عده اي چماق 

به دست به جان مردم افتادند.
* به دنبال اعتصاب كاركنان پااليشـــگاه نفت آبادان، 
اعتصابيون براي ادامة اعتصاب از حضرت امام كسب تكليف 
كردند. لذا بنا به توصيه حضرت امام، صنعتگران نفتي در حال 

اعتصاب مي باشند.
* كاركنان پااليشگاه براي جلوگيري از اخراج كاركنان 
و تعطيل كردن پااليشگاه در محل تجمع كردند. اين در حالي 
است كه علي رغم تبليغات بلندگوهاي رژيم، دولت هنوز موفق 

به گشايش پااليشگاه نشده است.
* خبرگزاري فرانســـه گزارش داد: در زد و خوردهاي 

شيراز يكصد و پنج نفر به قتل رسيدند.
* در ساري، بيست نفر شهيد يا مجروح شدند.

* سفارت ايران در نروژ توسط پانزده دانشجوي ايراني 
اشغال شد.

* عربستان سعودي در يك بيانية رسمي، حمايت خود 
را از شاه اعالم كرد.

* تمام پرونده هاي موجود در ديوان كيفر و دادســـراي 
تهران به جريان گذاشته شد و در نتيجه عده اي از بلند پايگان 
شاغل يا سابق توسط بازپرسان توقيف شد. دكتر غالمحسين 
جهانشاهي وزير اسبق بازرگاني منوچهر استاندار پيشين فارس 

جزو بازداشت شدگان مي باشند.
* شـــش هزار دانشجوي دانشگاه فردوسي دست به 

تظاهرات زدند.
* شـــاه در يك مصاحبه  با هفته نامه تايم گفت اگر از 
سلطنت كناره گيري كنم آتش جنگ داخلي در ايران افروخته 
خواهد شد او گفت اگر چنين جنگي درگيرد هزاران نفر كشته 
خواهند شد و كشور تجزيه خواهد شد و گروه هاي كمونيستي 
درصدد به دست گرفتن امور برخواهند آمد. شاه گفت پس از 
مطالعه راه هاي ممكن تصميم گرفته است در مقام خود باقي 

بماند تا سرانجام فرزند هجده ساله اش جانشين او شود.
* امام خميني در مصاحبه با مجله اشپيگل گفتند: ما با 

رضا پهلوي به عنوان جانشين شاه موافقت نخواهيم كرد.
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فروردین : ممکن اســت شــما به خاطر اینکه چیز مهمی را از دست داده اید، 
احساس خوبی نداشته باشید. کند و کاو کردن یک مشکل برای فهمیدن اینکه 
چه کاری الزم است انجام شود، خوب است. شما باید جنبه خوب هر چیزی را 
تشخیص بدهید. اما اگر اشتباهی رخ داد اگر همین االن با آن موضوع برخورد 

کنید بهتر از این است که آن را به آینده موکول کنید.

اردیبهشت : شما بــرای اینکه متوجه شوید که خط سیر جدیدتان شما را به 
جایی که می خواهید نمی رســاند، شاید نیاز داشته باشید که زمان کافی صبر 
کنید. با تجدید نظر کردن در آنچه که شما هر روز انجام می دهید، این حس در 
شما به وجود می آید که این کارها مسیر زندگی همیشگی شما است. شما باید 

هدفهای بلند مدت خود را تغییر دهید.

خرداد :  کمتر فعالیت کردن و بیان کردن احساســاتتان باعث ناراحتی شما 
می شــود، برای آنکه معموالً برایتان راحت است که مشکات را حل نشده رها 
کرده و در موردشان صحبت نکنید. با وجود این شما اکنون می توانید به پیشرفت 
احساسی مهمی دست یابید، اما نمی توانید با موانعی که وجود دارند مقابله کنید. 

بهتر است روی پروژه های جدیدتان کار نکنید .

تیر: این روزها تصمیم گیری زیاد برایتان ســاده نیست، چرا که بیشتر تمایل 
دارید قبل از اینکه به طور یک جانبه دست به عمل بزنید از احساسات افراد دیگر 
هم آگاه شوید.  حتی اگر همه چیز در ظاهر خیلی عالی نباشد، درهای شانس و 
اقبال شما تا مدتی بسته خواهد ماند. پس مدتی صبر کنید تا بفهمید که چه کار 

می خواهید بکنید و بعد با برنامه هایتان پیش بروید.

مرداد : شما در حال حاضر می توانید بین فعالیت های حرفه ای خود و تاش هایی 
که برای رسیدن به اهدافتان بر خود متحمل کرده اید تعادلی منطقی برقرار کنید. 
اما باید حواستان به حرف هایی که می زنید باشد، برای اینکه امکان دارد سخنان 
شما به درستی منظورتان را نرساند. به جای اعتماد به نفس بیش از اندازه روش 

خود را مایم تر کنید.

شهریور : اکنــون مسیر شما بسیار هموار شــده است، اما هنوز هم موضوعی 
ناراحت کننده به نام واقعیت وجود دارد که تزلزلی در مسیر شما پدید می آورد. 
روی امور کاربردی و عملی کار کردن شما را از تخیاتتان دور می کند، اما اجازه 
ندهید که این امور رویاهای شــما را به کلی نابود کنند. تصویر ذهنی دائمی از 

آینده داشتن به حد کافی سر شما را شلوغ نگه می دارد.

مهر : شما کارهایتان را تمام و کمال انجام داده اید و به مرحله ای رسیده اید که 
مقاوم و استوار باشید. به حرف دیگران گوش ندهید که شما را تشویق می کند 
تا سریع تر کار کنید؛ شما معموال کاری را انجام می دهید که می دانید بهره وری 
و کارایی شما را باال می برد. خوشبختانه شما می توانید با قدرت از خودتان دفاع 

کنید .کاری را انجام دهید که به نفع تان است و برای آن ایستادگی کنید.

آبان : اکنون  نیازدارید که به محدودیت هایی که اخیرا جزیی از زندگی تان شده 
است آگاهی یابید. اوضاع همیشه اینجور باقی نمی ماند. هر چه قدر اکنون شما 
سخت تر برای رسیدن به اهداف تان تاش کنید، دیرتر به آن می رسید. ظاهرا، 
اگر دســت از چسبیدن به آینده بکشید، مطمئن باشید که زودتر به هدف تان 

نائل می شوید.

آذر : اکنون خود انگیخته بودن برای شما کار سختی است، برای اینکه شما حتی 
در میان آشفتگی های غیر منتظره احساس آرامش نامتعارفی دارید. اکنون به 
تعویق انداختن برنامه هایتان برای شما آسان ترین راه است، اما این روش جلوی 
پیشرفت کردن شما را می گیرد. این احساس آرامش مدت زیادی دوام نخواهد 

داشت، پس هدفهایتان را نشانه گرفته و وارد جهان پیرامونتان بشوید.

دی : اگر شــما مطمئن نیستید که چه کاری باید انجام دهید، برای فهمیدن 
جواب ســئوالهایتان به افراد دیگر نگاه نکنید. احتماالً آنها هم به اندازه شــما 
نامطمئن هستند. در عوض به سمت اصول کلی برگردید. مسئولیتهایی را که به 
شا محول شده به خوبی انجام دهید. و به یاد داشته باشید که شما فقط خودتان 

را مشغول نساخته اید، بلکه برای روزهای آینده خودتان را آماده کرده اید.

بهمن : شما برای اینکه بتوانید به آرزویتان که همان سودمند بودن است برسید 
بیش از حد پریشــان شده اید. اما به یاد داشــته باشید که موفقیت گونه های 
متفاوتی دارد. شاید شما نتوانید هرچه را که دیگران می توانند بینند انجام دهید. 
هر فکر جدید را، حتی اگر غیر واقعی به نظر رسید رد نکنید. شما بعداً می توانید 

افکار غیر ضروری را از بقیه جدا کنید.

اسفند :  شما خیلــی خوب می توانید که به احساسات افراد دیگر توجه کنید، 
اما حاال وقتی که می فهیمد برای درک کردن احساسات افراد دیگر چه قدرتی 
باید داشته باشید دودل می شوید. شما  از عنوان کردن احساسات خود که شامل 
نگرش های منفی هم می شوید اطمینان ندارید. پس کار کنید تا بر ترس هایتان 
غلبه کرده، عنوان کردن ضعف هایتان روابط صمیمانه شما را محکم تر می کند.



2۱21 Issue 1499 Friday October 23, 202043شماره ۱4۹۹ جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ Issue 1399 Friday November 23, 2018شماره ۱۳۹۹ جمعه 2 آذر  43۱۳۹۷

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 3806
  1ـ معصومه پور یوسفـ  آبادان

2ـ مجید بهاریـ  کرج
3ـ مهشید اصحابیـ  کرج

 افقي:
1. مرضي كه بر اثر فقدان ویتامین ث در بدن پیدا شده و عالیم 
ــدن لثه ها و ریختن دندانها استـ  نوعي از بازیهاي  ــل ش آن ش

كودكان
2. از اوراق بهادارـ  كارهاـ  نبيـ  چله كمان

ــایل نقلیه موتوريـ  پیشواي دینيـ   3. روكش چرخ بعضي وس
نوعي كافور بسیار خوشبو و خوردني

4. نوعي رواندازـ  تكیه كنندهـ  پدر شعر نو فارسيـ  لون
5. سكرترـ  چاالكيـ  غالم، كنیز

ــلـ  جنگیدن درراه حق  ــشـ  خانه زنبور عس ــدد نفس ك 6. ع
ـ دیكته

7. بي مانندـ  فراشـ  حاكمـ  عالمت ابتدا 
ــیرـ  براي  ــاب رودهـ  مربوط به فرآورده هاي ش ــرض الته 8. م

سفت شدن یقه پیراهن به كار مي رود
ــبكه رایانه اي ـ  یكي از اندامكهاي درون یاخته اي  9. از اجزا ش

كه در تقسیم سلولي فعاالنه شركت مي كندـ  پول فلزي
ــارـ  زارعین تحت فرمان  ــر یك از اتاقهاي قط ــانـ  ه 10. آدمی

یك مالك
11. وارفتهـ  زعیمـ  غذایي گوشتيـ  كج

ــان  ــیله اي براي پروازـ  جمع دلیلـ  زائوترس 12. عالمتـ  وس
قدیم

ــتيـ  از  ــاي ریويـ  نوعي جوش خارش دار پوس 13. از بیماریه
غذاهاي سرخ كردني

14. رنگ ناخن خانمهاـ  كلیهـ  گمان، وهمـ  پرستار
15. از حواریونـ  پول چینـ  توانگري

ــال را در  ــي)ع( دج ــه گویند عیس ــطین ك ــي در فلس 16. مكان
ــتيـ   ــیون جهاني كش ــتـ  پاك نژادـ  فدراس آنجا خواهد كش

از دانه هاي روغني
ــكيـ   ــا قابلیت جابجایي در خش ــناور دریایي ب ــي ش 17. نوع

سپاهیان سواره در زمان ساسانیان
عمودي:

1. فرمان ایستـ  عصاره، افشرهـ  از سبزیهاي خوردني
2. عدد خراب كردنيـ  میوه اي از جنس توتـ  شهري در گیالن 

ـ هدیه فرستادن
ــع آذربایجان  ــردنـ  از تواب ــي ك ــوبـ  بزرگ 3. رودي درجن

شرقي
ــتـ  چوب  ــت مخصوصـ  صیدـ  پرنده اي حالل گوش 4. عالم

اعدام
5. سوگندـ  رنگ ابروـ  پاندول ساعت

ــودروـ   ــیدن خ ــد یدك كش ــمـ  فراین ــهريـ  علی ــش ش 6. بارك
مساوي

7. زمینهـ  مملكتـ  طایفه اي در سیستانـ  خانه ییالقي
8. سفید انگلیسيـ  حرف چهارم یونانيـ  به یك باره خودماني 

ــرگ تهدیدش  ــي كه خطر م ــزارم كیلوـ  كنایه از كس ــك ه 9. ی
مي كندـ  بال

ــیريـ  نام مادر حضرت ابراهیم)ع(ـ  آبگوشت  10. میوه اي گرمس
ساده

11. متضاد سرديـ  منگولهـ  نوعي زیتونـ  نفي عرب
12. فلز كوبیدنيـ  اول هر چیزيـ  سیاهرگـ  ورم

13. كسي كه غالت و حبوبات را الك مي كندـ  درخشانـ  پرنده اي 

حرف )  و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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با پاهایي بلند و گردني دراز
ــندـ  گاهي مهربانتر از مادر مي شودـ  از سایتهاي  14. میوه گلوپس

معروف اینترنتيـ  زنان
15. پول اماراتـ  قاطرـ  دستگاه تعیین مصرف آب و برق

16. در حال وزیدن، وزندهـ  جزیره اي در جنوبـ  پشتیبان، یاري 
دهندهـ  تصدیق آلماني

17. موسیقیدانـ  تلسكوپ معروفـ  فرمان كشتي
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1. مرضي كه بر اثر فقدان ویتامین ث در بدن پیدا شده و عالیم 
ــدن لثه ها و ریختن دندانها استـ  نوعي از بازیهاي  ــل ش آن ش

كودكان
2. از اوراق بهادارـ  كارهاـ  نبيـ  چله كمان

ــایل نقلیه موتوريـ  پیشواي دینيـ   3. روكش چرخ بعضي وس
نوعي كافور بسیار خوشبو و خوردني

4. نوعي رواندازـ  تكیه كنندهـ  پدر شعر نو فارسيـ  لون
5. سكرترـ  چاالكيـ  غالم، كنیز
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7. بي مانندـ  فراشـ  حاكمـ  عالمت ابتدا 
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ــان  ــیله اي براي پروازـ  جمع دلیلـ  زائوترس 12. عالمتـ  وس
قدیم

ــتيـ  از  ــاي ریويـ  نوعي جوش خارش دار پوس 13. از بیماریه
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14. رنگ ناخن خانمهاـ  كلیهـ  گمان، وهمـ  پرستار
15. از حواریونـ  پول چینـ  توانگري

ــال را در  ــي)ع( دج ــه گویند عیس ــطین ك ــي در فلس 16. مكان
ــتيـ   ــیون جهاني كش ــتـ  پاك نژادـ  فدراس آنجا خواهد كش

از دانه هاي روغني
ــكيـ   ــا قابلیت جابجایي در خش ــناور دریایي ب ــي ش 17. نوع

سپاهیان سواره در زمان ساسانیان
عمودي:

1. فرمان ایستـ  عصاره، افشرهـ  از سبزیهاي خوردني
2. عدد خراب كردنيـ  میوه اي از جنس توتـ  شهري در گیالن 

ـ هدیه فرستادن
ــع آذربایجان  ــردنـ  از تواب ــي ك ــوبـ  بزرگ 3. رودي درجن

شرقي
ــتـ  چوب  ــت مخصوصـ  صیدـ  پرنده اي حالل گوش 4. عالم

اعدام
5. سوگندـ  رنگ ابروـ  پاندول ساعت

ــودروـ   ــیدن خ ــد یدك كش ــمـ  فراین ــهريـ  علی ــش ش 6. بارك
مساوي

7. زمینهـ  مملكتـ  طایفه اي در سیستانـ  خانه ییالقي
8. سفید انگلیسيـ  حرف چهارم یونانيـ  به یك باره خودماني 

ــرگ تهدیدش  ــي كه خطر م ــزارم كیلوـ  كنایه از كس ــك ه 9. ی
مي كندـ  بال

ــیريـ  نام مادر حضرت ابراهیم)ع(ـ  آبگوشت  10. میوه اي گرمس
ساده

11. متضاد سرديـ  منگولهـ  نوعي زیتونـ  نفي عرب
12. فلز كوبیدنيـ  اول هر چیزيـ  سیاهرگـ  ورم

13. كسي كه غالت و حبوبات را الك مي كندـ  درخشانـ  پرنده اي 

حرف )  و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3806
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با پاهایي بلند و گردني دراز
ــندـ  گاهي مهربانتر از مادر مي شودـ  از سایتهاي  14. میوه گلوپس

معروف اینترنتيـ  زنان
15. پول اماراتـ  قاطرـ  دستگاه تعیین مصرف آب و برق

16. در حال وزیدن، وزندهـ  جزیره اي در جنوبـ  پشتیبان، یاري 
دهندهـ  تصدیق آلماني

17. موسیقیدانـ  تلسكوپ معروفـ  فرمان كشتي
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اسامی برندگان جدول 3806
  1ـ معصومه پور یوسفـ  آبادان

2ـ مجید بهاریـ  کرج
3ـ مهشید اصحابیـ  کرج

 افقي:
1. مرضي كه بر اثر فقدان ویتامین ث در بدن پیدا شده و عالیم 
ــدن لثه ها و ریختن دندانها استـ  نوعي از بازیهاي  ــل ش آن ش

كودكان
2. از اوراق بهادارـ  كارهاـ  نبيـ  چله كمان

ــایل نقلیه موتوريـ  پیشواي دینيـ   3. روكش چرخ بعضي وس
نوعي كافور بسیار خوشبو و خوردني

4. نوعي رواندازـ  تكیه كنندهـ  پدر شعر نو فارسيـ  لون
5. سكرترـ  چاالكيـ  غالم، كنیز

ــلـ  جنگیدن درراه حق  ــشـ  خانه زنبور عس ــدد نفس ك 6. ع
ـ دیكته

7. بي مانندـ  فراشـ  حاكمـ  عالمت ابتدا 
ــیرـ  براي  ــاب رودهـ  مربوط به فرآورده هاي ش ــرض الته 8. م

سفت شدن یقه پیراهن به كار مي رود
ــبكه رایانه اي ـ  یكي از اندامكهاي درون یاخته اي  9. از اجزا ش

كه در تقسیم سلولي فعاالنه شركت مي كندـ  پول فلزي
ــارـ  زارعین تحت فرمان  ــر یك از اتاقهاي قط ــانـ  ه 10. آدمی

یك مالك
11. وارفتهـ  زعیمـ  غذایي گوشتيـ  كج

ــان  ــیله اي براي پروازـ  جمع دلیلـ  زائوترس 12. عالمتـ  وس
قدیم

ــتيـ  از  ــاي ریويـ  نوعي جوش خارش دار پوس 13. از بیماریه
غذاهاي سرخ كردني

14. رنگ ناخن خانمهاـ  كلیهـ  گمان، وهمـ  پرستار
15. از حواریونـ  پول چینـ  توانگري

ــال را در  ــي)ع( دج ــه گویند عیس ــطین ك ــي در فلس 16. مكان
ــتيـ   ــیون جهاني كش ــتـ  پاك نژادـ  فدراس آنجا خواهد كش

از دانه هاي روغني
ــكيـ   ــا قابلیت جابجایي در خش ــناور دریایي ب ــي ش 17. نوع

سپاهیان سواره در زمان ساسانیان
عمودي:

1. فرمان ایستـ  عصاره، افشرهـ  از سبزیهاي خوردني
2. عدد خراب كردنيـ  میوه اي از جنس توتـ  شهري در گیالن 

ـ هدیه فرستادن
ــع آذربایجان  ــردنـ  از تواب ــي ك ــوبـ  بزرگ 3. رودي درجن

شرقي
ــتـ  چوب  ــت مخصوصـ  صیدـ  پرنده اي حالل گوش 4. عالم

اعدام
5. سوگندـ  رنگ ابروـ  پاندول ساعت

ــودروـ   ــیدن خ ــد یدك كش ــمـ  فراین ــهريـ  علی ــش ش 6. بارك
مساوي

7. زمینهـ  مملكتـ  طایفه اي در سیستانـ  خانه ییالقي
8. سفید انگلیسيـ  حرف چهارم یونانيـ  به یك باره خودماني 

ــرگ تهدیدش  ــي كه خطر م ــزارم كیلوـ  كنایه از كس ــك ه 9. ی
مي كندـ  بال

ــیريـ  نام مادر حضرت ابراهیم)ع(ـ  آبگوشت  10. میوه اي گرمس
ساده

11. متضاد سرديـ  منگولهـ  نوعي زیتونـ  نفي عرب
12. فلز كوبیدنيـ  اول هر چیزيـ  سیاهرگـ  ورم

13. كسي كه غالت و حبوبات را الك مي كندـ  درخشانـ  پرنده اي 

حرف )  و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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با پاهایي بلند و گردني دراز
ــندـ  گاهي مهربانتر از مادر مي شودـ  از سایتهاي  14. میوه گلوپس

معروف اینترنتيـ  زنان
15. پول اماراتـ  قاطرـ  دستگاه تعیین مصرف آب و برق

16. در حال وزیدن، وزندهـ  جزیره اي در جنوبـ  پشتیبان، یاري 
دهندهـ  تصدیق آلماني

17. موسیقیدانـ  تلسكوپ معروفـ  فرمان كشتي
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول 3806
  1ـ معصومه پور یوسفـ  آبادان

2ـ مجید بهاریـ  کرج
3ـ مهشید اصحابیـ  کرج

 افقي:
1. مرضي كه بر اثر فقدان ویتامین ث در بدن پیدا شده و عالیم 
ــدن لثه ها و ریختن دندانها استـ  نوعي از بازیهاي  ــل ش آن ش

كودكان
2. از اوراق بهادارـ  كارهاـ  نبيـ  چله كمان

ــایل نقلیه موتوريـ  پیشواي دینيـ   3. روكش چرخ بعضي وس
نوعي كافور بسیار خوشبو و خوردني

4. نوعي رواندازـ  تكیه كنندهـ  پدر شعر نو فارسيـ  لون
5. سكرترـ  چاالكيـ  غالم، كنیز

ــلـ  جنگیدن درراه حق  ــشـ  خانه زنبور عس ــدد نفس ك 6. ع
ـ دیكته

7. بي مانندـ  فراشـ  حاكمـ  عالمت ابتدا 
ــیرـ  براي  ــاب رودهـ  مربوط به فرآورده هاي ش ــرض الته 8. م

سفت شدن یقه پیراهن به كار مي رود
ــبكه رایانه اي ـ  یكي از اندامكهاي درون یاخته اي  9. از اجزا ش

كه در تقسیم سلولي فعاالنه شركت مي كندـ  پول فلزي
ــارـ  زارعین تحت فرمان  ــر یك از اتاقهاي قط ــانـ  ه 10. آدمی

یك مالك
11. وارفتهـ  زعیمـ  غذایي گوشتيـ  كج

ــان  ــیله اي براي پروازـ  جمع دلیلـ  زائوترس 12. عالمتـ  وس
قدیم

ــتيـ  از  ــاي ریويـ  نوعي جوش خارش دار پوس 13. از بیماریه
غذاهاي سرخ كردني

14. رنگ ناخن خانمهاـ  كلیهـ  گمان، وهمـ  پرستار
15. از حواریونـ  پول چینـ  توانگري

ــال را در  ــي)ع( دج ــه گویند عیس ــطین ك ــي در فلس 16. مكان
ــتيـ   ــیون جهاني كش ــتـ  پاك نژادـ  فدراس آنجا خواهد كش

از دانه هاي روغني
ــكيـ   ــا قابلیت جابجایي در خش ــناور دریایي ب ــي ش 17. نوع

سپاهیان سواره در زمان ساسانیان
عمودي:

1. فرمان ایستـ  عصاره، افشرهـ  از سبزیهاي خوردني
2. عدد خراب كردنيـ  میوه اي از جنس توتـ  شهري در گیالن 

ـ هدیه فرستادن
ــع آذربایجان  ــردنـ  از تواب ــي ك ــوبـ  بزرگ 3. رودي درجن

شرقي
ــتـ  چوب  ــت مخصوصـ  صیدـ  پرنده اي حالل گوش 4. عالم

اعدام
5. سوگندـ  رنگ ابروـ  پاندول ساعت

ــودروـ   ــیدن خ ــد یدك كش ــمـ  فراین ــهريـ  علی ــش ش 6. بارك
مساوي

7. زمینهـ  مملكتـ  طایفه اي در سیستانـ  خانه ییالقي
8. سفید انگلیسيـ  حرف چهارم یونانيـ  به یك باره خودماني 

ــرگ تهدیدش  ــي كه خطر م ــزارم كیلوـ  كنایه از كس ــك ه 9. ی
مي كندـ  بال

ــیريـ  نام مادر حضرت ابراهیم)ع(ـ  آبگوشت  10. میوه اي گرمس
ساده

11. متضاد سرديـ  منگولهـ  نوعي زیتونـ  نفي عرب
12. فلز كوبیدنيـ  اول هر چیزيـ  سیاهرگـ  ورم

13. كسي كه غالت و حبوبات را الك مي كندـ  درخشانـ  پرنده اي 

حرف )  و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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با پاهایي بلند و گردني دراز
ــندـ  گاهي مهربانتر از مادر مي شودـ  از سایتهاي  14. میوه گلوپس

معروف اینترنتيـ  زنان
15. پول اماراتـ  قاطرـ  دستگاه تعیین مصرف آب و برق

16. در حال وزیدن، وزندهـ  جزیره اي در جنوبـ  پشتیبان، یاري 
دهندهـ  تصدیق آلماني

17. موسیقیدانـ  تلسكوپ معروفـ  فرمان كشتي
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جدول سودوکو

ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
ب ( 

ف ) 
حر

طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

23      آبان     97        اطالعات هفتگی         46

جد ول سود وکو 3817
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   كه 

هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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رئيس كدخدايان

خزانه كل 
مملكت

اداره ترخيص كاال

گياهي بدون 
ريشه

تكرار حرف

قرص

بادي مرگ آور

كاردان 
صنعتي

بزه

نوعي اجاق

آزاده

پيش قراول

خودرو

حمايت

گوشت تركي

نوعي نان 
روغني

پايتخت تايلند

عالمت 
تجاري كاال

از اوراق بهادار

طالي خالص

جاي انباشتن

كله

جزيره اي در 
اندونزي

غصه

اثر كثيفي

خميده

زيركي

جمع مرتبه

فرشته مقرب 
درگاه

فلز سرخ
لبنيات 
ساييدني

عضو تپنده

ميوه اي بهشتي

پول فلزي

از مركبات

كاغذي هم 
دارد

تاير خودرو

به علت

سازي زهي

جايز

از وسايل 
تحرير

واحد تنيس

طاليه دار 
اعداد

هزار كيلو

چايخانه 
فرنگي

شهري در 
ژاپن
كافي

واحد سطح
حزب سياسي 

بي اهميت

مزه دهان 
جمع كن

شاد

حمال

ورزشي 
گروهي

واژه احتمال

دستاويز

منكر شدن

نيكو
عيد سال نو 
ويتنامي ها

او

پوشش بااليي 
ساختمان

زراندود 
كردن
دايم

ايالتي در 
آمريكا

پسر كردي

نشان مفعول 
صريح

ساز شاكي

دندانه سوهان

من و شما

اصفهان قديم

قدم يكپا

شهري در 
چرخ خياطي

گول زننده

تم

مركز 
شهري در 

عراق

قطع سينمايي

اشاره به دور

دختر عرب

ورم كليه

لوله گوارشي

جانشين
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

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

1105 ROBSON STREET, VANCOUVER BC V6E 1B5 
Tel: 604-685-5625 

wwwSaatchiandsaatchi.ca 
Info@saatchiandsaatchi.ca

تنها شعبه ساعتچى و ساعتچى در خیابان رابسون ونکوور کانادا و باسابقه 39 سال مى باشد.
جواهرى ساعتچى و ساعتچى با هیچ جواهرفروشى دیگرى با نام ساعتچى ارتباطى پیدا نمى کند.

جواهری ساعتچی

نام ما پشتوانه ماستنام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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اجارهاجاره استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  ۶۰۴-۷۷۱-۱۷۶۲

»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: ۶۰۴-۷۷۳-۰۰۹۶

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 ۴۴۳۵۷ دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

به یک خانم میانسال برای نگهداری از 
خانمی سالخورده در وست ونکوور به 

صورت شبانه روزی نیازمندیم.
اتاق مبله مجزا + حقوق
۱4۹۹ ۷۷۸-۹26-۳2۳2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

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 ۸5۰ دالر
شامل یوتیلیتی و کیبل
۱4۹۹ ۷۷۸-۹۸۷-۸۱۸4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
یک اتاق در یک واحد دوخوابه، با 

سرویس اختصاصی حمام و دستشویی،
نزدیک به سی باس و ایستگاه اتوبوس

ماهیانه ۷۰۰ دالر
شامل اینترنت، گرما و برق

۱4۹۹ 6۰4-۹۸۰-۷۰۰۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۳ هفته آگهی در 
نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 
604-921-4726

آموزش تاتو
عاقه مندان به یادگیری هنر تاتو
برای کسب اطاعات بیشتر با 

تلفن 6۰2-445-۸۰۰4
تماس بگیرید.

۱5۰۱

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

۶۰۴-۸۳۳-۲۸۶۹
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

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. 1499

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 


