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آمار مبتالیان به کووید ۱۹ در کانادا  از مرز ۲۲۷ هزار نفر عبور کرد 
و تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر در اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند

جاستین ترودو:جاستین ترودو:
 وضعیت کنونی وضعیت کنونی

 یک تراژدی ملی  یک تراژدی ملی 
وحشتناک استوحشتناک است

نخســت وزیر جاســتین تــرودو  روز 
سه شــنبه در یک کنفرانس خبری با 
اقرار به ناراحتی از قرنطینه های نسبی 
در بعضــی بخش های کشــور گفت 
کانادایی ها باید خود را آماده »زمستانی 
سخت در پیش رو« کنند تا موج دوم 

ویروس را پشت سر بگذارند.
نخست وزیر از شــهروندان خواست به 
پیروی از راهبردهای مسئوالن بهداشت 

محلی ادامه دهند. وی گفت: »وضعیتی 
که اکنون  در آن زندگی می کنیم یک 
تراژدی ملی وحشــتناک است. و باید 
بدانیم که تراژدی های بیشتری در راه 

است«.
با این حال او با وجود  استفاده از کلمات 
سنگینش ســعی کرد با از راه رسیدن 

زمستان مقداری امید هم ایجاد کند.
او گفت: »این را پشت سر می گذاریم. 

واکسن ها در راه هستند. بهار و تابستان 
می آید و شرایط قطعا بهتر از زمستان 

خواهد شد«.
طی دو هفته گذشته، تعداد موارد جدید 
ابتالی روزانه در بسیاری از  استان  های  
کانادا  از جمله بریتیش کلمبیا شکسته 

شده است.
دکتر ترزا تم، مدیر ارشــد بهداشــت 
عمومی کانادا، هشــدار داده است که 

به دلیل افزایش میزان موارد جدید، در 
هفته های آینده تعداد بیماران کرونایی 
بستری در بیمارستان ها و مرگ ناشی از 
کووید۱۹ به طور قابل توجهی افزایش 

می یابد.
بنابر آخرین اطالعات آژانس بهداشت 
عمومی کانــادا در مورد تلفات بیماری 
کووید۱۹ ، سالمندان همچنان باالترین 

میزان را به خود  اختصاص داده اند.
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هر جمعه منتشر می شود

بازگشت جمهوری اسالمی  به کوپن و شرایط جنگی

با طرح تصویب کوپن در مجلس ایران 
برای دومین بار تجربه زندگی کوپنی 

به ایران بازمی گردد.
مجلــس ایران با تصویــب این طرح 
دولت را ملزم به پرداخت یارانه تامین 
کاالهای اساسی به مردم کرده است. 
به این ترتیب، به 60 میلیون نفر، هر 
یک به مبلغ یک میلیون و دویســت 
هزار ریال معــادل ۱20 هزار تومان 
-چهار ســنت آمریکا- از طریق واریز 
اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست 
خانوار کمک می شــود. براساس این 
طرح به افراد با درآمد کمتر از حداقل 
حقوق و دســتمزد نیز مبلغ ششصد 
هزار ریــال معادل 60 هــزار تومان 

پرداخت می کنند.
براساس بررســی های انجام شده در 
این طرح، 60میلیون نفر شــهروند 
ایرانی مشــمول برخورداری از کمک 
دولتی برای تامین کاالهای اساســی 

خود شدند.
این طرح از نیمه دوم امسال اجرایی 
خواهد شــد و طی آن دولت موظف 
اســت برای تامین بخشی از نیازهای 
معیشتی خانوارهای ایران به خصوص 
خانوارهای کم برخــوردار، به صورت 
ماهانه به هر فرد ایرانی شناسایی شده 
در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز 
اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست 

خانوار کمک کند.
در ایــن طرح مبلغ یــک میلیون و 
دویست هزار ریال، معادل ۱20 هزار 
تومــان ماهانه برای هر یــک از افراد 
ســه دهک اول از جمله افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینی، 
سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و 
افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق 
و دستمزد، و مبلغ ششصد هزار ریال 
معادل 60 هزار تومان برای هر یک از 

افراد سایر دهک ها واریز می شود.
گفته می شــود این اعتبار صرفا برای 
تامین کاالی های اساســی و ضروری 

در نظر گرفته شــده است. در ضمن، 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و 
جهاد کشاورزی موظف شده اند امکان 
تخفیــف در خرید این کاالها را برای 

مشموالن فراهم کنند.
در روزهای گذشته محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسالمی ایران با 
اشاره به صحبت های علی خامنه ای، 
رهبر جمهوری اســالمی ایران مبنی 
بر لزوم حمایت معیشتی از مردم به 
خصوص اقشار آسیب پذیر گفته بود: 
»در تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت 
در این شرایط دشوار معیشتی مردم 
احساس کنند که در وسط مشکالت 
تنها هستند و کسی به فکر کوچک 

شدن سفره آن ها نیست.«

پول کوپن از کجا تامین می شود؟

هم زمان با تصویب طرح تامین کاالی 
اساسی، امیدرضا حاجی بابایی، رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس با اشــاره به تصویب کلیات 
گفت: »ســیصد هزار میلیــارد ریال 
منابع اجرای این قانون از محل اموال، 
حق االمتیــاز واگذاری ســهام دولت 
و حقوق مالکانه تامین می شــود که 
باید صد درصد آن در اختیار سازمان 

هدفمندی یارانه ها قرار بگیرد.«
 بــه گفته وی در صــورت کم آمدن 
منابــع حاصله، دولت مکلف اســت 
از منابــع اعتبار موجــود و افزایش 
تنخواه گردان خزانه، کسری منابع را 
جبران کنــد و یا منابعی را حاصل از 
فروش و واگــذاری مذکور جایگزین 
کنــد. این نماینده مجلس همچنین 
گفت: »دولت می تواند به جای فروش 
و واگذاری اموال و سهام موضوع این 
قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع 
اعتبار موجود و با جابه جایی ســایر 
اعتبارات، مشــروط به  عدم آسیب به 
هزینه هــای ضروری و حقوق مردم و 

با افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده 
کند.«

در دوران بحــران کرونا که بیشــتر 
دولت ها با اعطای کمک های مالی به 
شهروندان یا تجارت های آسیب دیده 
با بحران مالی و بدهی مواجه شده اند، 
ایران بدون اعطــای هرگونه کمکی 
به شــهروندان خود بدهــی از پیش 
تعیین شده داشــته است. حاال برای 
ایران که تا پیش از شــیوع کرونا، به 
دلیل تحریم های گســترده و کاهش 
درآمدهــای نفتی دولت با کســری 
بودجه باالیی دســت به گریبان بوده 
است، به درستی مشخص نیست که 
هزینه تامین کاالهای اساســی را از 
چه محلی تامین خواهد کرد و تا کجا 

می تواند ادامه دهد؟
آخرین گــزارش صندوق بین المللی 
پول از پیش بینی وضعیت اقتصادی 
کشــورهای دنیا حکایــت از کاهش 
بیشتر رشــد اقتصادی ایران در سال 
جاری دارد. کاهشــی که سفره مردم 
ایران را کوچک تر از قبل خواهد کرد.

این نهاد پیش بینی کرده بود که رشد 
اقتصادی ایران در سال 2020 منفی 
پنج درصد باشد که ۴.5 درصد کمتر 

از پیش بینی قبلی آن است.
در ایــن گــزارش که بــه وضعیت 
دولت های بدهکار پرداخته بود، سهم 
بدهی دولتی ایران به تولید ناخالص 
داخلــی این کشــور برابر بــا 2/۳2 
درصد اعالم شــد. دولــت ایران که 
طی سال های گذشته دولتی همواره 
بدهکار بوده است، رشد کسری بودجه 
هرســاله را نیز به حجم بدهی هایش 
اضافه کرده اســت. گزارش عملکرد 
معاونت خزانه داری کل کشور از بودجه 
نیز نشان از رشد بدهی ۴0 درصدی 
دولت در سال گذشــته را نسبت به 
یک ســال قبل تر خود دارد. براساس 
گزارش رســمی معاونت خزانه داری 
کل کشور، مجموع کل بدهی دولت 

و شرکت های دولتی تا پایان شهریور 
ماه ســال جــاری، ۱0۳۱۳٫۷ هزار 
میلیارد ریال )معادل یک هزار و سی 
و یک هزار میلیارد تومان( بوده است. 
حال مجلس ایران دولت را موظف به 
پرداخت یارانه ماهانه به 60 میلیون 
شهروند کشور کرده است و دولت باید 
هر دوماه یک بار گزارش عملکردش را 
در این خصوص به مجلس ارائه دهد.

با 120 هزار تومان چه می توان خرید؟

اگر گوشت قرمز، مرغ، برنج، نان، تخم 
مرغ، روغن، حبوبات، چای، شیر، دارو 
و مواد بهداشتی را در فهرست کاالهای 
اساسی قرار دهیم، یارانه مذکور تنها 
برای تهیه یک کیلو گوشت قرمز که 
حدود ۱50 هزار تومان است هم یاری 

نخواهد کرد.
براســاس قیمت های ســایت خرید 
اینترنتی دیجی کاال در ایران، قیمت 
یک شانه ۹ عددی تخم مرغ ۱۱ هزار 
تومان، یک کیســه برنج ۱0 کیلویی 
۳0۹ هــزار و 500 تومــان معــادل 
کیلویی ۳۱ هزار تومان، یک شیشــه 
روغن ســرخ کردنی مایــع ۴2 هزار 
تومان، هر بســته ۹00 گرمی لوبیا یا 
نخود حدود ۴0 هزار تومان و شــیر 
یک لیتری پاستوریزه پاک هم حدود 
پنج هزار تومان درج شــده است. در 
مجموع حدود 600 هزار تومان هزینه 
خرید همین چند قلم کاال از سایت 
دیجی کاال برای مصرف یک خانواده 
چهار نفره است، در صورتی که برخی 
از مواد با صرفه جویی اســتفاده شود 
شــاید برای مصرف حــدود یک ماه 
خانواده کافی باشد. طبق یارانه دولتی 
این خانواده نفــری ۱20 هزار تومان 
یعنی در مجمــوع ۴۸0 هزار تومان 
یارانه خرید کاالهای اساسی دریافت 

خواهند کرد.

در دوران بحران کرونا که بیشــتر دولت ها با اعطای کمک های مالی به شهروندان یا تجارت های آسیب دیده با بحران مالی و بدهی مواجه 
شــده اند، ایران بدون اعطای هرگونه کمکی به شهروندان خود بدهی از پیش تعیین شده داشته است. حاال برای ایران که تا پیش از شیوع 
کرونا، به دلیل تحریم های گسترده و کاهش درآمدهای نفتی دولت با کسری بودجه باالیی دست به گریبان بوده است، به درستی مشخص 

نیست که هزینه تامین کاالهای اساسی را از چه محلی تامین خواهد کرد و تا کجا می تواند ادامه دهد؟

ثمانه قدرخان )ایندیپندنت فارسی(

آیا لغو تحریم های ایران
 از مسیر انتخابات آمریکا می گذرد؟

باید بدانیم انتخاب بایدن به معنای لغو اتوماتیک تحریم ها نیست و باید فرایند 
پیچیده تری طی شود. هیچ معلوم نیست دموکرات های کنگره مایل باشند 
یا بتوانند بدون توافق جدیدی که به صورت نامحدود حرکت به سمت اتمی 
شدن را از ایران سلب کند، امتیازی به ایران بدهند؛ حتی اگر ادبیات و استفاده 

از حربه تهدید به جنگ در کالم ترامپ با بایدن متفاوت باشد.

مقامات وزارت خارجه ایران منتظر طلوع آفتاب صبح روز یکشنبه ۱۸ اکتبر نشدند 
و در ثانیه های آخر نیمه شِب قبل از آغاز ۱۸ اکتبر به وقت ایران اعالم کردند که 
»از امروز، همه محدودیت های انتقاِل اقالم تسلیحاتی به و از جمهوری اسالمی 
ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت های 
ورود یا عبور از قلمرو دولت های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از 
شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند، به صورت خودکار خاتمه 
یافت«. معموالً بیانیه های دولت جمهوری اسالمی ایران در ساعات اداری منتشر 
می شــود چراکه در ساعات نیمه شــب ایران، در اروپا و آمریکا هنوز روز تقویم 
نچرخیده و روز قبل است، اما این مورد خاص نشان می دهد تا چه حد جمهوری 

اسالمی برای رسیدن به این لحظه ثانیه شماری کرده بود.
روش مدیریت بحران در ایران ، چالش و خودداری از اجرای کامل برجام هرجا 
که مقدور باشــد، گریز از گفت وگو و مذاکره، خلق بحران های جدید با شــعار 
»مرگ بر…« و مشــابه آن، روشی است که در چهل سال اخیر ادامه داشته و 
با حمایت و مشــارکت در منازعات منطقه  ای گره خورده و البته تاکنون راه به 

جایی نبرده است.
از حدود ده ماه پیش آقای روحانی با بوق و کرنا اعالم کرد »به زودی می توانیم به 

هرکس که بخواهیم اسلحه بفروشیم و از هر کس که بخواهیم اسلحه بخریم«.
امــا تعجیل ده ماهه روحانی همه دنیا را بیدار کرد و موجب اقدام آمریکا برای 
تصویب قطعنامه جدید یا فعال کردن مکانیسم ماشه شد. البته به دلیل محکم 
بودن مواضع حقوق بین الملل و حمایت اروپا، چین، و روســیه اقدامات آمریکا 
نتیجه نداد، و حاال ایران بار دیگر می گوید از این پس می توانیم چنین و چنان 
کنیم. نگرش اروپا برای رســیدن به یک توافق بــا آمریکا ناظر بر پایان یافتن 
محدودیت موشــکی در سال 202۳ بوده و هنوز هم اروپاییان بر این باورند که 
این محدودیت ها باید تا آن زمان استوار بماند. به همین اعتبار و به احتمال زیاد 
معامالت تسلیحاتی اروپا با ایران تا زمانی که نگرانی از تحریم آمریکا جدی باشد، 
یا اصوالً شروع نخواهد شد و یا اینکه به ابزارها و آالت و قطعات بی اهمیت توسط 
کمپانی های کوچک تری محدود می شــود که بتوانند از چشم تحریم مخفی 
بمانند. این در شــرایطی اســت که ایران بیش از هر چیزی به تانک و هواپیما 

نیاز دارد.
خوانش جمهوری اسالمی لغو تحریم های برجامی بر مبنای پایان مهلت مقرر 
در قطعنامه 22۳۱ است، ولی وزارت خارجه آمریکا خوانش دیگری را جایگزین 
کرده که بر اســاس آن »از روز ۱۹ سپتامبر 2020، تمامی تحریم های سازمان 
ملل متحد علیه ایران بازگردانده و فعال شده اند. بر همین اساس، خرید و فروش 
تسلیحات با ایران نقض قطعنامه های ۱۹2۹ و ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل 
به شمار می رود.« یعنی همان تحریم هایی که از نظر ایران در ذیل توافق برجام و 
قطعنامه 22۳۱ لغو شده  اند، از نظر دولت دونالد ترامپ در جای خود باقی هستند 

و با روش دیگری ادامه دارند!
آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. شخص ترامپ معتقد است 
ایران منتظر است او برنده شود تا با ایاالت متحده وارد مذاکره مستقیم گردد؛ 

امری که برخی اشارات مقامات ایرانی نیز آن را تأیید می کند.
در عین حال ایران نیز به زودی انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت که در 
آن صحبت از یک فرد نظامی در رأس امور است. ولی به نظر می رسد در ایران 
بین دونالــد ترامپ و رقیب انتخاباتی وی، جو بایدن، تمایل و امیدواری به جو 

بایدن بیشتر باشد.
باید بدانیم انتخاب بایدن به معنای لغو اتوماتیک تحریم ها نیست و باید فرایند 
پیچیده تری طی شــود. هیچ معلوم نیست دموکرات های کنگره مایل باشند یا 
بتوانند بدون توافق جدیدی که به صورت نامحدود حرکت به سمت اتمی شدن 
را از ایران سلب کند، امتیازی به ایران بدهند؛ حتی اگر ادبیات و استفاده از حربه 

تهدید به جنگ در کالم ترامپ با بایدن متفاوت باشد.
هر دو گروه نســبت به فعالیت های اتمی و منطقه  ای ایران به شدت حساس و 
خواهان محدود کردن آن هســتند و هر دو گروه با اســرائیل به عنوان عامل 
تأثیرگذار در تصمیم گیری های آمریکا در قبال ایران رابطه بسیار خوبی دارند. 
آنچه شرایط فعلی را علیه ایران رقم می زند، قرار گرفتن تحریم ها در ذیل بندی 

است که ایران را در لیست کشور های تروریست قرار می دهد.
هفته پیش برای اینکه ســودان بتواند )علی رغم مخالفت های داخلی احزاب( با 
اسرائیل در مورد برقراری رابطه به توافق برسد، معلوم شد اول باید ۳۳5 میلیون 
دالر به خانواده های آمریکایی غرامت بپردازد تا از لیست کشورهای تروریستی 

خارج شود.
میزان دعاوی حقوقی علیه ایران بر ســر همین نوع اتهامات به میلیاردها دالر 
می رســد و حتی اگر دونالد ترامپ مجدداً انتخاب شود، باز هم باید اول ایران از 

لیست کشورهای تروریستی خارج شود تا بتواند با آن به توافق برسد.
به این ترتیب مهم نیست برنده انتخابات چه کسی باشد؛ باید اول فکری به حال 

ایران کرد که در لیست کشورهای تروریست قرار دارد.
جلیل روشندل )رادیو فردا(
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لطفا جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید

پایان کاهش اجباری تولید نفت
 در  استان آلبرتا

ایرانیان کانادا- ایالت آلبرتای کانادا به 
محدودیت اجباری تولید نفت زودتر از 
برنامه تا ابتدای دسامبر پایان می دهد.

افزایش تولید نفت کانادا، محدودیت 
ظرفیت خطــوط لولــه و تعمیرات 
پاالیشــگاههای آمریکایــی در پاییز 
سال 20۱۸ باعث شد قیمت »وسترن 
کانادا ســلکت« که قیمت پایه ماسه 
نفتی کاناداست، در اکتبر و نوامبر به 
۱۴ دالر آمریکا در هر بشــکه سقوط 
کنــد و اختالفش با وســت تگزاس 

اینترمدیت آمریکا به 50 دالر برسد.
دولت کانادا در دســامبر سال 20۱۸ 
بــرای تقویت قیمت نفت ســنگین 
کانادا، کاهش تولید اجباری ۳25 هزار 
بشــکه در روز از ژانویه سال 20۱۹ 
را اعالم کرد که اکنون قرار اســت در 

دسامبر 2020 خاتمه پیدا کند.
 محدودیت هــای اجباری تولید یک 
مــاه زودتر از زمانی که قرار بود پایان 
می گیرد زیــرا آن طــور که دولت 
ایالتی اعالم کرده است فضای کافی 
در خطــوط لوله وجــود دارد که به 
تولیدکننــدگان اجازه مــی دهد از 
ظرفیت خطوط لوله استفاده کرده و 

به اشتغالزایی بپردازند.
به گفته ســونیا ســویج، وزیر انرژی 
آلبرتا، حدود ۱6 درصد از تولید نفت 
آلبرتا که سومین ذخایر نفتی بزرگ 
جهان را دارد، در حال حاضر متوقف 

شده است.
وزیر انــرژی آلبرتا در بیانیه ای اعالم 
کرد: در شــرایطی که ایــن ایالت در 
اقتصادی  حال سپری کردن شرایط 
ناشی از شــیوع پاندمی کووید ۱۹، 
بحران قیمت کاال و نیاز برای خطوط 
لوله اســت، حفظ ثبات و قابل پیش 
بینی بودن بخش منابع طبیعی آلبرتا 
برای اعتماد ســرمایه گذاران حیاتی 

محسوب می شود.
دولــت قبلی حــزب نیودموکراتیک 
آلبرتا این محدودیت را سال گذشته 
به منظور کاهش سطح مخازن که به 
دلیل محدودیت ظرفیت خطوط لوله 

اشباع شــده بودند، وضع کرد. دولت 
حزب محافظه کار متحد جیســون 
کنی، نخســت وزیر آلبرتا از آن زمان 
در پی کاهش ســرمایه گذاران مکررا 
به تسهیل محدودیتهای تولید نفت 

پرداخته است.
فیل اســکول نیــک، تحلیلگر »ایت 
کپیتــال« در یادداشــتی نوشــت: 
محدودیت ماهانه تولید نفت قرار بود 
۳۱ دسامبر منقضی شود اما تولید به 
سطح بسیار پایینتر از محدودیت وضع 
شده رسیده بود. وی پیش بینی کرد 
قیمت نفت ســنگین »وسترن کانادا 

سلکت« تغییر چندانی نخواهد کرد.
شاخص های قیمت نفت هفته گذشته 
تحت تاثیــر افزایش مــوارد ابتال به 
ویروس کرونــا در آمریــکا و اروپا و 
چشم انداز کاهش محدودیت عرضه 
اوپک پــالس کاهش هفتگی  گروه 

چشمگیری را به ثبت رساندند.
بر اساس گزارش رویترز، وزیر انرژی 
آلبرتا هفته گذشــته گفته بود تولید 
نفت ایــن ایالت در اوج کاهش تولید 
در واکنش بــه مصرف جهانی کمتر 
ســوخت، ۸۸0 هزار بشــکه در روز 
معــادل 22 درصد کاهش پیدا کرده 

بود.

حزب نئودمکرات بریتیش کلمبیا پس از کسب اکثریت کرسی ها، 
چالش های متعددی برای عمل به وعده هایش دارد

ایرونیا- جان هورگان دوشنبه با دولت 
اکثریتی که مطلوبش بود به ویکتوریا 
بازگشت و حاال باید بریتیش کلمبیا 
را در میان چالش های پاندمی هدایت 

کند.
با وجود اینکه تا شــمارش نهایی آرا 
هنوز چنــد هفته مانــده، انتخابات 
زودهنگام هورگان به او اجازه داد سه 
و نیم سال مدیریت سخت یک دولت 
اقلیت را پشت سر بگذارد. نتایج اولیه 
بعد از انتخابات شنبه نشان دادند که 
حزب ان دی پی با کسب 55 کرسی 
از کل ۸۷ کرســی پارلمان اکثریت 
قابل توجهی را به دست آورده است. 
بســیاری از آرایی که با پست ارسال 
شده ، تا نوامبر شمرده نخواهد شد، اما 
هورگان گفت تا آن موقع »کار زیادی 
برای انجام دادن هســت بنابراین به 

ویکتوریا و سر کار بازمی گردم.«
مســیر حزب ان دی پی به ســمت 
پیــروزی قاطعانه ایــن انتخابات با 
کسب کرســی هایی در  مترو ونکوور 
هموار شــد که برای سالها در اختیار 
حزب لیبرال بود. فتوحات تازه حزب 
ان دی پی  شامل ریچموند، لنگلی، 
نورث ونکوور و چیلیوک می شــوند. 
اندرو ویلکینسون رهبر لیبرال ها که  
از همان ســاعات اولیــه اعالم نتایج  
به خاطر عملکرد ضعیف حزب مورد 
انتقاد داخلی قــرار گرفته بود ، امروز 
در نهایــت اســتعفا داد . در مجموع 
لیبرال ها به 2۹ کرسی تنزل یافتند و 

گرین ها ۳ کرسی گرفتند.
با وجود این برتری قاطعانه و شیرین 
، دولت هــورگان چالش های مهمی 

پیش رو دارد .
با وجود اینکه هورگان تا امروز میزان 
باالیی به خاطر پاســخ  مقبولیــت 

دولتش نسبت به پاندمی داشته، موج 
دوم کووید-۱۹ اواســط کمپین او از 
راه رسید و باعث شد نگرانی ها درباره 
ظرفیت سیســتم مراقبت از سالمت 
افزایش پیدا کند. از طرفی نگرانی هایی 
درباره افتتاح دوباره مدارس و مسیر 
ســخت پیش رو برای اقتصاد بیشتر 
شــده . با توجه به اینکه امیدی برای 
یک واکسن موثر که توزیع گسترده ای 
هم داشته باشد در کوتاه مدت وجود 
ندارد، احتمال از دست رفتن شغل های 
بیشتر و  افزایش ورشکستگی ها برای 
بیزینس های کوچک باقی مانده است.

هفته هــای  در  ایــن،  بــر  عــالوه 
آینده نخســت وزیر نتایــج بازبینی 
گران قیمت ترین پروژه زیرساخت های 
استان در تاریخ را دریافت می کند. این 

نتایج مربوط به پروژه ســد نیمه ساز 
Site C  اســت. ایــن بازبینــی به 
مشکالت ژئوتکنیکی و هزینه های رو 
به رشد این پروژه هیدروالکتریسیته 
۱0.۷ میلیارد دالری نگاه می اندازد که 
دولت هورگان آن را تایید کرده است.

در عین حال، کسری بودجه دارد به 
ســرعت افزایش می یابد و این سوال 
بزرگ را باید مطرح کرد که  حزب ان 
دی پی چگونه می خواهد به  تعهدات 
پرهزینه ای  کمپیــن انتخاباتی خود 

پایبند بماند.
یکــی از قول هــای مرکــزی حزب 
پرداخت پول تا ســقف هــزار دالر 
برای یک بــار به خانوارهای بریتیش 
کلمبیایی  واجد شــرایط بــود. البته 
نخســت وزیر هورگان نگفته چک ها 
امسال برای خانوارها ارسال می شود یا 
پرداخت به سالهای بعد موکول خواهد 
شد . دولت ان دی پی تا پیش از بروز 
پاندمی یکی از معدود دولتهای استانی 
کانادا بود که با مازاد بودجه روبرو بود و 
همین مساله دست حزب را در عمل 
به برنامه متنوع اقتصادی و اجتماعی 
در سطح استان باز گذاشته بود اما با 
هزینه های پیش بینی نشده ای که 
کووید ۱۹ به دولتهای استانی تحمیل 
کــرد ، اهالی بریتیش کلمبیا پس از 
ســالها  باید با کسری قابل توجه در 
سال آینده کنار بیایند و البته دورنمای 
افزایش مالیاتها به ویژه در مترو ونکوور 

هم وجود دارد. 
تنها چند روز پیش از اعالم برگزاری 
انتخابات، دولت ان دی پی  یک برنامه 
بهبود اقتصادی از پاندمی را به ارزش 

2 میلیارد دالر اعالم کرد که شــامل 
55 ریزبرنامه جداگانه می شــود. این  
برنامه ترکیبی از کمک  های اهدایی، 
برنامه های آموزشی و کاهش  مالیات 
در برخی بخشــها خواهند بود. این 
کمک ها درگیر بوروکراســی شده و 
آنطور که قول داده شــده بود پیش 
نرفته اســت. رهبران تجاری هشدار 
داده اند که ممکن است این کمک ها 
بــرای بعضی ها، مخصوصا در صنعت 
گردشگری و اقامت، بیش از حد دیر 

از راه برسند.
هورگان، که حاال تبدیل به نخستین 
فردی شــده که از حزب دموکرات نو 
می تواند دو بار پشــت سر هم تبدیل 
به نخست وزیر بریتیش کلمبیا شود و 
از این نظر تاریخ ساز شده، گفت این 
تغییر نمایانگر رویکرد میانه رو نسبت 

به سیاست است.
او یکشــنبه بــه خبرنــگاران گفت: 
»امیدوارم بریتیش کلمبیایی ها درک 
کنند که ما اینجا در بریتیش کلمبیا 
خاص نیستیم و بقیه دنیا هم با همین 
چالش ها مانند ما درگیر است. به باور 
من بهترین مســیر حرکــت به جلو 
اطمینان حاصل کردن از این اســت 
که دولت تمرکــز خود را بر نیازهای 
افراد، کسب و کارها و جوامع قرار دهد 
و در ورود به پاییز و در بهار بعدی که 
آماده بودجه بعدی می شــویم-  که 
یک بار دیگر یکی از خارق العاده ترین 
بودجه هایــی خواهد بود که در تاریخ 
بریتیش کلمبیا به ثبت می رســد- 

می توانیم این کار را بکنیم.«
iroonia.ca

حفظ نرخ بهره ۰.۲۵ درصدی در کانادا تا سال ۲۰۲۳
بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه 2۸ 
اکتبر با حفظ نــرخ بهره اصلی خود 
که از اواخر مارس گذشــته در سطح 
حداقلی 0.25 درصد تعیین شده بود، 
هشدار داد ممکن است این وضعیت تا 

سال 202۳ ادامه داشته باشد.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
طبق بیانیه ای که بانک مرکزی کانادا 
روز چهارشنبه منتشر کرد، نرخ تورم 
در ماه ســپتامبر 0.5 درصد بود و با 
توجــه به وضعیت قیمــت نفت که 
از ابتدای همه گیری کرونا کاهشــی 
۳0 درصــدی را تجربه کرده اســت، 

پیش بینی می شــود که نرخ تورم تا 
اوایل سال 202۱ در بازه ۱ تا ۳ درصد 

باقی بماند.
در بیانیه بانک مرکــزی کانادا آمده 
اســت هیئت مدیره اصلی ترین نهاد 
پولی کشــور نرخ بهره اصلی خود را 
در پائین ترین سطح حفظ خواهد کرد 
تا ظرفیت های مازاد در اقتصاد جذب 
شوند و نرخ تورم 2 درصدی که دولت 
هدف قرار داده اســت، به طور پایدار 

محقق شود. 
بانک  کنونی  پیش بینی هــای  طبق 
مرکــزی، این هدف زودتر از ســال 

202۳ تحقق نخواهد یافت.
طبق همین بیانیه، میزان اشتغال زایی 
و رشــد تولید ناخالص داخلی کانادا 
تابستان امســال تحت تاثیر جهش 
ناشی از بازگشایی اقتصادی، بیشتر از 
حد انتظار بود اما اکنون اقتصاد کانادا 
وارد مرحله ای می شود که روند بهبود 

آن کندتر خواهد بود. 
طبق پیش بینی ها، رشد اقتصاد کانادا 
در ســه ماهه چهارم امســال تحت 
تاثیر افزایش شیوع کووید۱۹ به طرز 

ملموسی کاهش خواهد یافت.
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مرکز بینایی سنجی نورت شور با بیش از 60 سال سابقه

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

عضو انجمن بینایی سنجی کانادا 
آدرس: نورت ونکوور، 

نبش خیابان النزدل و 20، شماره 1950

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

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

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

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

604-988-1015
778-558-7052

وزیر بهداشت کانادا :اگر چین درباره ویروس کرونا 
به دنیا دروغ گفته باشد، باید تاوان پس بدهد

ایرونیا- پتی هاجو وزیر بهداشت گفته 
اگر چین در روزهــای اولیه پاندمی 
دنیا را گمــراه کــرده بنابراین باید 

مسئولیت پذیر باشد و تاوان بپردازد.
بلومبرگ نیــوز و نیویــورک تایمز 
در آوریل گــزارش دادند که جامعه 
اطالعاتی آمریکا به دولت این کشور 
در گزارشی محرمانه هشدار داده که 
چین »گستره شیوع کروناویروس در 

کشور خود را مخفی کرده است.«
چند کشور دیگر هم پاسخ اولیه چین 
بــه پاندمی را زیر ســوال برده اند که 
از جمله آن ها می تــوان به بریتانیا و 

فرانسه اشاره کرد.
هاجو در مصاحبه ای با سی تی وی نیوز 
که یکشنبه پخش شــد گفت: »اگر 
چین صادق نبوده، پــس باید تاوان 

پس بدهد.«
او اضافــه کرد: »اما می توانم این را به 
شما بگویم که با وجود اینکه سازمان 
بهداشت جهانی نقص هایی دارد، تکرار 
می کنم که ســازمانی بسیار مهم در 
مقابله با پاندمی های جهانی است. و ما 

باید همکاری جهانی داشته باشیم.«
وزیر بهداشــت قبال از مدیریت چین 
در زمینه شــیوع ویروس دفاع کرده 
بــود. وقتی در آوریــل خبرها درباره 
آمریکا  اطالعاتی  جامعه  هشدارهای 
منتشر شــد، او گفت هیچ شواهدی 
وجود ندارد که نشــان دهد چین با 
گزارش های خود دیگــران را گمراه 

کرده است.
هاجو در یــک کنفرانس خبری که 
روز دوم آوریل یعنــی یک روز پس 
از انتشــار گزارش هــای بلومبرگ و 
نیویــورک تایمز برگزار شــد، گفت: 

»هیــچ شــواهدی وجود نــدارد که 
نشــان دهد داده هایی که از چین از 
منظر میــزان انتقال ویروس و میزان 
مرگ و میر منتشــر شده، جعلی بوده 

است.«
هاجو در پاســخ به اینکه آیا می توان 
به داده های سازمان بهداشت جهانی 
اعتماد کــرد چون چین بــرای این 
ســازمان داده می فرستد، خبرنگار را 
متهم به »تشدید تئوری های توطئه« 

کرد.
او گفت: »اگر ما در عمل نخواهیم به 
عنوان یک جهان با هم کار کنیم، هیچ 
راهی برای شکست دادن یک پاندمی 

جهانی وجود نخواهد داشت.«
هاجو در مصاحبه یکشنبه خود گفت 
چین باید مدیریت خود در پاندمی را 

بازبینی کند. 
او گفت: »ســازمان بهداشت جهانی 
مشــغول بازبینی نحوه پاســخ آن ها 
به کروناویروس اســت و کانادا یکی 
از کشــورهایی بوده که خواستار این 

مسئله شده است.«

 جاستین ترودو : 
کشور مشکل مالی ندارد، 

هر کمکی بتوانیم به مشاغل می کنیم
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز 
دوشــنبه در به روز رسانی وعده های 
دولــت گفت که کمک هــای مالی 
دولت فــدرال در بخش ســالمت و 
تامین بودجه با مشکل مواجه نیست.

به گزارش رسانه هدهد کانادا، ترودو 
با بیان این مطلــب گفت: »مقامات 
مســئول در حال به روز رسانی قوی 
برنامه ها بــه خصوص در بخش مالی 
هســتند تا به اقتصــاد کانادا کمک 

شود«.
نخست وزیر کانادا که در اتاق بازرگانی 
کانادا ســخن می گفت، بــا بیان این 
مطلب افزود: »در حالی که کشــور 
هنــوز با بیماری همه گیر دســت و 
پنجه نرم می کند، کاهش بودجه کار 

درستی نیست«.
وی با تاکید بر بی سابقه بودن کمک 
های مالی دولت فدرال بیان کرد که 
هزینه ای که دولت متحمل شده در 
مقایسه با مشاغلی که از دست رفته اند 

بسیار ناچیز است.
ترودو با بیان اینکه مشــاغلی که از 
استفاده  شخصی  بانکی  حساب های 
می کنند می توانند برای دریافت وام 
از دولت فدرال نیز اقدام کنند افزود: 
»به زودی الیحــه ای برای تخصیص 
خدمات بیشتر به شرکت هایی که در 
پرداخت دستمزد کمک می خواهند 

به مجلس ارائه خواهد شد«.
ترودو در بخش دیگری از سخنانش 
تاکید کرد که هر کاری الزم باشــد 

برای حمایت از مشــاغل کانادا انجام 
خواهد داد.

ایرین اتول، رهبر حزب محافظه کار 
نیز طی سخنانی در نشست مجازی 
با اتــاق بازرگانی کانادا در واکنش به 
لیبرال،  اقتصادی دولــت  اقدامــات 
این اقدامات را دیرهنگام و سردرگم 
خواند و گفت: »اقدامات دولت، بخش 
عمده ای از اقتصــاد را نادیده گرفته 
و منجر به بیــکاری زیاد، هزینه های 
گسترده و کسری بودجه قابل توجهی 

برای کشور شده است«.
وی با بیان اینکه تــداوم هزینه های 
دولت تا زمانی که نــرخ بهره پایین 
است ترسناک اســت، اظهار داشت: 
»احتمال تغییر نرخ وجود دارد. ما در 
یک پرتگاه قرار داریم و به همین دلیل 
فکر می کنم  انتخابات بعدی انتخاب 
مهمی بــرای کانادایی ها و اقتصاد ما 

باشد«.

 جمهوری اسالمی: با کانادا
 به دلیل »یکجانبه گرایی« این کشور

مذاکره  نخواهیم کرد
ایندیپندنت فارســی- معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران روز 
چهارشنبه از رویکرد کانادا در مذاکرات مربوط به هواپیمای اوکراینی که سال 

گذشته در نزدیکی تهران ساقط شد، انتقاد کرد.
محسن بهاروند در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا، در مورد سرعت روند مذاکرات 
گفت جمهوری اســالمی ایران و طرف های مقابل، غیر از کانادا، آمادگی دارند 
مذاکرات سریع تر انجام شود. وی کانادا را به »یکجانبه گرایی« متهم کرد و گفت 
این برای ما قابل قبول نیســت؛ ما نمی توانیم با کشوری که می خواهد اهداف 

یکجانبه را به ما تحمیل کنند همکاری کنیم و این کار را نمی کنیم.
این مقام ارشــد دولت ایران گفت اگر کشوری بخواهد با کارهای یکجانبه یا 
تبلیغات یا فشــار آوردن یا توهین با ما برخورد کند، مطمئناً ما به هیچ وجه 

حاضر نیستیم با آن صحبتی داشته باشیم.
بهاروند در بخش دیگری از سخنانش گفت که »این سانحه اولین سانحه نیست 
که در جهان اتفاق افتاده است. حتی شلیک موشک به هواپیما اولین بار نیست 

که اتفاق می افتد چندین بار این اتفاقات رخ داده است.«
کانادا اواسط شهریور ماه رسما به تهران اطالع داد که دو شکایت گروهی علیه 
دولت ایران و برخی مقام های ارشد آن از جمله سپاه پاسداران، در دادگاه های 

آن کشور به جریان افتاده است.

تاکنون بیش از ۱۰ هزار کانادایی در اثر ابتال به کووید۱۹ 
جان خود را از دست داده اند

کانادا روز سه شنبه با رسیدن تلفات 
بیماری کووید۱۹ در کانادا به بیش از 
۱0 هزار نفر کشور با یک تراژدی تلخ 

مواجه شد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، با ثبت 
2۸ مرگ ناشــی از کووید۱۹ در روز 
سه شنبه تعداد کشته های کووید۱۹ 
در کانادا به ۱0 هزار و یک نفر رسید.

تعــداد کل مبتالیان به کووید۱۹ در 
کانادا به  222۴۳۹ مورد رسید.

به گفته دانشــگاه جــان هاپکینز، 
تاکنون 20 کشور به نقطه ای از میزان 
تلفات رسیده اند و در موج دوم شیوع 
کووید۱۹ رکورد ثبت موارد جدید در 

کشور شکسته شده است.
جاســتین ترودو« هشــدار داده که 
پاییز و زمستان در این کشور طوالنی 
خواهد بود و بعید است که کانادایی ها 
بتوانند کریسمس را به طور معمول 

جشن بگیرند.
ترودو با اقرار به ناراحتی از قرنطینه های 
نســبی و به هم خوردن برنامه های 
هالووین در بعضی بخش های کشور 
گفت کانادایی ها باید خــود را آماده 
»زمستانی سخت در پیش رو« کنند 
تا موج دوم ویروس را پشــت ســر 

بگذارند.
خواست  شــهروندان  از  نخست وزیر 

از راهبردهای مســئوالن  به پیروی 
بهداشت محلی ادامه دهند، حتی با 
وجود اینکه اطالعات متضادی درباره 
هالوویــن و همچنین نیازمندی های 
تســت کووید-۱۹ برای دانش آموزان 

دریافت کرده اند.
ترودو گفت: »وضعیتی که االن داریم 
در آن زندگــی می کنیم یک تراژدی 
ملی وحشــتناک است. و باید بدانیم 
که تراژدی های بیشتری در راه است«.

با این حال او بــا وجود تمام کلمات 
سنگینش سعی کرد با از راه رسیدن 

زمستان مقداری امید هم ایجاد کند.
او گفت: »این را پشت سر می گذاریم. 
واکســن ها در راه هســتند. بهــار و 
تابستان می آید و در آن فصلها شرایط 
قطعا بهتر از این زمســتان خواهند 

بود«.
طی دو هفته گذشــته، تعداد موارد 
جدید ابتالی روزانه طی روزهای اخیر 

در بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساسکاچوان 
و منیتوبا نیز شکسته شده است.

دکتر ترزا تم، مدیر ارشــد بهداشت 
عمومــی کانادا، از آن زمان هشــدار 
داده اســت که بــه دلیــل افزایش 
میــزان موارد جدیــد، در هفته های 
آینده تعداد بیماران کرونایی بستری 
در بیمارســتان ها و مرگ ناشــی از 
کووید۱۹ به طور قابل توجهی افزایش 

می یابد.
دکتر تم روز شنبه با انتشار بیانیه ای 
در این رابطه اظهار داشت: »آنفلوانزا 
و عفونت های تنفسی به طور معمول 
در پاییز و زمستان افزایش می یابد و 
تقاضای بیشتری را برای بیمارستان ها 

ایجاد می کند«.
به گفته دکتر تــرزا  تم، از ۱6 تا 22 
اکتبر به طور متوسط، روزانه ۱0۱0 
فرد جدید در کانادا به کووید۱۹ مبتال 
و راهی بیمارستان شده اند که از این 
تعداد 20۹ نفر در بخش مراقبت های 
ویژه بستری اند. بنابر آخرین اطالعات 
آژانس بهداشت عمومی کانادا در مورد 
تلفات بیماری کوویــد۱۹ در کانادا ، 
ســالمندان همچنان باالترین میزان 
مرگ ناشی از کووید۱۹ را به خودشان 

اختصاص داده اند،.
اگرچــه بیماران کرونایــی جوان که 
بســتری می شوند  بیمارستان ها  در 
تعدادشان کم است اما داده ها نشان 
داد کــه حداقل 600 نفــر از ۳۳۳2 
نفری که به کووید۱۹ مبتال شده اند و 
به بخش مراقبت های ویژه رسیده اند، 

کمتر از ۴۹ سال سن داشته اند.
جوانان بین 20 تا 2۹ ســال اکنون 
بزرگترین گروه ســنی را تشــکیل 
می دهند که بــه ویروس کرونا مبتال 
شــده اند و بیش از ۱۸ درصد از کل 
آلودگی های کانادا را تشکیل می دهند. 
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

۷۷۸-۲۳۳-۷۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

در صورت موفقیت برنامه آزمایشی آلبرتا 
زمان قرنطینه مسافران ورودی به کانادا 

به 48 ساعت کاهش می یابد

نخست وزیر  کندی  ایرونیا- جیسون 
آلبرتا پنج شــنبه هفته گذشته اعالم 
کرد مســافرانی که از طریق مرزهای 
زمینی یــا هوایی آلبرتــا وارد کانادا 
می شــوند به زودی می توانند انجام 
تســت کووید-۱۹ لب مرز را انتخاب 
کنند. این کار می تواند زمان قرنطینه 
را کوتاه کند. این پروژه پایلوتی است 
که برای نخســتین بار در کانادا اجرا 

می شود.
بازه قرنطینه اجباری برای مســافران 
بین المللی که بازمی گردند فعال ســر 
جای خــود باقی اســت. اما اگر یک 
مسافر نتیجه تست منفی کووید-۱۹ 
را در یک یا دو منطقه عبور مرزی در 
این استان دریافت کند، بازه ۱۴ روزه 
قرنطینه می تواند به حدود ۴۸ ساعت 

کاهش یابد.
کنــی در یک کنفرانس خبری گفت 
»ما باید به سمت توسعه سیاست هایی 
به منظور تسهیل سفر ایمن حرکت 
کنیم« و گفت این اتفاق بسیار مهم 
است. او اضافه کرد: »با وجود اینکه کار 
بسیاری پیش رو داریم، با راهکارهایی 
می توانیم شاهد بازگشت به سفرهای 

نرمال باشیم«.
کنی در خانه اش در ادمونتون صحبت 
می کرد، جایی که در قرنطینه شخصی 
به ســر می برد چون تســت یکی از 
وزرای کابینه اش مثبت شده بود. کنی 
چهارشنبه شــب تست منفی داد اما 
گفت تا روز بیست و نهم اکتبر قرنطینه 

را ادامه می دهد.
از روز دوم نوامبر، امکان تست جدید 
کووید-۱۹ در مرز زمینی کوتس در 
جنوب آلبرتا و در فرودگاه بین المللی 

کلگری ارایه می شود.
این خبر خوبــی برای حوان لوپز بود 

که پنج شنبه ســوار یک هواپیمای 
تقریبا خالی وارد کلگری شد. وی از 
زمان آغاز پاندمی همسرش را که در 

کلگری زندگی می کند ندیده است.
لوپز گفت: »این عالی می شود چون 
من از تگزاس برای دیدن همســرم 
می آیــم و بایــد ۱۴ روز خــودم را 
قرنطینه کنم. و بعد دو روز دیگر وقت 
دارم و به خانه پرواز می کنم و سر کار 

برمی گردم.«
تمام مســافرانی کــه انتخاب کنند 
نمی خواهند در برنامه پایلوت شرکت 
کننــد باید از بازه نرمال قرنطینه ۱۴ 
روزه پیــروی کنند. برنامــه پایلوت 
برنامه مشترکی  داوطلبانه  تستینگ 

بین استان آلبرتا و دولت کاناداست.
این برنامــه در دســترس کارکنان 
ضروری خارجــی از جمله رانندگان 
کامیون، کارکنان بهداشــت و دیگر 
کارکنانــی قــرار می گیــرد کــه از 
ممنوعیت سفر فدرال فعلی مستثنی 
هستند. همچنین هر شهروند کانادایی 
که از طریق آلبرتا به کشــور بازگردد 

می تواند از آن استفاده کند.
کنی گفت: »هدف دوگانه ما این است 
که از جان و مال مردم محافظت شود 
و این مخصوصا به این دلیل مهم است 
که آلبرتا با آثار عمیق سقوط قیمت 
انرژی و پیامدهای اقتصادی آن روبه 

رو شده است.«
افرادی کــه در این برنامــه پایلوت 
شــرکت کنند از طریق چک روزانه 
عالئم نظارت می شوند و باید از تدابیر 
بهداشــتی جدی تر از جمله استفاده 
از ماســک در مکان هــای عمومی و 
اجتناب از بازدید از گروه های ریسک 

باال پیروی کنند.
iroonia.ca

صدور ۷۷ جریمه نقدی و متهم شدن ۷ نفر 
  به دلیل نقض قوانین قرنطینه

مداد- به گزارش سی.بی.سی، بر اساس 
اعالم آژانس بهداشت عمومی کانادا، 
طی هفت ماه گذشته، پلیس ۷۷ مورد 
جریمه نقدی برای شهروندان بی توجه 
صادر کــرده و هفت نفر نیز به نقض 
قانون قرنطینه کانادا متهم شده اند.  در 
این گزارش همچنین عنوان شده است 
کــه از زمان آغاز قرنطینه ها در اواخر 
ماه مارس، بیــش از یک میلیون نفر 
وارد کانادا شده و همه آن ها بر اساس 
قانون باید به مدت ۱۴ روز در قرنطینه 
به سر می بردند. اما در این میان آنها 
وضعیت 2۴۷ هزار مسافر توجه پلیس 
را به خود جلب کرده و در نهایت برای 
۷۷ نفر برگه جریمه صادر شده است. 
گفتنی اســت بیشــتر جریمه های 

صادرشده شامل مبالغی بین 2۷5 تا 
۱2۷5 دالر بوده و افراد جریمه شــده 
می توانند جریمه خــود را پرداخت 
کرده یا در دادگاه به آن اعتراض کنند.
بر اساس قانون قرنطینه، هم شهروندان 
کانادایی ها و هم خارجی هایی که وارد 
کشور می شــوند باید چهارده روز در 
قرنطینــه بمانند و تنهــا افرادی که 
دارای معافیت های خاصی هستند از 

این قانون مستثنا می شوند. 
طــی مــاه گذشــته، داگ فــورد، 
نخست وزیر انتاریو شکایتی را مطرح 
کرد که بر اســاس آن اعالم شد افراد 
متخلف به خوبی مجازات نمی شوند. به 
باور این سیاستمدار، سیستم موجود 
دارای ضعف هایــی جدی اســت. به 

همین دلیل وی قصد دارد برای حل 
این مشــکل با دولت فدرال همکاری 

کند.
آژانس بهداشــت عمومــی کانادا در 
پاسخ به انتقادات فورد اعالم کرد که 
پلیس مسئول اجرای قانون قرنطینه 
بوده و اقدامات اجرایی مرتبط با این 
قانون می تواند شــامل اخطار کتبی 
یا کالمی باشــد. اولویت ما آموزش و 
تشــویق مردم به اجرای قوانین بوده 
و برخــورد قضایی، آخریــن راهکار 

محسوب می شود.
بر اســاس اطالعات به دست آمده از 
پلیس، حداکثر مجازات نقض قرنطینه 
می تواند تا شش ماه زندان و ۷50 هزار 

دالر جریمه نقدی باشد.

بالتکلیفی اخذ مجوز ورود 
 برای دارندگان گواهی تأییدیه اقامت دائم کانادا

اداره مهاجرت و شهروندی در دوران 
پاندمــی با تعداد باالی درخواســت 
صدور مجــوز ورود از طرف دارندگان 
اقامت دائم کانادا که مجوز 5 ساله آنان 
منقضی شده و قادر به سفر به کانادا 

نیستند، مواجه است.
تعداد درخواست ها بالغ بر 2۷00 است 
که تاکنون تنها ۱20 متقاضی موفق 
به بازگشــت شده اند. بسیاری قبل از 
بسته شــدن مرزهای کانادا با برنامه 
کوتاه مدت عازم سفر شده بودند که 
به علت بسته شدن مرزهای بسیاری 
از کشــورها قادر به برگشت به کانادا 
قبل از انقضای اقامت 5 ساله نشدند 
و بــا کارت منقضی شــده نیز حتی 
با باز شــدن مرزهای کانــادا به روی 
مهاجرین و شهروندان، قادر به سوار 
شــدن به هواپیما برای مراجعت به 

کانادا نیستند.
مهاجرینی که موفــق به اخذ اقامت 
دائم کانادا می شوند ابتدا کارت اقامت 
5 ساله دریافت می کنند که در صورت 
حضور فیزیکی در کانادا برای مدت 2 
ســال در دوره 5 ســال اعتبار کارت 
اقامت به صورت پیوســته یا گسسته 
در پایان دوره، موفــق به تمدید آن 
برای دوره دوم 5 ساله می شوند و اگر 
حداقل سه ســال در دوره 5 ساله را 
به صورت گسسته یا پیوسته در کانادا 
زندگی کنند، واجد شرایط درخواست 
شــهروندی کانادا و اخذ پاســپورت 
کانادایی خواهند شد و دیگر نیازی به 

تمدید کارت اقامت نخواهند داشت.
افرادی که دارای کارت منقضی شده 
اقامت دائم کانادا هستند ملزم به اخذ 
مجوز ورود به کانادا از اداره مهاجرت 
هســتند. بدون این مجوز حتی قبل 
از دوران پاندمــی کرونا نیز این افراد 
نمی توانستند ســوار هواپیما به قصد 
سفر به کانادا شوند. این افراد قبل از 
پاندمی مجبور به ارسال درخواست به 
نزدیک ترین سفارتخانه کانادا به محل 
اقامتشان بودند. ولی در دوران پاندمی 
از اوایــل ماه جوالی اداره مهاجرت از 
متقاضیان خواست تا نسبت به تکمیل 
وب فرم به صورت آنالین اقدام نمایند.

متقاضیانی که واجد شرایط دریافت 
مجوز ورود باشند، تنها پس از ورود از 
داخل کانادا قادر به ارسال درخواست 
تمدیــد کارت اقامت خود هســتند. 
ارسال درخواســت تمدید از خارج از 

خاک کانادا وجود ندارد.
تا تاریــخ ۱۹ اکتبر تعداد 2۷00 وب 
فرم تکمیل شــده و تنها ۱20 نفر از 
این متقاضیان موفــق به اخذ مجوز 

ورود شده و وارد کانادا شده اند.
جالب اینجاست که در پاسخ به وب 
فرم تکمیل شده برای متقاضیان یک 
ایمیل جنرال ارسال می شود که دفتر 
مسئول بررسی درخواست، در صورت 
نیاز به اطالعات بیشتر و اعالم نتیجه 
بررســی درخواست با شــما تماس 
خواهد گرفت. در این ایمیل تعدادی 
لینک های ادارات دولتی برای کسب 
اطالعات بیشتر برای متقاضی ارسال 
می شود ولی هیچ اشاره به مدت زمان 

تقریبی بررسی نمی شود.
دوره بررســی طوالنی درخواســت 

موجب اعتراضات بسیاری شده است. 
این افراد با گیر کردن در کشور محل 
اقامت قبلی خــود، دور از خانواده و 
نزدیکان در کانادا متحمل فشارهای 
روحی زیادی در زمینه های مختلف 
مالی و عاطفی می شوند. در این میان 
افرادی که پــس از تاریخ ۱۸ مارس 
2020 تأییدیه اقامت دائم خود را نیز 
دریافت کرده اند، برای لندینگ نیاز به 
اخذ مجوز دارند و در شــرایط مشابه 

قرار دارند.
پیش از دوره پاندمــی، کانادا به طور 
منظم ماهانه بیــش از 20000 نفر 

مهاجر جدید را پذیرا بــود اما از ماه 
فوریه تاکنون هنوز نتوانسته است به 
این 2۷00 درخواســت صدور مجوز 

ورود رسیدگی نماید.
مهاجرین جدیدی که تأییدیه دریافت 
اقامت دائم دارند، اگر از ایاالت متحده 
برای اقامت و زندگی در کانادا ســفر 
می کنند، پس از ۱۸ مارس می توانند 
به کانادا ســفر کنند؛ اما اگر آن ها از 
هرجایی خارج از ایاالت متحده سفر 
می کنند، فقط در صورتی می توانند به 
کانادا بیایند که از محدودیت های سفر 
تحت گروه های دیگری، مانند اعضای 

نزدیک خانواده معاف شوند.
این مورد در ماه های اولیه محدودیت 
ســفر کانادا با سقوط شــدید ورود 
مهاجرین در ماه آوریل مواجه شد که 
کمترین میزان ممکن از جنگ جهانی 
دوم تاکنون در کانادا بوده است. عالوه 
بر این، تعــداد تأییدیه های دریافت 
اقامت دائم، به دلیل اینکه افراد دارای 
اقامــت دائم در خارج از کشــور گیر 
کرده اند، در حال انقضا هستند. البته، 
تعداد تأییدیه های دریافت اقامت دائم 
در حــال انقضا ماهانه کاهش یافتند 
که می تواند تابع کاهش روند بررسی 
درخواســت های اقامت دائم باشــد. 
درنتیجه تأییدیه های دریافت اقامت 
دائم جدید کمتری نســبت به قبل 
از همه گیری صادر می شود، بنابراین 
تعداد تأییدیه های منقضی شده نیز 

کمتر است.
معصومه علی محمدی )هفته(
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

«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

اکثر مسافران خارجی که در دوره پاندمی وارد کانادا شده اند،  از قرنطینه پیشگیرانه معاف شده اند
آژانس خدمات مرزی کانادا هر هفته 
آمار مربوط به افرادی را که از طریق 
زمینی یا هوایی وارد کشور می شوند، 
منتشر می کند. طبق اعالم این آژانس 
اکثر افرادی که وارد کشور می شوند 
باید قرنطینه دو هفته ای را ســپری 

کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
از زمانی که مرزهــای کانادا به علت 
نگرانی های مرتبط با همه گیری کرونا 
بسته شد، نزدیک به ۴.6میلیون نفر 
وارد کشور شــده اند اما از این تعداد 
کمتر از یک چهــارم آن ها به رعایت 
هفته ای  دو  پیشــگیرانه  قرنطینــه 
ملزم شــده اند و بقیــه آن ها به علت 
معافیت هایــی کــه بــرای کارگران 
ضروری در نظر گرفته شده است، از 

این تدبیر پیشگیرانه معاف شده اند.
کارگــران ضروری شــامل رانندگان 
کامیون، اعضای خدمه شــرکت های 
هواپیمایی، کارگران بخش بهداشت 
و درمــان، نظامیان، افــرادی که در 
شــهرهای مرزی زندگی و در کانادا 

کار می کننــد و همچنیــن دیگــر 
افرادی که به گفته مقامات فدرال به 
مدیریت پاندمی کرونا در کشور کمک 

می کنند، از قرنطینه پیشــگیرانه دو 
هفته ای معاف هستند.

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 

جمعه گذشــته در گفت وگو با رادیو 
CKSY انتاریو اعالم کرد: »من فکر 
می کنم آرزوی همه ما این است که 

هر چه زودتر شرایط به حالت عادی 
بازگردد. در عین حال همه می دانیم 
که برای ایــن که اوضاع دوباره عادی 
شود، الزم است که برای مهار شیوع 
کوویــد۱۹ تالش کنیم. در شــرایط 
کنونی خطرات ویروس کرونا بیشتر 
از آن اســت که بخواهیم به بازکردن 

مرزها فکر کنیم.«
گروه هایی که طبق اعالم دولت فدرال 
از رعایــت قانون قرنطینــه در کانادا 

معاف هستند:
- کارگران بخش تجارت و حمل ونقل 
که در چارچوب وظایف خود در مرزها 

تردد دارند؛
- افرادی که برای رفتن به محل کار 
دائمی خود مجبور هستند از مرز عبور 

کنند؛
- تکنسین ها یا متخصصانی که دولت 
از آن ها برای نگهداری، تعمیر یا نصب 
زیرساخت های اساسی دعوت می کند؛
-کارگرانی که در فعالیت های تجاری 
یا تحقیقات مرتبط با پرورش آبزیان 
در آب های آزاد )ناخداها، دانشمندان، 

محدودیت های سفر کووید-۱۹ در کانادا  منجر به از دست رفتن  نیم میلیون شغل در ۲۰۲۰ شد
ایرونیا- محدودیت ســفر به کانادا و 
نیز سفر در سراسر کشور باعث شده 

بهبود اقتصادی کشور کند شود.
با اســتناد به نتایــج مطالعه ای که 
جمعه توسط مرکز آمار کانادا منتشر 
شــد، انتظار می رود محدودیت های 
اعمال شده به منظور کاهش سرعت 
گسترش کروناویروس در سال 2020 
به معنی از دست رفتن بین ۴00 هزار 

تا 500 هزار شغل باشد.
این ســازمان می گوید کاهش سفر 
باعث می شود تا سقف ۳۷.۱ میلیارد 
دالر یــا ۱.۷ درصد از بازده اقتصادی 

کل کشور در طول سال کم شود.
کانادا در ماه مارس مرزهایش را روی 

سفرهای غیرضروری بست و تعدادی 
از استان ها هم ســفرهای داخلی را 

محدود کردند.
دولت جاســتین ترودو تحت فشــار 
قــرار گرفته تا تالش هــای کمک به 
ایرالین های ضربه خــورده و بخش 
گردشــگری را افزایــش دهــد، اما 
نخســت وزیر اخیرا گفت تا زمانی که 
تعداد مــوارد ابتال به کروناویروس در 
آمریکا باال باقی بماند، او مرزها را بسته 

نگه خواهد داشت.
برآورد هــای مرکــز آمار کانــادا که 
دربرگیرنده مجموعه ای از بدبینانه ترین 
تا خوش بینانه ترین سناریوها درباره باز 
کردن دوباره سفرهاست، شامل اثرات 

غیرمستقیم محدودیت های سفر روی 
دیگر صنایع هم می شود.

بخــش  در  مخــارج  حالیکــه  در 
گردشــگری کاهش پیــدا می کند، 

بــه گفته این ســازمان »تقاضا برای 
محصــوالت و خدمات واســطه که 
توســط دیگر صنایع فراهم می شوند 
هم کم می شود«. این ها شامل تجارت 

عمده و خرده فروشــی، تولید غذا و 
دیگر صنایع خدماتی می شود.

مخارج بخش گردشــگری کانادا در 
فصل دوم امســال تقریبا دو ســوم 

کاهش داشت.
دولت می خواهد بــه محض کاهش 
امــواج پاندمــی کانادا را بــه عنوان 
کشــوری ایمــن برای ســفر کردن 
معرفــی کند. دولــت همچنین یک 
برنامــه پایلوت راه انــدازی کرده که 
به مســافرانی که از طریق آلبرتا وارد 
کشور می شوند تست های کووید-۱۹ 
ارایه بدهد تا بتوانــد زمان قرنطینه 
اجباری آن ها را به شدت کاهش دهد.

- محققان و دامپزشــکان( مشارکت 
می کنند؛

- افرادی که خدمات اضطراری ارائه 
می کنند )مثل آتش نشانان، نیروهای 

صلحبان، پرسنل پیراپزشکی(؛
- متصدیان حمل ونقل تجاری مسئول 

بازگرداندن بقایای انسانی به کانادا؛
- نمایندگان دولت کانادا یا یک دولت 

خارجی تحت برخی شرایط.
طبق اطالعاتی که آژانس ســالمت 
عمومی کانــادا در اختیــار الپرس 
قرار داده اســت، از زمان بسته شدن 
مرزهای کانادا با آمریکا در بیســت و 
یکم مارس گذشته، نزدیک به چهار 
میلیون و ششصد هزار نفر وارد خاک 
کانادا شده اند. از این تعداد سه میلیون 
و پانصــد هزار نفر به عنــوان کارگر 
ضروری قلمداد شــده اند و تنها یک 
میلیــون و یکصد هــزار نفر ملزم به 
رعایت قرنطینه اجباری دو هفته ای 

شده اند.
اطالعات ارائه شــده توســط آژانس 
ســالمت عمومی کانادا حاکی از آن 
است که بررسی ۸0درصد موارد ابتال 
به کووید۱۹ در کشور نشان می دهد 
که ۴.۴درصــد از آن ها مســافرانی 
بوده اند که وارد کشور شده یا افرادی 
بوده انــد که با این مســافران تماس 

داشته اند.
با توجه به این شرایط دولت کانادا از 
ماه مارس مسافرت به خارج را محدود 
کرد و در همین راســتا از شهروندان 
خواســت خودشــان از ســفرهای 
غیرضروری خودداری کنند. اما دولت 
فدرال در اواسط مارس ورود مسافرانی 
را که شهروند کانادا یا مقیم دائم کانادا 

نیستند، ممنوع کرد.
تدبیر پیشگیرانه منع تردد در مرزهای 
کانــادا و آمریکا نیز تا کنون هفت بار 
تمدید شده اســت. آخرین بار دولت 
فدرال این ممنوعیت را تا بیســت و 

یکم نوامبر تمدید کرد.
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به باور برخی اقتصاددانان پیش بینی سازمان وام مسکن و مسکن کانادا
  درباره کاهش قیمت ها در بازار مسکن کانادا تحقق پذیر نیست

ایرونیا- با وجود پیش بینی های تیره و 
تاری که سازمان وام مسکن و مسکن 
کانادا  )CMHC( اوایل امسال انجام 
داد، ممکن است  قیمتها بازار امالک 
کانادا آنطور که انتظــار می رود افت 

نداشته باشد.
با اســتناد به نتایج یک نظرسنجی 
جدید که بین اقتصاددانان برجسته 
کانادایی صــورت گرفته ، پیش بینی 
کاهش قیمــت ۱۸ درصــدی بازار 
مسکن در دوران رکود »دیگر مرتبط 

نیست.«
بــاب دوگان اقتصاددان ارشــد این 
ســازمان فدرال به خبرنگاران گفت 
این ســازمان هنوز پــای پیش بینی 
اصلی خود در ماه مه ایستاده و هنوز 
باور دارد که قیمت مســکن در کانادا 
چیزی بین ۹ تــا ۱۸ درصد کاهش 

خواهد داشت.
شــری کوپــر اقتصــاددان ارشــد 
می گوید  سنترز  لندینگ  دومینیون 
قیمت میانگین مسکن در سطح ملی 
در آخرین آمار مرتبط به آگوســت 
۱.5 درصــد افزایش داشــت و گفت 
پیش بینی سازمان مسکن »بیش از 

حد بدبینانه« است.
هلموت پاســتریک اقتصاددان ارشد 
ســنترال ۱ هم قبول دارد و می گوید 
قیمت ها در حقیقت »در حال افزایش 
هستند« و نرخ های رکوردشکن پایین 
وام مسکن هنوز باعث افزایش فروش 

و باال بردن قیمت ها می شوند.
این هم راســتا با پیش بینی قیمت 

میانگین ۱0 شــهر طی 6 ماه آینده 
است و هغت تن از کارشناسان عنوان 
کرده اند  میزان افزایش قیمت حدود 
۳ درصد خواهد بود. تغییر شــدیدی 
میان بازارها وجود ندارد و هر شهری 
که در نظرســنجی شرکت داده شده 
بــوده می تواند انتظار افزایش قیمتی 

میان 2 تا ۳ درصد داشته باشد.
با این حال، تعدادی از اقتصاددان های 
شــرکت کننده در نظرســنجی بــا 
پیش بینی ســازمان مســکن موافق 
بودند و حدود یک سوم از آن ها گفتند 
بازار شاهد کاهش قیمت بین ۹ تا ۱۸ 

درصد خواهد بود.
تونی استیلو که یکی از اقتصاددان هایی 
اســت که با ســازمان مسکن موافق 

اســت، اقرار می کند که بازار مسکن 
مقاومت نشــان داده، اما هنوز انتظار 
دارد که اواخر امســال و تا اواســط 
202۱ فعالیت مســکن شاهد کمی 

کاهش باشد.«
اســتیلو گفــت: »این بــه خاطر از 
دست رفتن تاریخی شغل ها، ایمنی 
اشتغال، ترس ها و عدم اطمینان های 
مرتبط به ویــروس و قوانین وام دهی 
سفت و ســخت تر ســازمان مسکن، 
توقف عملی مهاجرت، خروج مردم از 
بازارهای شهری با تراکم باال، تقاضای 
پاییــن توریســت ها و دانشــجویان 
خارجی بــرای ایر بی ان بــی و پایان 
تعویق پرداخت وام های مسکن توسط 

بانک هاست.«

او اضافــه کــرد: »ایــن فاکتورهــا 
ممکن اســت باعث شــوند خیلی از 
خانوارها  مخصوصــا  صاحب خانه ها، 
و ســرمایه گذارانی که به شــدت وام 
گرفته اند، به سرعت خانه های شان را 

بفروشند.«
از نظر محلی، تورنتــو به طور مداوم 
شاهد افزایش قیمت مسکن در تمام 
طول پاندمی بوده است. جدیدترین 
داده هــای انجمــن امــالک تورنتو 
متعلق به ســپتامبر نشان می دهند 
که ۱۱0۸۳ خانــه موجود با قیمت 
متوســط ۹60۷۷2 دالر در منطقه 
تورنتو به فروش رفــت که نمایانگر 
افزایشی ۱۴ درصدی نسبت به سال 

iroonia.ca .قبل بود

کرونا برای یک هفتم مردم کانادا 
عدم امنیت غذایی ایجاد کرده است

مداد- به گزارش نشــنال پســت، از 
هر هفت کانادایــی یک نفر در طول 
همه گیــری کوویــد ۱۹ دچار عدم 
امنیت غذایی شــده اســت. به باور 
بر  مخربی  تأثیــرات  کارشناســان، 
سالمتی جســمی و مخصوصا روانی 
داشته و می تواند تبعاتی همچون قطع 
روابط اجتماعی ایجاد کند و تأثیراتی 
بر سطح شادی ایجاد کند و عالوه بر 
این موجب از بین رفتن فرصت های 

شغلی خواهد شد.
طبــق گزارشــی که توســط مراکز 
غذایــی غیرانتفاعی جامعــه کانادا 
)CFCC( منتشر شد، پیش از شروع 
همه گیری کرونا حــدود چهار و نیم 
میلیــون کانادایی ناامنــی غذایی را 
تجربه کرده بودند و در طول شــروع 
همه گیری کرونا، این تعداد ۳۹ درصد 

افزایش یافته است.
از  حاکی  انجام شــده  بررســی های 
این حقیقت اســت که ایــن ناامنی 
غذایی به طور نامتناســب در جامعه 
گسترش یافته و به طور خاص جوامع 
سیاه، بومی و ساکنان مناطق شمالی 
را تحــت تأثیر قــرار می دهد. بر این 
اساس درنتیجه فشــارهای ناشی از 
همه گیــری، از هر هفت نفر یک نفر 
توانایی تهیه غذای کافی را نداشــته 
یا نگران تمام شــدن ذخیره غذایی 
خانواده اش بدون امکان تهیه مجدد 

آن ها است.
در همین رابطه نیکوال مور به تازگی 
 The Arrow اولین آهنگ خود را بانام

در همین زمینه منتشــر کرده است. 
وی یک ترانه سرا و وکیل مرکز غذایی 
جامعه همیلتون است که سه فرزند 
زیر نه ســال را سرپرستی می کند و 
با ترویج باغبانی، این پیام را به مردم 
منتقل می کند کــه می توانند برخی 
محصوالت مانند خیار، لوبیا ســبز، 
کاهو، کــدو، گوجه فرنگی، کلم پیچ 
و… را خودشان پرورش داده و مصرف 
کنند. وی می گوید من فرزند کوچک 
و شیرخواره ای دارم که در حال رشد 
بوده و بخش اعظمــی از درآمد من 
برای تأمین پوشک و شیر خشک وی 
مصرف می شــود. این موضوع باعث 
شده است نگرانی های زیادی در مورد 
آینده و نحــوه تأمین نیازمندی هایم 

داشته باشم.
در همین رابطه یک نظرســنجی از 
مردم کانــادا در رده هــا و گروه های 
مختلــف اجتماعی انجام شــده که 
درنتیجه آن مشخص شد ۸۱ درصد 
از شرکت کنندگان باور دارند که عدم 
امنیت غذایی به ســالمتی جســمی 
آن ها آســیب می رساند. ۷۹ درصد از 
مشارکت کنندگان در این نظرسنجی 
نیز گفتند که این موضوع بر سالمت 
روان آن ها تأثیر گذاشته و 6۴ درصد 
معتقدند بر روابط آن ها اثر نامطلوبی 
داشــته و 5۹ درصــد نیز می گویند 
که عدم امنیت غذایی برفرزندانشان 
گذاشته و 5۷ درصد از این افراد اظهار 
داشــتند که این موضوع روی شغل 

آن ها تأثیر نامطلوبی خواهد داشت.

رکورد شکنی تورم در کانادا 
در ماه سپتامبر

ایرانیان کانادا- متوسط نرخ تورم کانادا 
در ۱2 ماه منتهی به سپتامبر با 0.۴ 
درصد افزایش نســبت به ماه قبل به 
0.5 درصد رســید که این نرخ تورم، 
0.۱ درصد باال تر از نرخ قبلی برآورد 
شــده توسط کارشناسان و بیشترین 
تورم ثبت شده در این کشور طی سه 
ماه اخیر محســوب می شود.در بین 
بخش های مختلف، بیشــترین تورم 
مربوط به مواد غذایی و نوشــیدنی با 
۱.۷ درصد بوده است. تورم آب و برق 
نیز ۱.6 درصد و تنباکو با 0.۴ درصد 
اندازه گرفته شده است. از سوی دیگر 
کمترین تورم مربوط به بخش لباس و 
پوشاک با منفی ۴.۱ درصد و فرهنگ 
و آموزش با منفــی ۱.2 درصد بوده 

است.
بانک مرکزی کانادا تا پیش از بحران 
کرونــا بر خالف همتــای آمریکایی 
خود تاکنون توانســته بود نرخ تورم 
را در محــدوده دو درصدی باقی نگه 
دارد و این مســاله به ثبات نرخ بهره 
نیز کمک کــرده بود. با این حال این 
بانک اعالم کرده است که تحت تاثیر 
شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت، نرخ 

تورم این کشــور احتماال در محدوده 
صفر درصدی نوسان پیدا خواهد کرد 
و انتظار می رود که دست کم در طول 
ســه ماهه دوم سال شاهد تداوم این 

وضعیت باشیم.
پــس از مدت ها تعطیلی گســترده 
کســب و کارها، بخش های مختلف 
اقتصــادی کانادا بــه تدریج در حال 
بازگشایی هســتند و روند بازگشت 
کارکنان به کارهای خود آغاز شــده 
است. انتظار می رود به زودی مخارج 
مصرف کنندگان افزایش پیدا کند هر 
چند تا بازگشــت مخارج به سطوح 
پیــش از کرونا مدت هــا زمان الزم 

است.
طبــق اعالم مرکز آمار کانــادا، تورم 
ماهانه در ماه ســپتامبر بدون تغییر 
نسبت به ماه قبل به منفی 0.۱ درصد 
رسیده است. هســته تورمی نیز که 
تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی 
را به دلیل نوســانات باالی آن ها در 
نظر نمی گیرد تا پایان این ماه با 0.۱ 
درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود 

به 0.۳ درصد رسیده است.

در بازار کم مشتری خانه های اجاره ای تورنتو،
صاحب خانه ها از دریافت سه ماه اجاره هم می گذرند!

ایرونیا- پیش از پاندمی، بزرگ ترین 
از  موجــی  شــاهد  کانــادا  شــهر 
اجاره نشین ها بود که برای اجاره کردن 
امالک رقابت می کردند، اما اوضاع بعد 

از پاندمی به شدت تغییر کرده است.
بــه گفته کریســتال چــن، یکی از 
 PadMapper تحلیل گران شــرکت
کــه کارش ردیابــی بازار مســکن 
اجاره ای اســت، صاحب خانه ها حاال  
به مستاجران مجموعه ای از امتیازات 

جذاب  را ارایه می کنند.
او گفت: »تا به حال شاهد سه ماه اجاره 
رایگان همراه قرارداد حداقل یک ساله 
و همچنین چیزهایی از جمله شش 
ماه پارکینگ یا انبار رایگان بوده ام که 
البته سال قبل همین موقع کامال دور 
از ذهن و یا حتی بهتر اســت بگوییم 

غیرممکن بود.«
جستجو در سایت rentals.ca نشان 
می دهد که یک نفر آپارتمانی تک نفره 
نزدیک دانشگاه رایرسون را برای اجاره 
گذاشته که اجاره آن برای بقیه 2020 
رایگان است. این ساختمان امکاناتی 
از جمله »استخر پنت هاوس داخلی« 
و »اتاق ورزش درجه یک« دارد. یک 
لیستینگ در محله آنکس تورنتو هم 
یک ماه اجاره رایگان و اینترنت رایگان 
به دانشجویانی پیشنهاد می دهد که 

در اکتبر قرارداد امضا کنند.
فیلومینا مورا از مدیران امالک شرکت 
هاوارد پراپرتیز می گوید اگر کســی 
واحدی در یکی از برج های اگلینتون 
ایست در مرکز شهر تورنتو اجاره کند، 

500 دالر جایزه می گیرد.
او گفت: »ما این پیشنهاد را از اواخر 
آگوست دادیم چون متوجه شدیم که 
ترافیک در ساختمان کند شده بود. 

به اندازه ای که معموال در این  موقع 
از ســال نمایش خانه داشتیم، دیگر 

نداشتیم.«
مجموعه ای از رخدادها باعث خلق این 
بازار مستاجران شده است. به خاطر 
اینکه مدارس دوره های مجازی ارایه 
می دهند، بســیاری از دانشجویان با 
خانواده های شــان زندگی یا جاهای 
ارزان تری را انتخاب می کنند. با توجه 
به اینکه تعداد دانشجویان بین المللی 
هم بســیار کــم شــده، واحدهای 
اجاره ای کوتاه مدت که قبال به عنوان 
مکان هــای تفریحــی تعطیالتی در 
ایربی ان بی اجاره می رفتند حاال بازار 

را پر کرده اند.
در عین حال، مهاجرت عمال متوقف 
است و تقاضا از سوی تازه واردها برای 
تورنتو به شــدت کاهش  واحدهای 
یافته اســت. روند دورکاری در دوران 
پاندمی هم به خیلی هــا اجازه داده 

خانه های مقرون به صرفه تری خارج 
از شهر بگیرند و فضای بسیار بیشتری 

داشته باشند.
با وجود اینکــه مبلغ اجاره در تورنتو 
به طور متوسط کاهش چشمگیری 
در دوران بحران کروناویروس داشته، 
تقاضا و قیمت ها در شهرهای اطراف 
از جملــه همیلتون، کیچنر و گوئلف 
بســیار باال رفته  که نمایانگر خروج 

مردم از هسته های شهر است.
با اســتناد بــه شــرکت تحقیقاتی 
اوربنیشــن، نرخ خالی بودن مسکن 
بــرای آپارتمان های کانــدو مبله در 
تورنتو بزرگ در فصل سوم 2.۴ درصد 
افزایش داشت که نمایانگر آغاز ردیابی 
داده ها توسط این شرکت و مربوط به 
زمانی است که نرخ باالتر از 2 درصد 
بوده اســت. واحدهای اجاره ای حاال 
بیشتر در بازار باقی می مانند و زمان 
متوســط انتظار آن ها در آگوست 26 
روز بود و نسبت به ۱۴ روز سال قبل 

افزایش قابل توجهی داشت.
جدیدترین گزارش لیســتینگ های 
می دهد  نشان   rentals.ca ســایت 
که بزرگ تریــن تخفیف ها در بخش 
کاندوها برای کوچک ترین واحدهای 
حدود ۴00 فوت مربع ارایه می شود. 
در عین حــال، مبلغ اجاره واحدهای 
بزرگ تر از ۱000 فوت مربع در عمل 
در دوران پاندمی کمی باال رفته است. 
این نشان می دهد مردم دنبال جای 
بیشتر برای کار کردن در خانه هستند.

با اســتناد به مرکز آمــار کانادا، ۴.2 
میلیون نفر در کانادا در ســپتامبر از 
خانه کار کردند که معادل تقریبا یک 
نفر از هر چهار کارمند بود. این بسیار 
باالتر از میانگیــن پیش از پاندمی با 

رقم ۱.۹ میلیون کارمند در سراســر 
کشور است.

همچنین با توجه به اینکه سفرهای 
بین المللی بســیار کاهش پیدا کرده 
و توریســت های کمتری وارد کشور 
می شوند، واحدهایی که قبال به افرادی 
ارایه می شدند که برای تعطیالت آمده 
بودند و به عنــوان جایگزین هتل ها 
عمل می کردند، حاال بازار اجاره را پر 

کرده اند.
تعــداد لیســتینگ های کوتاه مدت 
)قرارداد کمتر از هفت ماه( در تورنتو 
در فصل سوم ســال نسبت به سال 
قبل ۱0۴ درصد افزایش داشت. تعداد 
لیستینگ های بلندمدت هم در همان 

بازه ۴۷ درصد بیشتر شد. 
دقیقا مشخص نیســت بازار به کدام 
ســمت حرکت می کند. دنیســون 
می گوید برنامه های انگیزشی می توانند 
حتی جذاب تر هم بشوند چون پاندمی 
می تواند اثرات سنگین ماه های سردتر 

سال را تشدید کند.
در عین حال، کریستال چن می گوید 
کاهش قیمت اجاره نمی تواند مدت 
زیادی ادامه داشته باشد چون با وجود 
اینکه نرخ هــا در فصل پاییز هنوز به 
کاهش خود ادامه داده اند، سرعت این 

کاهش پایین تر آمده است.
او گفت: »مســلما دوران دیوانه واری 
اســت و مدیران امالک با درماندگی 
می خواهنــد خانه های خالــی را پر 
کنند. اگر کسی دنبال معامله خوبی 
می گردد، دو مــاه آینده زمان خوبی 
برای حرکت است. این روند احتماال 
پا به پای بهبود اقتصــادی تورنتو از 
کوویــد-۱۹ حرکت خواهــد کرد.« 

iroonia.ca
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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
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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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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

  بنیاد دفاع ازدموکراسی : دولت کانادا به هشدارهای ایرانیان مقیم کانادا 
در مورد گسترش نفوذ حکومت ایران توجهی نشان نمی دهد 

رادیو فرانســه- مهــدی امین، فعال 
سیاســی مخالف جمهوری اسالمی 
ایران ســاکن کانادا به قتل رسید. بر 
اساس گزارش ها، جسد این شهروند 
ایرانی کانادایی بعدازظهر چهارشنبه 
2۱ اکتبر در منزل مســکونی اش در 
شــهر مارکهام در شمال تورنتو پیدا 
شد. بامداد پنجشــنبه پلیس کانادا 
با انتشــار اطالعیه ای بدون اشاره به 
هویت مقتول، از مردم برای دریافت 
اطالعات بیشتر درخواست کمک کرد.

مهدی امین، حدود 50 ساله، کارمند 
یکی از شرکت های ساختمان سازی 
در بزرگشــهر تورنتو بــود و پیش از 
ســال 20۱5 به مــدت بیش از یک 
ســال بعنوان یکی از اعضای هیأت 
مدیره کنگره ایرانیان کانادا نیز فعالیت 

داشت.
اینترنتی »پرژن  به گزارش ســایت 
میرور« ، مرگ مهدی امین توســط 
کارآگاهان پلیس به عنوان قتل همراه 

با خشونت در نظر گرفته شده است.
کارآگاهان پلیس از هر فردی که در 
محدوده وقوع قتل به مورد مشکوکی 
برخــورده  و تاکنون با پلیس صحبت 
نکرده  درخواســت کرده اند تا به نزد 
پلیس برود. آنها همچنین از افرادی 
که در ایــن محــدوده فیلم هایی از 
دوربین های مدار بســته خود دارند 
که حاوی مواردی مشــکوک اســت 
درخواست کرده اند تا با پلیس منطقه 

یورک تماس بگیرند.
پلیس اعالم کرده است که هم اکنون 
منتظر نتیجه کالبد شــکافی است و 
تا زمان مشخص شدن نتیجه قطعی 
علت مرگ هیچ جزییاتی از این قتل 
و هویت مقتول را بازگو نخواهند کرد.

در واکنش به انتشار خبر قتل مهدی 
امین، حامد اسماعیلیون، نویسنده و 
از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی 
که همســر و دختر خــود را در این 
فاجعه از دست داده، در صفحه فیس 
بوک خود نوشت: »آقای مهدی امین 
که از فعالین سیاسی مقیم تورنتوست 

متاسفانه در محل سکونتش به قتل 
رسیده است.«

اسماعیلون اضافه کرد: »پلیس هنوز 
هیچ نظری ندارد و مشغول تحقیقات 
اســت. بنا نداشتم تهدیدات به مرگ 
را علنــی کنم ولی اگــر رد پای یک 
حکومت خارجــی در این قتل پیدا 
بشود به نظر می رســد فرنگی کاران 
جمهوری اسالمی دوباره به ماموریت 

می روند.«
او ادامه داد: »این را می نویســم چون 
خیلی ها نگران بودند. من از مواجهه  با 
قاتلین جمهوری اسالمی واهمه ندارم 
و نگرانی هم در کار نیست، گزارشی 
هم درباره ی این قتل از سوی پلیس 
منتشر نشــده است ولی به توصیه ی 
وکیلم در چند هفته ی اخیر با پلیس 
تورنتو و فدرال در تماس هستم و قرار 
است تحقیقات جامعی در مورد تمام 
پیغام هــای نفرت انگیز، اتومبیل های 
مشــکوک، تماس هــای عجیــب و 

تهدیدات به مرگ انجام شود.«

حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن 
خانواده قربانیان پرواز ۷52 )هواپیمای 

اوکراینی(، ساکن شهر تورنتو است.
قتل این مخالف جمهوری اســالمی 
در خارج از کشــور در حالی است که 
حکومت ایران در طــول چهار دهه 
گذشته به شیوه های مختلف مخالفان 
خــود را در خارج از کشــور به قتل 

رسانده است.
کیهان لنــدن- قتل مهــدی امین 
فعــال مدافــع پادشــاهی و مخالف 
نظــام جمهوری اســالمی در خاک 
کانــادا، واکنش های گســترده ای را 
از ســوی کاربران توئیتر فارســی به 
دنبال داشــت. کاربرانــی که مهدی 
امیــن را می شناســند، او را یکی از 
سرشــناس ترین مخالفان جمهوری 
اســالمی در تورنتو معرفــی کرده و 
نوشته اند که وی همواره در اعتراضات 
ضد رژیــم و همچنین تجمعاتی که 
هواداران نظام در تورنتو بر پا می کردند 

شرکت فعال داشته است.

تصاویری از مهدی امین در تظاهرات 
اعتراضــی علیــه رژیــم و تجمعات 
حامیان جمهوری اسالمی بازنشر شده 
که وی را با دست نوشــته هایی چون 
»اصالح طلــب، اصولگرا دیگه تمومه 
ماجرا«، »ظریف چهره ی بزک کرده  ی 

خامنه ای است« نشان می دهد.
شمار دیگری از کاربران، قتل این فعال 
برانــداز خارج از کشــور را به معنای 
افزایــش تالش رژیم بــرای ارعاب و 
سرکوب مخالفانش در خارج از کشور 
می دانند که اکنون عالوه بر کشورهای 
همسایه و اروپایی، به کانادا نیز رسیده 

است.
فعاالن توئیتر فارســی با فرا رسیدن 
آبان ماه و نخســتین سالگرد کشتار 
اعتراضــات  در  شــرکت کنندگان 
سراسری آبان  ۹۸ و کشتار دست کم 
۱500 تن در شهرهای مختلف ایران 
)به استناد خبرگزاری رویترز(، نوشتند 
که جمهوری اســالمی هم در داخل 
ایران و هم در خارج دست به کشتار و 

قتل می زند و خون مهدی امین اولین 
خون آبان ماه ۹۹ است که ریخته شده 

است.
قتــل مهــدی امین فعال سیاســی 
ســاکن کانادا در حالی افکار عمومی 
و شــبکه های اجتماعی را به شدت 
متأثر و شوکه کرده است که اول آبان 
مصادف با مراسم چهلم نوید افکاری 
از اعدام شدگان اعتراضات دی ماه ۹۷ 
بود که خانواده اش با محدودیت های 
بســیار بر مــزار وی برگــزار کردند. 
کاربران فضای مجازی در این ارتباط 
نوشتند که چرخ ترور و کشتار رژیم 
ایران در کانادا نیز به کار افتاده است 
آنهــم در حالی که این کشــور یکی 
از جاهاییســت که مــورد عالقه ی 
اختالســگران نظام و اعضای خانواده 
و وابســتگان زمامــداران جمهوری 
اســالمی اســت و میلیون ها دالر در 
آنجا سرمایه گذاری  کرده  و همزمان به 

تبلیغات فرقه ای نیز می پردازند.
بســیاری از کاربــران با یــادآوری 
شکنجه ها، بازداشــت ها و اعدام های 
صورت گرفته توســط حکومت فقط 
در طول یکســال اخیر و اکنون قتل 
یک مخالف رژیم، به شدت از هواداران 
رژیــم ایــران، البیگــران و حامیان 
سیاســت های جمهوری اسالمی در 
خــارج از ایران که به »ماله کشــان« 

معروف شده اند، انتقاد می کنند.
کاربران توئیتر فارســی همچنین از 
مماشات جاستین ترودو نخست وزیر 
کانادا با جمهوری اسالمی و حامیانش 
و تبدیل کردن این کشــور به النه ی 
آنها به شدت انتقاد کرده  و می نویسند 
که او باید پاسخگوی قتل مهدی امین 
به عنوان یک شهروند مدافع براندازی 

جمهوری اسالمی باشد.

برخی کاربران توئیتر مدعی هستند 
که در طول یکســال اخیر، عالوه بر 
مهدی امین، کیــا کیامهر یک فعال 
سیاسی دیگر نیز که مخالف رژیم بوده 

در تورنتو به قتل رسیده است.
این کاربران با اشــاره به اینکه کشور 
کانادا به محل ســکونت وابستگان و 
مهره های رژیم، تبدیل شــده است، 
اســالمی  جمهوری  که  نوشــته اند 
همانطور که با مبالغ هنگفت هزینه ی 
برگزاری دسته های عزاداری و مراسم  
مذهبــی و تبلیغات فرقــه ای را در 
شهرهایی چون تورنتو می پردازد، در 
کانادا نقشــه های آدم ربایی، تهدید و 
قتل نیز برای مخالفانش می چیند و 

اجرا می کند.
ایــران پــرس نیــوز-  بنیــاد دفاع 
ازدموکراســی  پیش تر در گزارشــی 
نسبت به گســترش نفوذ جمهوری 
اسالمی در کانادا هشدار داده و گفته 
بود: این کشــور به یک کانون اصلی 
برای حامیان رژیم ایران تبدیل شده 
و آنها میلیاردها دالر را با پول شــویی 
از ایــران خــارج کــرده و در کانادا 

سرمایه گذاری کرده اند.
ایــن بنیاد در بیانیه ای نوشــته بود: 
دولت کانادا به هشــدارهای ایرانیان 
مقیم کانادا در مورد گســترش نفوذ 
حکومت ایران توجهی نشان نمی دهد. 
این در حالی اســت که حامیان رژیم 

ایران در کانادا بسیاری از کنشگران 
ایرانی از جمله خانواده های قربانیان 

هواپیمای اوکراینــی، را مورد تهدید 
قرار داده اند.

بنیاد دفاع از دموکراســی ها نوشــته 
بــود: دولت »ترودو« می توانســت با 
تروریست شناختن ســپاه پاسداران 
به عنوان یک ســازمان تروریستی و 
تحقیق و تفحص در مورد شبکه های 
وابسته به حکومت ایران در کشورش 
در سمت درست تاریخ قرار گیرد. اما 
بی توجهی به این امر می تواند پرونده 
او را لکــه دار کند، بــه ویژه اگر رژیم 

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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•	 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
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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 25 سال تجربه
 و بهره مندى از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضاى سبز و آرشیتکت

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

تهدید خانواده قربانیان پرواز اوکراین:
»در لیست ترور هستی!

 قبل از مردن
 از زندگی کوتاهت لذت ببر«

مــداد- به تازگی برخــی از اعضای 
خانواده ی این قربانیان گزارش کرده اند 
که با تهدیدهایی روبه رو شــده اند که 
آن هــا را از انتقاد به حکومت ایران و 
درخواست واکنش مجامع جهانی به 

این موضوع منع می کند.
»در لیست ترور هستی! قبل از مردن 

از زندگی کوتاهت لذت ببر«
این یکی از چند پیام تهدیدی است 
که حامد اســماعیلیون طی ماه های 
سخت پس از ساقط شدن هواپیمای 
اوکراینی به دلیل اصابت دو موشــک 
پدافند هوایی در تهران، دریافت کرده 
اســت. فاجعه دردناکی که او در طی 
آن، همسر و دخترش را از دست داد.

ماجرا از وقتی علنی شــد که یکی از 
فعالین سیاسی مخالف حکومت ایران 
در تورنتو در خانه خود به قتل رسید. 
مشخص نیست انگیزه ی قتل چه بوده 
 PS752 اما بازماندگان قربانیان پرواز
پــس از این اتفــاق تصمیم گرفتند 

تهدیدات را علنی کنند.
حاال پلیس ســلطنتی کانادا و رالف 
گودال، نماینده ویژه دولت فدرال در 
رسیدگی به پرونده پرواز PS752 هم 
اظهار نظــر کرده اند و هرگونه تهدید 
خارجی علیه اتباع کانادایی را محکوم 

کرده ان
در همین رابطه رالف گودال، نماینده 
ســابق مجلس که به عنوان مشــاور 
ویژه دولت کانادا در مورد این حادثه 
فعالیت می کند، اظهار داشت: این یک 
جنایت زشت و موذیانه است که ظاهراً 
به دستور یک قدرت خارجی ترتیب 
داده شده اســت. این موضوعی است 
کــه برای هر کانادایــی نگران کننده 

محسوب می شود.
به گفتــه این مقام دولتــی، در بهار 
گذشته دو مورد ارعاب و آزار و اذیت 
به پلیس گزارش شده است. وی گفت 
که تعداد چنین حوادثی که مقامات از 
آن مطلع هستند اکنون به ۱۱ مورد 
رسیده اســت. گودال افزود، آر.سی.

ام.پی، پلیس محلی و ســازمان های 
امنیتی با متحدان کانادا در سراســر 
جهان همکاری مناســبی داشــته و 

تهدیدات را جدی می گیرند.
حامد اســماعیلیون یکی از کسانی 
اســت که عزیزترین افراد خانواده اش 
را هنگامی که پرواز PS752 در هشت 
ژانویه توســط نیروهای نظامی ایران 
بر فراز تهران ســرنگون شد، از دست 
داد. وی در این حادثه به سوگ دختر 
نه ســاله اش ریرا و همسرش پریسا 
نشســت که همراه با ۱۷6 نفر دیگر 

جان باختند.
حامد اسماعیلیون سخنگو و نماینده 
انجمن خانواده های قربانیان این پرواز 
در کانادا اســت که همگی خواستار 
اجرای عدالت هســتند. وی در این 
رابطه گفــت که ماه هــای متمادی 
نفرت انگیزی دریافت کرده  پیام های 
است اما این تهدیدات پس از حضور 
وی در تجمع پنجم اکتبر در پارلمان 

هیل، تشدید شده است.
حامد اســماعیلیون در ایــن رابطه 
می گوید: آن شــب یک وسیله نقلیه 
مشــکوک در خارج از خانه مدت ها 
توقف کرده و سپس با سرعت کمی 
دور شــد. وی همچنیــن از دریافت 
تماس تلفنی مشکوکی در پنجم اکتبر 
خبر داد که طی آن به وی گفته شده 

بود: بیا در مورد آخرین لحظات زندگی 
همسر و دخترت صحبت کنیم.

حامد این شماره را مسدود می کند اما 
ساعاتی بعد در اینستاگرام یک پیام 
به زبان فارسی دریافت می کند که در 
آن به طور مســتقیم تهدید می شود. 
متن پیــام فوق، چنین بود: نام تو در 
لیست ترور قرارگرفته است، بنابراین 
قبل از کشته شدن از زندگی لذت ببر. 
تو می توانی درس عبرتی برای خارج 

نشینان باشی!
وی روز جمعه با پلیس مالقات کرده 
و از وی خواســته شد که تماس های 
بعــدی را ضبط کند. اســماعیلیون 
در گفتگــو با ســی بی ســی گفت: 
صادقانه می گویم که این تهدیدها مرا 
نمی ترساند. این شرایطی است که ما 
از ابتدای بروز آن فاجعه و به خصوص 
در ماه مه و ژوئن تجربه کرده ایم … 
به نظر من این پیام اینستاگرامی، اوج 
نفرت انگیزی  و  توهین آمیز  پیام های 

بود که دریافت کردم.
وی معتقد اســت این پیام ها از ایران 
و کانادا ارسال می شوند اما مشخص 

نیســت که آیا ارسال کنندگان آن ها 
نمایندگان رژیم ایران هستند یا فقط 

از طرفداران حکومت؟
حامد اسماعیلیون این موضوع را پس 
از آنکــه یک فعال سیاســی مخالف 
جمهوری اسالمی در تورنتو در خانه 
خود به قتل رسید، علنی مطرح کرد. 
پرونده این قتل هنوز توسط پلیس در 
دســت تحقیق قرار دارد و مشخص 
نیست دلیل اصلی کشته شدن او چه 
بوده و آیا اصالً ربطی به فعالیت های 
سیاســی او داشته اســت یا خیر. اما 
حامد اســماعیلیون و دیگر اعضای 
هواپیماهای  قربانیــان  خانواده های 
اوکراینــی که پیام هــای تهدیدآمیز 
دریافت کرده بودند، پس از این ماجرا 
تصمیم گرفتند موضوع تهدیدات را 

علنی نمایند.
محمود زیبائــی یکی دیگر از افرادی 
است که همسر و دخترش را در این 

فاجعه هوایی ازدســت داده است. وی 
در این رابطه می گوید: شخصی با من 
تماس گرفته و خود را بازپرس ارشد 
دادگاه نظامــی در ایران معرفی کرد. 
این فرد به من گفت که برای پیگیری 
این دادخواســت و دریافت خسارت 
باید به ایران بازگردم. ممکن اســت 
این تماس به ظاهر تهدید محســوب 
نشود اما می توان از جنبه های دیگری 
آن را تهدید قلمداد کرد زیرا این فرد 
مدام اصرار داشت که ما باید یکدیگر 
را ببینیم! شما باید به ایران برگردید! 
شــما باید بــه اینجا بیاییــد و یک 

دادخواست تنظیم کنید.
جواد سلیمانی از ادمونتون، یکی دیگر 
از افرادی اســت که همسرش را در 
این پرواز ازدســت داده است. وی در 
این رابطه گفت که تهدیدها را جدی 
نمی گیرد زیرا هیچ یک از افراد خانواده 
وی در ایران نیستند اما درعین حال 

نگــران ســایر قربانیانی اســت که 
خانواده شان در ایران بوده و می توانند 
هــدف آزار و اذیت قــرار گیرند. این 
تهدیدها و آزار و اذیت های خانواده ها، 
از همان ابتدا وجود داشته و مواردی 
همچون دخالت در روال تشییع جنازه، 
نوشتن پیام های تبریک شهادت روی 
تابوت ها و بازداشت برخی از اعضای 
خانواده در ایران به  کرات در این مورد 

رخ داده است.
به اعتقاد جواد سلیمانی، این موارد، 
تهدیدی ملی برای کانادا محســوب 
می شــود. من فکر می کنــم تنها راه 
مقابله با این ارعاب و تهدیدها و ایجاد 
نگرانی ها برای خانواده ها این اســت 
که دولت کانادا علنــاً از خانواده های 

قربانیان حمایت کند.
رالف گودال، نماینده ویژه دولت کانادا 
در رســیدگی به پرونــده هواپیمای 
اوکراینی مدعی است که دولت فدرال 
این تهدیدها را بسیار جدی می گیرد. 
به باور وی، این مــوارد طبق قوانین 
کیفری جرم علیه کانادا محســوب 
می شــوند و مداخالت خارجی از این 
 دست به حاکمیت و یکپارچگی کشور 
ما خدشه وارد می کنند. دولت کانادا 
باید واکنشی متناسب و قابل قبول از 

خود نشان دهد.
در خاتمــه گفتنی اســت که پلیس 
سلطنتی کانادا روز گذشته بیانیه ای 
صادر کــرده و در آن اعالم کرد: ما از 
موضوع ارعاب خانواده های داغدار این 
پرواز، آگاه هستیم و چنین شکایاتی را 

جدی می گیریم.
در ادامــه این بیانیه آمده اســت: ما 
نمی توانیــم در مورد مــوارد فردی 
اظهارنظر کنیم اما کانادایی ها و همه 
افرادی کــه در این کشــور زندگی 
می کنند، صرف نظــر از ملیت خود، 
باید احساس امنیت کرده و در مقابل 
محافظت  جنایت کارانه  فعالیت های 

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

مهاجران و پناهجویان
 در شهرهای کوچک کانادا 

زودتر ادغام می شوند 

افزایش مالیات
 خانوارهای کم درآمد کانادایی

 با رشد درآمد
طبق محاســباتی که وزارت دارایی 
کانادا انجام داده اســت، کارگرانی که 
در نظام اشتغال کانادا در قاعده هرم 
درآمد قرار دارنــد، زمانی که درآمد 
بیشــتری کســب می کنند از همه 
گروه های دیگر و حتی از ثروتمندان 

بیشتر ضرر می کنند. 
این افراد در صــورت افزایش درآمد، 
عالوه بــر این که بایــد مالیات های 
بیشــتری بپردازند، ممکن اســت از 
برخی امتیازات مربوط به مبارزه با فقر 

نیز محروم شوند.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
کارشناســان وزارت دارایی کانادا در 
گزارشی اعالم کردند آگاهی از این که 
چه گروه هایی با افزایش درآمد، بیشتر 
ضــرر می کنند و از چــه برنامه های 
حمایتــی فدرال محروم می شــوند، 
می توانــد به افراد کمــک کند تا در 
زمینه اشــتغال رویکردی را در پیش 
گیرند که فشار کمتری به آن ها وارد 

کند.
طبق این گــزارش؛ کارگران با درآمد 
پائین که ســاالنه بین 25تا ۳۴هزار 
دالر درآمــد دارنــد، در ازای هــر 
درآمد، ۴۱۳دالر  افزایش  ۱000دالر 

از دست می دهند.
 در تمامی ســطوح درآمــدی نظام 

اشــتغال کانادا، هیچ گروه دیگری با 
افزایش درآمد این اندازه ضرر نمی کند.

پــس از این گروه، ۱0درصد کارگران 
بســیار ثروتمند قــرار می گیرند که 
درآمد ساالنه آن ها باالتر از ۱۱۴هزار 
و 5۷0دالر اســت. این گروه در ازای 
هر ۱000دالر افزایش درآمد، باید از 

۴02دالر چشم پوشی کنند.
افراد ثروتمند هر اندازه ثروتشان بیشتر 
شود ملزم به پرداخت مالیات بیشتری 
هســتند اما افراد با درآمد پائین در 
صورتی که میزان درآمدشان افزایش 
یابد با دو مسئله روبرو هستند: از یک 
طرف مالیــات بردرآمد آن ها افزایش 
می یابد و از طرف دیگر برخی کمک 
هزینه ها و مزایای درآمد مثل کمک 
هزینه فرزند که دولت فدرال تعیین 

کرده است، کاهش می یابد.

 بدون توجه به بحران اقتصادی 
نیمی از شاغلین کانادایی قصد تغییر شغل دارند

ایرونیا- نتایج یک نظرسنجی جدید 
از شــرکت  Hays Canada نشان 
می دهد تعداد قابل توجه کانادایی هایی 
که بــه خاطر پاندمی بیــش از حد  
منزوی و مضطرب شــده اند،  دوست 

دارند کار جدیدی آغاز کنند.
تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان گفتند 
آماده  اســتعفا دادن از شــغل خود 
هستند. این رقم بیشتر از  رقم سال 
پیش اســت کــه  ۴0 درصــد افراد 

نظرسنجی شده را شامل می شد.
حتی با وجــود اینکه به خاطر بهبود 
اقتصادی ممکن اســت چشــم انداز 
کسب و کارها بهتر از قبل شده باشد، 
شــرکت هیز اعالم کرد که »کاهش 
فشار  افزایش  اجتماعی،  فعل و انفعال 
کاری و کمبود رفاه و ســالمت روان 
از جملــه نگرانی هایی هســتند که 
کارمنــدان کانادایی  به آن ها اشــاره 

می کنند.«
ترویس گفت کسب و کارها در دوران 
بحران پاندمی بقا را در اولویت نسبت 
به تمام چیزهای دیگر قرار داده اند و 
این احتماال منجر به آسیب وارد شدن 

به کارمندان شان شده است.
او در گفتگویی عنوان کرد: »کاری که 
کارفرمایان باید انجام دهند صحبت 
کردن با دیگران است. به کارکنان تان 
سر بزنید و بپرسید که حالشان چطور 

است؟ اگر این را مستقیم از خود آن ها 
بگیرید بسیار بهتر است که بخواهید 
آن را موقع مصاحبه خروجی شــان و 
زمانی که به سمت یک رقیب می روند 

دریافت کنید.«
همچنین عدم تفاهمی بین کارمندان 
و کارفرمایان درباره نحوه پیشــرفت 
اوضاع از زمانی که میلیون ها کارمند 
دفتری از بهار شــروع به کار از خانه 

کردند، وجود دارد.
با وجود اینکه کارکنان حس می کنند 
بهره وری باالتری دارند، روســای آنها 
چنین باوری ندارند. گزارش شرکت 
نشان می دهد اختالل های ایجاد شده 

توسط پاندمی باعث شده کسب و کارها 
بهره وری کمتری داشته باشند، حتی 
اگــر کارکنان حس می کنند مفیدتر 

هستند.
»یــک کارمند فکــر می کند که هر 
روز مسیر رفت و آمد را داشتم و حاال 
فقط پشت کامپیوترم می نشینم  و 
بنابراین مدت طوالنی تری با محل کار 
در ارتباط هستم و بهره وری بیشتری 
دارم. اما شــاید به خاطر اینکه دارید 
تنها یا در اتاق خودتان کار می کنید، 
ممکن است انجام دادن کارها برای تان 
نسبت به زمانی که کنار همکاران یا 
مدیرتان هستید، مدت زمان بیشتری 

ببرد.«
امــا فعــال در ادامــه پاندمــی، هم 
کســب و کارها و هم کارمنــدان  در 
حالت صبر و انتظار قرار دارند. بیشتر 
شرکت ها سعی دارند شمار کارمندان 
را  در بهتریــن حالت به اندازه  پیش 
از پاندمــی حفظ کننــد و در نتیجه 

استخدام کردن کارکنان  بیشتر را در 
برنامه خود ندارند.

او رورک گفــت: »اتخــاذ تصمیم ها 
بــرای کارفرمایان حــاال کمی مدت 
زمانی بیشتری می برد و کارکنان هم 
دیرتر تصمیم به جدایی از شــرکت 
می گیرند.« او رورک به این نکته اشاره 
کرد که لیســتینگ شغل های جدید 
تقریبــا به درجات پیــش از پاندمی 
رسیده، اما داده های مرکز آمار کانادا 
نشان می دهد که کشور هنوز حدود 
۷00 هزار شغل کمتر از زمان پیش 

از پاندمی دارد.
به گفتــه او رورک، موج دوم پاندمی 
باعث شده خیلی ها کمی تعلل کنند. 
او گفت: »اما اگر پیش بینی ها درباره 
از راه رســیدن واکسن درست باشد 
و زندگی در ســال آینده به وضعیت 
نرمال بازگردد، سال 202۱ تبدیل به 

فصل نقل و انتقال خواهد شد.«
iroonia.ca

اختصاص ۵۰۰ میلیون دالر به احداث مسکن ارزان و سریع در ۱۵ شهر کانادا 
طرح دولت فدرال  برای ساخت خانه های ارزان قیمت

 Rana Telfa بررسی هایی که رانا تلفا
دانشگاه  دکتری  مقطع  دانشــجوی 
Guelph انجــام داده حاکــی از آن 
است که مهاجران و پناهجویان جدید 
در شهرهای کوچک کانادا با مهربانی و 

سخاوت بیشتری روبرو می شوند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
رانا تلفا که دانشجوی مدرسه طراحی 
محیط زیســت و توســعه روستایی 
اســت، در بررســی خود با بیش از 
چهل خانواده مهاجر در شــهرهای 
کوچک و بزرگ کانادا گفت وگو کرده 
و از صحبت های آن ها به این نتیجه 
رسیده است که جوامع کوچک کانادا 
با عطوفت و ســخاوت بیشــتری از 

مهاجران استقبال می کنند.
رانــا در گفت وگو با رادیو ســی.بی .
سی گفت از مصاحبه با خانواده های 
مهاجر سوری به این مسئله پی برده 
که جوامع کوچک استقبال گرم تری 
از مهاجران به عمل می آورند. وی در 
این باره مشخصا به مصاحبه با یک زن 
سوری اشاره می کند که به اتفاق پنج 
فرزند خود از میسیسوگا به یک شهر 
کوچک نقل مکان کرده و از استقبال 
گرم، مهربانــی و حمایتی که مردم 
منطقه نسبت به او و خانواده اش ابراز 
داشته اند، متعجب شده است. این زن 
مهاجر سوری به رانا گفت به راحتی 
در این شــهر کار پیدا کــرده، برای 
خودش خانــه تهیه کرده و به خوبی 

در این شهر کوچک جا افتاده است.
رانا می گوید بســیاری از خانواده های 
مهاجر کــه ابتدا در مراکز شــهری 

مستقر شده بودند، به او گفته اند که 
هزینه های زندگی برایشــان سنگین 
بوده و پس از نقل مکان به شهرهای 
کوچک تر شرایط به مراتب بهتری پیدا 
کرده و راحت تــر از پس هزینه های 

زندگی بر آمده اند.
وین کالدول، استاد رانا نیز در گفت وگو 
با رادیو کانادا گفت استقرار مهاجران و 
پناهجویان جدید در کانادا اساسا تحت 
تاثیر نوع اسپانسرشیپی قرار می گیرد 
که آن ها برای اقامت در کانادا دریافت 
می کنند. دو راه اصلی حمایت از دوتا 
از افراد به ویژه پناهجویان پس از ورود 
به کانادا، اسپانسرشــیپی شخصی و 
اسپانسرشــیپی دولتی است. این دو 
نوع حمایت از مهاجران و پناهجویان 

هر دو امتیازات خاص خود را دارند.
کالــدول تصریح کــرد نتیجه ای که 
از بررســی رانا حاصل می شــود این 
است که افرادی که از اسپانسرشیپی 
شخصی برخوردار هستند، از استقبال 
گرم تری در جامعه برخوردار می شوند. 
در این اسپانسرشیپی شخصی همیشه 
افرادی در جامعه هستند که از راه های 
مختلــف )مثال از طریــق گروه های 
مذهبی، گروه های اجتماعی یا راه های 
دیگر( برای کمک به تازه واردها اقدام 

می کنند.
کالــدول ادامــه داد تجربــه ای که 
مهاجران و پناهجویان برای ادغام در 
جامعه از ایــن طریق پیدا می کنند، 
مثبت است چرا که برای پیدا کردن 
کار، خانه و جــا افتادن در اجتماع از 
حمایت های خوبی برخوردار می شوند.

دولت ترودو روز سه شنبه به تشریح 
جزئیات طرح احداث مســکن ملی 
کانادا در بحبوحه شیوع کرونا پرداخت 
اعالم کرد و گفت: »500 میلیون دالر  
بودجه اختصاص یافته به این طرح، 
»خیلی فوری« در اختیار ۱5 شــهر 

کانادا قرار می گیرد«.
به گــزارش رســانه هدهــد کانادا، 
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز 
سه شنبه در یک کنفرانس رسانه ای 
با بیان اینکه تعداد کانادایی هایی که 
در میــان موج دوم شــیوع کرونا بی 
خانمان شــده اند نگران کننده است، 
بیان کرد: »اکنون که شیوع بیماری 
همه گیر نیازهای مسکن را شدیدتر 
کرده است، ما دوباره در صدد احداث 

مسکن هستیم«.
وی افزود: »با توجه به اینکه بزرگترین 

شــهرهای ما با نیاز فزاینــده ای به 
مسکن ارزان قیمت روبرو هستند، ما 
500 میلیــون دالر به حمایت فوری 

از احــداث مســکن ارزان قیمت در 
شهرهایی که تقاضا باالست اختصاص 

داده ایم«.
 ترودو روز سه شنبه اعالم کرد ابتکار 
اتاوا برای ساخت سریع این خانه ها دو 
بخش دارد: شهرهای بزرگ و پروژه ها. 
دولت فــدرال ابتدا 500میلیون دالر 
تحت عنوان کمک فوری به ساخت 
خانه هــای ارزان قیمت و مطمئن در 
مناطق شــهری بزرگ و پرجمعیت 
کــه تقاضای این خانه ها باال اســت، 
اختصاص خواهد داد. نیم میلیارد دیگر 
در بخش دوم پــروژه هزینه خواهد 
شد که به اســتان ها و سرزمین ها و 
همچنین سازمان های غیرانتفاعی و 
نهادهای وابسته به بومیان اختصاص 

خواهد یافت.
تــرودو خاطر نشــان ســاخت این 
ابتکار اتــاوا در چارچوب تعهد دولت 
فدرال برای ریشــه کن کردن معضل 
بی خانمانی به اجرا گذاشــته خواهد 
شــد ضمن این که اجرای این پروژه 
می تواند مشاغل زیادی هم در بخش 

ساخت وساز و مسکن ایجاد کند.
این بیانیه حدود یک ماه پس از آن که 
دولت فدرال از اختصاص یک میلیارد 

دالر به طرح احداث مسکن ملی کانادا 
برای کانادایی های آســیب پذیر خبر 
داده بود، منتشر شده است. این طرح 
در صدد احداث ۳000 واحد مسکونی 

مقرون به صرفه است.
ترودو در بخش دیگری از ســخنان 
خود گفت: »این 500 میلیون دالر به 
طور مساوی بین »شهرهای بزرگ« 
و  شهرهایی که باالترین تعداد منازل 
استیجاری و بی خانمان را دارند توزیع 

خواهد شد«.
شهرهای بزرگی که مشمول دریافت 
این بودجه حمایت مســکن دولتی 
می شــوند عبارتند از: شــهر کبک، 
واترلو،  منطقــه  همیلتــون،  لندن، 
هالیفاکــس، کلگــری، منطقه پیل، 
مونترال، وینیپگ، سوری، ادمونتون، 
اتاوا، ونکوور، تورنتو و منطقه کاپیتال 

)بریتیش کلمبیا(.
حدود 20۳ میلیون دالر از این بودجه 
به تورنتو به عنوان بزرگترین شــهر 
کانادا پرداخت می شود که بیشترین 
میزان از بودجه ای است که به شهرها 

داده می شود.
احمد حسین، وزیر خانواده، کودکان 
و توسعه اجتماعی، در یک کنفرانس 
رســانه ای گفت که این بودجه »طی 
دو روز آینده« به تمام شهرها واگذار 

می شود.
حســین افزود: »500 میلیون دالر 
دیگر طرح احداث مسکن ملی کانادا 
نیز برای توسعه دهندگان پروژه های 
احداث مســکن ارزان قیمــت داده 
می شود و آنها موظف هستند حداکثر 
طی ۱2 ماه آینده پروژه هایشــان را 

تکمیل کنند«.
وی پیش از این اظهار امیدواری کرده 
بود بیشــتر این بودجه تا قبل از ماه 
مارس 202۱ ، هنگامی که سال مالی 
فدرال پایان می یابد، واگذار شده باشد.

در آستانه کریســمس، اداره پست کانادا از شــهروندان خواست امسال 
خریدهــای مربوط به عید را زودتر انجام دهند چرا که با توجه به پاندمی 
کرونا و محدودیت هایی که این بحران بهداشتی برای خریدهای حضوری 
ایجاد کرده اســت، کارشناسان پیش بینی می کنند که در روزهای پایانی 

سال اداره پست با سیل بی سابقه ای از کار و سفارش روبرو شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، ســخنگوی اداره پست کانادا اعالم 
کرد: »امسال شرایط استثنایی است و پیش بینی می کنیم که ادارات پست 

مناطق مختلف کشور با حجم بی سابقه ای از کار روبرو شوند.«
اداره پست برای این که از انباشته شدن کار در شعبه های مختلف آن در ماه 
دسامبر جلوگیری شود، شهروندان را ترغیب کرده است که از همین حاال 
برای سفارشات آنالین خود اقدام کنند تا تحویل خریدهای سفارشی آن ها 
به روزهای پایانی سال موکول نشود و بخشی از این سفارشات پیش از آن 

که مشغله های اداره پست به اوج برسد، به مقصد رسیده باشد.
اداره پســت کانادا با پیش بینی افزایش فشــار کار بر روی کارکنان خود 
تصمیم گرفته است در هفته های پایانی سال ۴هزار نیروی جدید به خدمت 
بگیرد و یک هزار کامیون جدید برای تحویل مراسالت روانه جاده ها کند.  
این تدابیر چیز جدیدی نیست اما امسال با توجه به شرایط استثنایی ناشی 

از پاندمی کرونا زودتر از سال های گذشته به اجرا گذاشته می شوند.
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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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هشدار انجمن پزشکی کانادا  در مورد افزایش قابل مالحظه
 زمان انتظار برای جراحی پس از موج دوم کووید۱۹

ایرونیا- انجمن پزشکی کانادا می گوید 
زمان متوســط انتظار برای جراحی و 
عکس برداری برای عادی ترین رویه ها 
یک تا دو مــاه افزایش یافته و بدون 
کمک فوری دولت برای رسیدگی به 
سیستم سالمتی که تحت فشار قرار 
گرفتــه، زمان  انتظــار طوالنی تر هم 

خواهد شد.
ایــن انجمن دوشــنبه گفــت برای 
رسیدگی به تاخیرهایی که از ژانویه تا 
ژوئن به وجود آمده نیاز به ۱.۳ میلیارد 
دالر سرمایه دولتی است. این پروسه ها 
به این دلیل به تاخیر افتاده اند که در 
پاندمــی غیرضــروری تلقی  دوران 

شده اند.
مطالعه ای که توسط این سازمان انجام 
شده شش پروسه که بیش از همه به 
تاخیر افتاده  را بررســی کرده است. 
این پروسه ها شــامل سی تی  اسکن 
و ام آر آی، جایگزینــی لگــن و زانو، 
جراحی هــای آب مروارید و جراحی 

بای پس سرخ رگ کرونری می شود.
انجــام تمام این کارهــا در آوریل به 
شــدت افت کرد و تقریبا هیچ عمل 

آب مروارید یا جایگزینی زانو صورت 
نگرفت.

با وجود اینکــه تعداد این عمل ها در 
ژوئن به تدریــج باال رفت، گزارش به 
این نتیجه رســید که بیش از 2۷0 
هزار نفر با تاخیر اسکن ام آر آی خود 
به میزان متوســط ملی هشت ماهه 

مواجه شدند که بیش از هفت هفته 
طوالنی تر از زمان پیــش از پاندمی 
است. این اسکن ها می توانند بیماری 
یا جراحت های جدی را شناســایی 
کننــد. افرادی که منتظــر جراحی 
جایگزینی زانو بودند مجبور شــدند 
به طور متوسط ۱۴ هفته بیشتر صبر 

کنند که حــدود دو ماه طوالنی تر از 
زمان پیش از پاندمی است.

دکتر آن کالینز رییس انجمن گفت 
»اثر این موضوع روی زمان های انتظار 
بدترین در طول تاریخ سیســتم مان 
خواهد بــود« و از دولت های فدرال 
و اســتانی خواســت برنامه ای برای 
بازگرداندن وضعیت به دوران پیش از 

پاندمی در یک سال ارایه کنند.
او گفت: »هر چقدر که پاندمی بیشتر 
ادامــه پیدا کند این مســئله عواقب 

جدی تری خواهد داشت«.
میزان افزایش زمان انتظار ســی تی  
اسکن در سراسر کشور متفاوت است 
و میزان آن از افزایش ۱۴ درصدی در 
آلبرتا تا افزایش ۷5 درصدی در انتاریو 

متغیر بوده است. 
انتاریو همچنین شــاهد بیشــترین 
افزایش در تاخیر اسکن های ام آر آی 
بــود و در ژوئن که بخــش زیادی از 
کشور توانســت خدمات بهداشت را 
ادامه بدهد، هنوز کارهای زیادی برای 

انجام دادن داشت.
در ســطح ملی، پروسه های تعویقی 
شامل 2۴۹0۸۸ سی تی  اسکن با یک 
زمان انتظار ۳.5 ماهه می شد که ۳۳ 
روز طوالنی تر از زمان پیش از پاندمی 

بود.
در حالیکــه کالینز گفت بــاور دارد 
تمام تالش ها برای کمک به بیماران 
انجام شده، هنوز کامال محتمل است 
که »عواقب منفــی غیرعمدی« این 
مســئله بتواند معادل عدم شناسایی 
تعداد بی شــماری سرطان، بیماری و 
کاهش ســالمت جامعه بشود که در 
پیچیده تری  مراقبت  نیازمند  نهایت 

خواهد بود«.
کالینــز گفت انتظار ندارد سیســتم 
ســالمت بتواند به مدت حداقل یک 
ســال بهبود کاملی داشته باشد و به 
این نکته اشــاره کرد که ارقام شامل 
داده های تمام پروســه های پزشکی 
متوقف شــده و پروسه های متعلق به 
بیمارانی نمی شــود که زمان ویزیت 
دکتر خــود را به خاطر ترس ابتال به 

کووید-۱۹ کنسل کرده اند.
رییــس  کلوتیــه  پل-امیــل 
ایــن  گفــت   HealthCareCAN
مطالعه فقط نمایانگر تصویری از زمان 
ماه های اولیه پاندمی است و به طور 
کامل فشــارهایی که او انتظار دارد 
در آینــده ایجاد شــوند را به نمایش 

نمی گذارد.
حامــی  گروهــش  کــه  کلوتیــه، 
سازمان های بهداشت و بیمارستان ها 
در سراسر کاناداست، اضافه کرد: »من 
باور دارم که هنوز بدترین وضعیت از 
راه نرســیده و با موج دوم کووید-۱۹ 
شــرایط به مراتب دشــوارتر خواهد 
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 افزایش مسمومیت کودکان کانادایی
 با مواد ضدعفونی کننده دست

تعداد مسمومیت های ناشی از مواد 
ضد عفونی کننده دست در ماه های 
اخیر در میان افراد زیر ۱۹ ســال در 
مرکز کنترل ســموم انتاریو افزایش 
یافته است. بیمارســتانهای در سایر 
نقاط کشــور نیز به نوبه خود شاهد 

افزایش مسمومیت ها بوده اند.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، بین ماه 
های ژوئن تا ســپتامبر 2020 ، ۳۱۴ 
بیمار زیر ۱۹ ســال با مرکز کنترل 
سموم انتاریو تماس گرفتند، این در 
حالی اســت که سال 20۱۹ این رقم  

۹6 مورد بوده است.
به گفته این مرکز مســمومیت اکثر 
این افراد را کودکان 5 ســال و کمتر 

را تشکیل می دادند.
طی دوازده ســال گذشته، ۱0 بیمار 
کمتر یکســال بدلیل مسمومیت با 
مواد ضدعفونی کننده های دست به 
بیمارستان کودکان مونترال مراجعه 
کرده اند. این درحالی اســت که طی 
۷ ماه گذشــته سه کودک در اثر این 
مســمومیت ها به این بیمارســتان 

مراجعه کرده اند.
لیــان فرانســبلو، هماهنگ کننــده 
آسیب شناسی و پیشگیری بیمارستان 
کودکان مونترال در این رابطه گفت: 
مسمومیت این کودکان بیشتر در اثر 

خوردن یا تماس با چشــم شان بوده 
است.

وی با بیان اینکه بسته بندی های این 
مواد در جلب کودکان تاثیر دارد افزود: 
بســته بندی های جذاب کودکان را 
برای خوردن این مــواد ترغیب می 

کند.
در هالیفاکس، اخیراً برنامه پیشگیری 
 IWK از آسیب دیدگی مرکز بهداشت
به والدین در مورد ضدعفونی کننده 

دست هشدار داده شده است.
فرانسبلو افزود: مواد الکلی اگر بوسیله 
کودکان خردسال خورده شوند بسیار 

خطرناک هستند.
کلی گریندرود، دانشــیار دانشــکده 
داروسازی دانشــگاه واترلو نیز گفت: 
کوچکی این اطفال موجب می شود 
که خوردن میــزان کمی از این مواد 

موجب مسمومیت آنها شود.
برخی از مــواد ضد عفونــی کننده 
رایحه لیمو یــا نارنج نیز دارند و یک 
کودک خردسال ممکن است فکر کند 

نوشیدن آن بی خطر است.
آنا بانرجی، متخصص اطفال تصریح 
کرد که این موضوع در رابطه با برخی 
از نوجوانان نیز صادق اســت درحالی 
تصور می شود آن با مصرف نوشیدنی 

های الکلی مست شده اند.
کالین فورنس، متخصص بیماریهای 
عمومی  بهداشت  دانشــکده  عفونی 
دانشــگاه تورنتو در این رابطه توصیه 
می کند کــه والدین ترجیحا از مواد 
ضدعفونــی کننده ای اســتفاده که 

بوی تند الکل دارند و از مصرف مواد 
ضدعفونی کننده با رایحه های خوش 

بو بپرهیزند.
کارشناســان با بیــان اینکه تاکنون 
بیــش از ۱00 برند تولیدکننده مواد 
ضدعفونی کننده دست در کانادا غیر 
مجاز اعالم شده است تاکید می کنند 
که مردم صرفــا از محصوالت مورد 
تأیید وزارت بهداشت کانادا استفاده 

شود.
کانادا با شــروع همــه گیری بدلیل 
تقاضــای زیاد و عرضه کــم ، تعداد 
شرکت های تولید کننده ضد عفونی 

کننده دست را افزایش داد.
به گفته کلی گرینــدرود، در بعضی 
موارد، باید این مواد برچسب گذاری 
شــود تا مشخص شــود که این ضد 
عفونــی کننده ها فقط باید توســط 
بزرگساالن استفاده شــود و یا مثال 
اســتفاده از آن برای زنــان باردار یا 

کودکان مجاز نیست.
این متخصصان گفتند، در صورت عدم 
وجود آب و صابون ، ضد عفونی کننده 
دست تنها راه حل برای جلوگیری از 

شیوع ویروس است.
کالین فورنس نیز گفــت از آنجا که 
بیشــتر افراد دســت خود را به طور 
کامل نمی شســتند ، استفاده از این 

محصوالت بسیار موثرتر خواهد بود.
وزارت بهداشت کانادا توصیه می کند 
که مدارس نیز باید ضدعفونی کننده 
دست را در اختیار دانش آموزان قرار 

دهند.

کانادا برای دریافت واکسن کرونا
 سه ماه از ایاالت متحده و انگلیس

 عقب تر است
به گزارش ICI، توزیع برخی از واکسن های کووید ۱۹ در کانادا، سه ماه دیرتر از 
انگلیس یا ایاالت متحده آمریکا آغاز می شود. شرکت نواواکس )Novavax( در 
وب سایت خود اعالم کرد که واکسن کرونا را از اوایل سه ماهه اول سال 202۱ در 
ایاالت متحده و انگلیس توزیع خواهد کرد اما تحویل این محصول برای کانادا از 

اوایل سه ماهه دوم سال 202۱ برنامه ریزی شده است.
شرکت داروسازی آســترازنکا )AstraZeneca( به آمریکایی ها اعالم کرده که 
واکســن آنها را در پاییز ســال 2020 به آن ها تحویل دهد درحالی که قرارداد 

امضاشده با کانادا تاریخ تحویل را سال 202۱ نشان می دهد.
این مسئله در مورد شرکت های فایزر )Pfizer( و مدرنا )Moderna( نیز صدق 

می کند.
طبق شــواهد، اتاوا ۱2۷ روز پس از ایاالت متحده با آســترازنکا به توافق رسید 
و 55 روز پس ازاین کشــور با Sanofi-GSK قرارداد بســته و 25 روز دیرتر با 
نواواکس و جانسون اندجانســون به انعقاد قرارداد پرداخته است. دولت کانادا به 
مردم اطمینان داده که همه تخم مرغ های خود را در یک ســبد قرار نداده و با 
هفت شــرکت داروسازی مختلف قراردادهایی منعقد کرده است که در مراحل 

مختلف تولید قرار دارند.
ســرعت در دسترس بودن یک واکسن مهم است زیرا بر سرعت بهبود اقتصاد 
کشور تأثیرگذار خواهد بود. آنیتا آناند، وزیر خدمات عمومی و تدارکات در این 
رابطــه اعالم کرد که اولویت اصلی آن ها اطمینان از دسترســی کانادایی ها به 

واکسن های کووید ۱۹ ایمن، مؤثر و اثبات شده ازنظر کارکرد است.

آمار خودکشی در بریتیش کلمبیا 
طی دوران پاندمی کاهش یافته است

ایرونیا- یکــی از نگرانی های مرتبط 
با ســالمت روان که از قرنطینه های 
سفت و ســخت و اثــرات اقتصــادی 
ریشــه دار در پاندمی نشات می گیرد 
محقق نشده است. در حقیقت، متضاد 
آن اتفاق افتاده است. نرخ خودکشی 
دوران  در  کلمبیــا  بریتیــش  در 

کووید-۱۹ کاهش داشته است.
توســط  جمع آوری شــده  داده های 
قانونی  ســازمان خدمات پزشــکی 
بریتیش کلمبیا نشــان می دهد که 
تعداد مرگ و میر ناشــی از خودکشی 
از ژانویه تا آگوست 2020 در مقایسه 
با بازه مشــابه ســال قبل کاهشی ۷ 

درصدی داشته است.
اســتادیار  بلــک  تایلــر  دکتــر 
خودکشی شناســی و روان شناســی 
کــودکان دانشــگاه بریتیش کلمبیا 
می گویــد: »هر موقعی کــه بحرانی 
وجود دارد این بسیار قابل پیش بینی 
است. اسمش اثر اتحاد است. در دوران 
ســیل ها و توفان ها و جنگ ها دیده 

شده است«.
با وجود اینکه آمارهای جدید ممکن 
است به این دلیل تعجب آور باشند که 
نظرسنجی ها می گویند مردم اضطراب، 
افسردگی یا استرس بیشتری در دوران 
پاندمی و تغییرات فیزیکی به خاطر 
فاصله گذاری اجتماعــی دارند، بلک 
که یکی از متخصصان ارشد کانادا در 
زمینه خودکشی است، می گوید انتظار 

داشت میزان خودکشی کم شود.
او گفــت: »وقتی بریتیش کلمبیا در 
قرنطینه بود، مسلما اوضاع استرس آور 
بود، اما مــا همچنین تحت حمایت 
اقتصــادی دولت فــدرال بودیم. هر 
روز ساعت هفت لحظاتی از اجتماع 
را داشــتیم تا قهرمانان مان در عرصه 
مراقبت از ســالمت را تشویق کنیم. 
همه فقط متمرکز بر مراقبت کردن 
از یکدیگر بودند و تعجبی هم نداشت 
که شــاهد کاهش نرخ خودکشی در 

مارس، آوریل و مه باشیم«.
بلک گفت ایمنی اجتماعی فراهم شده 
توســط برنامه کمک مالی اضطراری 
کانــادا )CERB( و یارانه  اجاره باعث 
شد افرادی که بیشتر از همه نسبت به 
بقای خود ترس داشتند دوام بیاورند و 
افرادی که وضع بهتری داشتند مجبور 
نبودند با عوامل ایجادکننده استرس 

در کار یا مدرسه مواجه شوند.
او همچنین اضافه کرد که ایده افزایش 
نــرخ خودکشــی به خاطــر عواقب 
اقتصادی بحران، با داده های تاریخی 
تایید نمی شــود. بلک گفت به طور 
مثال، رکود سال 200۸ و بیکاری طی 
دوران آنفلوانزای اسپانیایی سال های 
۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ منجــر بــه افزایش 
چشمگیری در میزان خودکشی نشد.

بلک گفت:  »نرخ خودکشی همیشه 
معیار خوبی برای ســالمت روان یک 
جامعه نیســت به خاطــر اینکه نرخ 
خودکشی نمایانگر بخش کوچکی از 
افرادی است که چالش های سالمت 
روان دارنــد و خیلی  از افرادی که به 
خاطر خودکشی می میرند چالش های 
ســالمت روان ندارند. آن ها با شرایط 
خاص زندگی مواجه می شــوند یا در 
یک لحظــه قضاوتی اشــتباه درباره 

زندگی انجام می دهند دارند «.

خانــم ونهویی چن که از چین برای دیدن دخترش ایوا تونگ به مونترال 
رفته بود بر اثر تصادف پس از چندین روز بستری در بیمارستان جان باخت 
و با رفتنش از این دنیا یک صورت حساب سنگین هفتاد هزار دالری برای 

دختر تنهایش که یک بچه هم دارد، به ارث گذاشت.
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونترال، شرکت بیمه اتوموبیل کبک 
اعالم کرد که ونهویی چن مادر ایوا تونگ در تصادفی که 25 اکتبر ســال 

گذشته منجر به مرگش شد، پنجاه درصد مقصر بوده است.
وقتی این تصادف اتفاق افتاد مادر ایوا به کما رفت و پس از یک ماه بستری 
در بیمارستان درگذشت. از آن جا که خارجی ها تحت پوشش بیمه عدم 
مســئولیت SAAQ نیستند و با توجه به این که ونهویی چن بیمه نبوده 
است، دخترش باید هزینه های یک ماه بستری وی را در بیمارستان بپردازد.
ایوا تونگ می گوید: »من قادر به پرداختن چنین مبلغ ســنگینی نیستم. 
فوریه امســال کارم را از دســت دادم در حالی که تنها هستم و یک بچه 

هم دارم.«

بدهی ۷۰ هزار دالری پس از مرگ
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

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

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

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

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

نیمه تاریک رسانه های اجتماعی
از هر ۱۰ دختر کانادایی ۶ نفر مورد آزار آنالین قرار می گیرد

ایرونیــا- 62 درصد از دختران و زنان 
بین ۱5 تا 25 ســال  در کانادا دست 
کم یک بار مورد آزار یا سوء استفاده 

آنالین قرار گرفته اند.
یک نظرســنجی جدید که توســط 
 Plan غیرانتفاعــی  ســازمان 
انجــام    International Canada
شــده این نتیجه را کســب کرده و 
نشــان می دهد که این رقم باالتر از 
متوسط جهانی 5۸ درصد است که از 
نظرسنجی میان ۱۴ هزار دختر و زن 

در 22 کشور به دست آمده بود.
لیندزی گالسکو رییس و مدیر عامل 
این سازمان غیرانتفاعی این نتایج را 
»واقعــا آزاردهنده« خواند، مخصوصا 
که جوانــان بیش از همیشــه برای 
ارتباط برقــرار کردن و تحصیل طی 
دوران پاندمــی از فضاهــای مجازی 

استفاده می کنند.
گالســکو گفــت »در عمــل داریم 
درباره شــش نفر از هــر ۱0 دختر 
صحبت می کنیم کــه آزار آنالین را 
تجربــه می کننــد« و اضافه کرد که 
گفتند  نظرسنجی  پاســخ دهندگان 
حتی از هشت ســالگی سوءاستفاده 
آنالیــن را تجربه کرده اند و زمانی که 
بین ۱۴ تا ۱6 سال داشتند این مسئله 

به اوج خود رسید. 
ســوء اســتفاده هایی کــه در ایــن 
نظرســنجی به آن اشاره شده شامل 
مسخره کردن بدن، زبان آزاردهنده، 
سخنان نفرت، تهدید خشونت جنسی 

و زورگویی و شرمســار کردن عمدی 
می شود.

گالسگو گفت: »آزار این چنینی اثرات 
نابودکننــده ای روی دختران دارد. با 
وجود اینکه همیشه به آزار به عنوان 
مسئله ای فیزیکی نگاه می کنیم، آزار 
آنالین هم درســت به همــان اندازه 
تهدیدکننده است، اگر بیشتر نباشد.«

او گفت این آزار باعث شــده دخترها 
ســاکت بشــوند چــون آن هــا در 
مشــارکت  مهم  مباحثه های خیلی 
نمی کنند. نمود بارز این مســئله این 
است که 5۴ درصد گفتند آزار آنالین 

عزت نفس و اطمینان آن ها را پایین 
می آورد.

گالســگو گفت »این مسئله دارد به 
عنوان مانعی برای رهبری و مشارکت 
آن ها در زندگی مدرن عمل می کند« 
و به این نکته اشاره کرد که ۱۹ درصد 
از دخترانی که در کانادا به سوال های 
نظرسنجی پاسخ دادند گفتند که به 
خاطر آزارهای آنالین، دست از پست 
کردن برای بیان نظر خود برداشته اند. 
راماندیپ، یک سفیر جوانان ۱5 ساله 
 Plan International Canada
گفت از دیدن نتایج این نظرســنجی 

تعجب نکرد چون جــو آنالین برای 
دخترها خیلی بد شده است.

او گفت: »اگر بــه صفحه های دیگر 
دخترها و زنان بروید، این نوع آزارها، 
تهدید به مرگ و دیگر انواع آزار را در 

بخش کامنت ها خواهید دید.«
در حالیکه ممکن است والدین بخواهند 
سعی کنند با ممنوع کردن استفاده از 
پلتفرم های رسانه های اجتماعی برای 
دختران شان جلوی تجربه های منفی 
آنالین آن ها را بگیرند، فرح خان مدیر 
برنامه حمایت خشونت های جنسی 
و آموزش دانشگاه رایرسون می گوید 

چنین رویکردی درست نخواهد بود.
او گفت: »فضاهــای آنالین در حال 
حاضر تعدادی از معــدود فضاهایی 
هســتند که افراد می تواننــد برای 
حمایــت اجتماعی و خلــق روابط 

اجتماعی مورد استفاده قرار دهند.«
وی گفــت حتی بــدون وجود یک 
پاندمــی جهانی که وقــت گذراندن 
اجتماعی حضــوری را محدود کند، 
دخترها نباید بار مسئولیت رفتار بدی 
که به صورت آنالین با آن ها می شود 

را به دوش بکشند.
خان گفــت: »بنابراین به جای اینکه 
ماجــرا را محدود به اســتفاده دختر 
شــما از تیک تاک یا عکسی که او در 
اینســتاگرام قرار داده بکنید، کاری 
که باید انجام دهید این است که این 

خشونت را به رسمیت بشناسید.«
به گفته او، والدین یا هر بزرگسالی که 
در نقش حامی بچه ها قرار دارد، باید 
در ابتدا چیزی شبیه به این بگوید که 
»می خواهم به حرفت گوش کنم« و 
بعد سعی کند اطمینان حاصل کند 
که حریــم خصوصــی دختر حفظ 

iroonia.ca .می شود

نوا استیونز، مبارز نژادپرستی
 دختر شایسته کانادا شد

نوا اســتیونز، دختر مهاجر و رنگین 
پوست ساکن ونکوور به عنوان دختر 

شایسته کانادا برگزیده شد.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، او در 
این رابطه اظهار داشت: »من همیشه 
در مورد چیزهایی که معتقدم حرف 
زده ام، چون باور دارم حرف زدن تاثیر 
دارد چرا که هر کســی قدرت حرف 

زدن ندارد«.
وی با بیان اینکــه می خواهد از این 
فرصــت برای جلب توجــه مردم به 
بی عدالتی و نژاد پرســتی اســتفاده 
کند، اظهار داشت: »هدف این است 
که صدای من به گوش مردم برســد 
و من از بســتر مراسم دختر شایسته 
 )Miss Universe Canada( کانادا
برای این کار اســتفاده می کنم تا به 

مخاطبان بیشتری دست پیدا کنم«.
دختر شایســته کانادا افزود: »من در 
این بستر می توانم آگاهی ایجاد کنم و 

به افراد بیشتری آموزش دهم«.

اســتیونز در رابطه با پیروزی خود در 
اینســتاگرام یک پست احساسی در 
رابطه با نژادپرستی گذاشت و چنین 
نوشــت: »من نوا اســتیونز هستم. 
من یک زن کانادایی و ســیاه پوست 
هســتم. من همانطور که در مقابل 
شــما ایســتاده ام، می خواهم مرا به 
عنوان یک زن ســیاه پوست ببینید. 
آری. من می خواهم شــما رنگ مرا 
ببینیــد زیرا دیدن رنــگ به معنای 
نژادپرستی نیست؛ بلکه، به شما اجازه 
می دهد مبارزات مردم رنگین پوست 

را ببینید«.
در ادامه این پست آمده است: »شما 
اخبــار را شــنیده اید، داســتان ها را 
خوانده اید که جان سیاهان بی گناه به 
دلیل خشونت پلیس و جنایات نفرت 
از دست رفته اســت. ما می خواهیم 
شما ما را ببینید. ما می خواهیم شما 
ما را بشــنوید. ما می خواهیم شما ما 
را احســاس کنید. من می خواهم که 
محیط اطراف خود را متفاوت کنید، 
زیرا وقتــی این کار را انجام می دهید 
درک بهتری ایجاد می کند. بیایید به 
واقعی ترین اصل خود یعنی عشــق 

برگردیم«.
وی ادامه داد: »قلب من پر از قدردانی 
است. از همه کسانی که به من ایمان 
آورده و در این ســفر از من حمایت 
کرده اند بسیار سپاســگزارم. من به 
عنوان دختر شایســته جدید کانادا 
قول می دهم به آنچه که هستم وفادار 
بمانم و از قدرت خود که صدای من 

است استفاده کنم«.
نوا اســتیونز در کنیا از پدر و مادری 

که از جنگ داخلی در سودان جنوبی 
گریخته بودند به دنیا آمده است.

او در 6 سالگی به کانادا آمد تا بتواند 
فرصتی بــرای زندگی بهتر داشــته 
باشد. او سال هاســت که در صنعت 
مدلینگ بین المللی فعالیت می کند 
 Keep« و هم اکنــون ســخنگوی
6ix« مجموعه خیرانه که به جوانان 
کم بضاعت در غلبه بر فقر و جنایت 

کمک می کند است«.
استیونز امســال برای سومین بار در 
مسابقه دختر شایسته کانادا شرکت 
کــرد و در آینده نیز از طرف کانادا به 
مســابقات دختر شایسته جهانی راه 

خواهد یافت.

سازمان ناظر مالی انتاریو :
 دولت استانی ناچار است برای جبران هزینه های پاندمی، مالیات ها را باال ببرد

ایرونیا- سازمان ناظر امور مالی انتاریو 
می گوید نخست وزیر داگ فورد ممکن 
است در ســال آینده برای مدیریت 
استان  رکوردشکن  بودجه  کســری 
هیچ انتخابی غیر از افزایش مالیات ها 

نداشته باشد.
بــا توجه به اثری کــه کووید-۱۹ بر 
استان گذاشته، دفتر مسئولیت پذیری 
مالــی گفــت ممکن اســت مالیات 
افزایش پیدا کند.  این ســازمان در 
گــزارش جدیــد 20 صفحه ای خود 
نوشــت: »اگر دولت بخواهد از سال 
202۱-22 به صورت دائمی ســود 
مالیات بر درآمد شخصی را حدود ۱0 
درصد افزایش دهــد و آن را به 500 
دالر به ازای هر مالیات دهنده برساند، 
وضعیت کســری بودجه می تواند در 
ســال اول ۳.۷ میلیارد دالر و تا سال 
2025-26 حــدود ۴.۸ میلیارد دالر 

بهبود پیدا کند.«

فورد گفت عالقه چندانی به باال بردن 
مالیات ها نــدارد. او گفت: »ما وقتی 
وارد کار شدیم هم هرگز به باال بردن 
مالیات باور نداشتیم. به جای یان کار 

می توانیم بهره وری را باال ببریم.«
دفتر مسئولیت پذیری مالی تخمین 
می زند که کســری بودجــه انتاریو 
امسال به خاطر »کاهش شدید سود 
دولت همراه با افزایش شدید مخارج« 

به ۳۷.2 میلیارد دالر برسد. 
راد فیلیپس وزیر امور دارایی که ماه 
آینده بودجه استانی را تقدیم مجلس 
می کنــد، تخمین زده که کســری 
بودجه می تواند حتی باالتر هم باشد 
و به ۳۸.5 میلیارد دالر برســد چون 
پاندمی آســیب زیــادی وارد کرده و 

کشور را به رکود کشانده است.
اما فیلیپس کمی جا برای مانور دادن 
دارد چون دفتر مسئولیت پذیری مالی 
تخمین می زند که هنوز »۹.۳ میلیارد 

دالر پول اضطراری خرج نشده برای 
برنامه هــای خاص« وجــود دارد که 
می تواند برای کاهش کسری بودجه 
مورد اســتفاده قرار گیرد. با این حال 
فورد تاکید کرده کــه »می خواهیم 
آن پول را خرج کنیم« تا به مدیریت 

اثرات ویروس کمک شود.
به نظر می رسد که امیدی وجود ندارد 
انتاریو بتواند در آینده نزدیک دوباره 
به وضعیت مازاد بودجه بازگردد. دفتر 
مسئولیت پذیری مالی گفت اگر دولت 
بخواهد مانند ســال های قبل بودجه 
را مدیریت کند، نیازمند افزایش ۱۴ 
میلیارد دالر سود دائمی خود، کاهش 
مخارج یا ترکیبی از هر دو خواهد بود.
با این حال پیتر بتلنفالوی رییس خزانه 
گفته »ما قصد نداریم توازن بودجه را 
مانند ارقام پیش از کووید-۱۹ انجام 
دهیم و به نظرم این حقیقتی است که 
االن وجود دارد«. او تاکید داشت که 

قرنطینه های  و  کووید-۱۹  »پاندمی 
اعمال شده به خاطر آن باعث شده اند 
یک شــوک منفی تاریخی به اقتصاد 

انتاریو وارد شود«.
امــا دفتــر مســئولیت پذیری مالی 
می گویــد ممکن بــود اوضاع حتی 
بدتر از این هم باشد. این سازمان در 
گزارش خود به این نکته اشاره کرد که 
انتظار می رود تولید ناخالص داخلی 
انتاریو امسال 6.۸ درصد کاهش پیدا 
کند که بهتر از ۹ درصدی اســت که 
این سازمان در فصل بهار پیش بینی 
کرده بود. این سازمان در گزارش خود 
نوشــت »با این حال، انتظار می رود 
افت اقتصــادی امســال بزرگ ترین 
کاهش تولید اقتصادی ثبت شده در 
آرشیوها باشد« و گفت انتظار می رود 
اوضاع از سال آینده دوباره بهتر شود 
و رشد اقتصادی رشدی 5.۱ درصدی 
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نوناووت؛ سرزمینی که کرونا 
هنوز در آن ثبت نشده است

بی بی سی- ابتال به کرونا در بسیاری 
از مناطق کانادا در حال افزایش است 
ولی نوناووت، شمالی ترین سکونت گاه 
دائمی انسان، سرزمینی است منحصر 
به فرد در آمریکای شــمالی که هیچ 
مورد آلودگی به ویروس کرونا در آن 

دیده نشده است.
وقتی بــا افزایش ابتال بــه کرونا در 
ابتدای سال، کشورهای مختلف دنیا 
مرزهای خود را بســتند، مســئوالن 
نوناووت هم تصمیم گرفتند همین کار 
را بکنند؛ سخت ترین قوانین مسافرت 
را در کانــادا وضع و تقریبا از ورود هر 
کس که ساکن منطقه نبود جلوگیری 

کردند.
ساکنان منطقه که از جنوب به خانه 
بازمی گردند، ابتدا باید به خرج دولت 
نوناووت دو هفته در هتل های قرنطینه 
در شهرهای وینیپگ، یلونایف، اوتاوا یا 
ادمونتــون بمانند. مامــوران امنیتی 
در این هتل ها مستقرند و پرستاران 
ســالمت افراِد در قرنطینه را بررسی 

می کنند.
تاکنــون بیــش از هفــت هــزار از 
ســاکنان نوناووت قبل از بازگشــت 
به خانه هایشــان در ایــن مراکز به 

سربرده اند.
این کار بی مشــکل هم نبوده است. 
افرادی که قرنطینه خود را شکستند و 
شناسایی شدند باید اقامتشان در این 
مراکز تمدید می شد. این گاهی باعث 
شد برخی برای اقامت در این مراکز، 
مدتی منتظر بمانند. شکایت هایی هم 
از غذای این هتل های قرنطینه شده 
اســت. با این حال و با وجود افزایش 
آمار کرونا در سراسر کانادا، آمار رسمی 

نوناووت هنوز صفر است.
دکتر مایکل پترسن مدیر کل سالمت 
نوناووت می گوید به دلیل آسیب پذیری 
بالقوه مردم این منطقه در مقابل کرونا 

و مشکالت خاص مناطق قطبی، برای 
اعمال این تدابیــر باید تصمیم های 

»نسبتا اساسی«گرفته می شد.
حــدود ۳6 هزار نفــر در 25 منطقه 
مسکونی در نوناووت زندگی می کنند 
کــه در شــمال آن اقیانوس منجمد 
شــمالی قــرار دارد و در غــرب آن 
»ســرزمین های شــمال غرب.« این 
جمعیت هــا در دو میلیون کیلومتر 
مربع پراکنده اند که حدود ســه برابر 
تکزاس اســت. دکتر پترســن قبول 
دارد که ایــن فاصله ها »گاهی اوقات 

حیرت انگیزند«.
دورافتادگی جغرافیایی احتماال یکی از 
دالیل نداشتن فرد آلوده به کروناست؛ 
فقط با هواپیما می شود به این جوامع 

دسترسی پیدا کرد.
تقریبــا یک مــاه پیــش، کرونا در 
معدنچیــان یــک معــدن طــالی 
دوردوســت در ۱60 کیلومتری مدار 
شمالگان شیوع پیدا کرد. این کارگران 
را با هواپیمــا از جنوب به این معدن 
آورده بودنــد. این موارد در آمار محل 
ســکونت اصلی معدنچیــان لحاظ 
می شوند و به همین دلیل آمار رسمی 

نوناووت همچنان صفر است.
دکتر پترســن می گوید این عفونت 
»تقریبا هیچ فرصتی« برای شیوع در 
جمعیت منطقه نداشت چون ماه ها 
هیچ رفت و آمدی به این معدن نشده 

بود.
هرچنــد انــزوای جغرافیایی ممکن 
است مفید باشــد اما مشکل ساز هم 
می تواند باشــد. در اکثر این جوامع 
امکان آزمایش کرونا در محل نیست و 
نمونه ها باید با هواپیما به جاهای دیگر 
برده شــوند. دکتر پترسن می گوید 
اوایل جــواب آزمایــش ممکن بود 
هفته ها طول بکشد یعنی از موقعی 
کــه باید مبتال را شناســایی و اقدام 

کنید »خیلی خیلی عقب هستید«. 
اکنون تالش  می شود تعداد آزمایش 
و ســرعت جواب آنها در این منطقه 

بیشتر شود.
امکانات درمانی منطقه کم اســت و 
به تخمین دکتر پترســن، ۳5 تخت 
مراقبت های ویژه بیمارستان عمومی 
کیکیک تانی در ایکالوئیت، پایتخت، 
ظرفیت فقط حدود 20 بیمار کرونا را 
دارد. در صورت شیوع کرونا، »بسیاری 
از کسانی که نیاز به درمان و بستری 
پیدا می کنند در نهایت باید به جنوب 
برده شــوند که این فشار دیگری بر 
سیســتم حمل و نقل پزشــکی ما 

خواهد گذاشت«.
بســیاری از جوامع اینوئیت، چه در 
نوناووت چــه در مناطق دیگر، بالقوه 
در معرض خطر عفونت های نوظهور 
هستند. عوامل دیگری هم نقش دارند 
از جمله مســکن نامناسب و ناامن و 
خانه های پرجمعیت که در این قلمرو 
خیلی شایع است. یک نگرانی دیگر، 

شیوع باالی سل است.
اینوئیت کاناتامی تاپیریت، یک نهاد 
غیرانتفاعی که نماینده شــصت هزار 
نفر است می گوید اینوئیت ها بیش از 

۸0 درصد جمعیت منطقه را تشکیل 
می دهند و خطر ابتال به عفونت های 
تنفسی مانند سل در آنها زیاد است. 
احتمال ابتال اینوئیت ها به سل ۳00 

برابر کانادایی های غیربومی است.
ایان کانایوک دانشــجوی 20 ســاله 
و مادرش از عفونت تنفســی تجربه 
شــخصی دارند. آنها چند سال پیش 
به سل مبتال شــدند. خودش ۹ ماه 
دارو مصرف می کرد و مادرش مدتی 
طوالنی در بیمارســتان بستری بود. 
ایان می گوید حال هر دو اکنون خوب 
است ولی مسئله »واقعا جدی بود«. با 
اینکه کرونا در این منطقه وجود ندارد، 
او طرفدار رعایــت فاصله اجتماعی، 
محدود شدن گردهمایی ها و اجباری 

بودن ماسک در کل منطقه است.
دکتر پترســن هم می گویــد هنوز 
رعایت این مــوارد ضروری اند چون 
هرچند »مراکز قرنطینه وجود دارند 
ولی بی نقص نیستند«. عالوه بر این 
در قرنطینه کســانی که وارد منطقه 

می  شــوند اســتثناهایی هست مثال 
برای کسانی که کارشان حیاتی تلقی 

می شود.
با اینکه کرونا به این منطقه نرسیده اما 
ساکنان آن تبعات همه گیری را مثل 
مردم دیگر نقاط کانادا تجربه می کنند.

ایان کانایوک هم مانند دانشــجویان 
کالج در بقیه دنیــا، از تحصیل از راه 
دور، در خانــه اش در ایکالوئیت نه در 
اتاوا،راضی نیست. او قرار بود در برنامه 
آموزش حضوری جوانان اینوئیت در 
پایتخت شــرکت کنــد. او می گوید: 

»خیلی ناراحتم که نمی توانم بروم«.
یک مشکل آموزش از راه دور، سرعت 
پایین اینترنت در این منطقه اســت. 
همه گیری کرونا باعــث اختالل کار 
پست هم شده اســت که قبل از آن 
هم خوب کار نمی کرد و برای تحویل 
گرفتن بســته های پستی صف های 

طوالنی تشکیل شده است.
پست خانه ایکالوئیت یکی از شلوغ ترین 
مراکز پستی کانادا بود چون ساکنان 

زیادی به پست رایگان آمازون به این 
شهر در قطب شــمال وابسته بودند. 
اداره پست کانادا در بیانیه ای گفت در 
همه گیری کرونا پست خانه ایکالوئیت، 
شــاهد افزایش بسیار زیاد بسته های 
پستی »فراتر از تمام پیش بینی ها« 

بوده است.
اوایــل  از  اکنــون  ســخت گیری ها 
کم تــر شــده اند؛ ســاکنان نوناووت 
تحــت شــرایطی می تواننــد بدون 
نیاز به قرنطینه به »ســرزمین های 
شمال غرب« رفت وآمد کنند از جمله 
می توانند برای درمان به چرچیل در 

مانیتوبا بروند.
دکتر پترسن تصور نمی کند آمار کرونا 
همیشــه در این منطقه صفر بماند و 
می گوید باید پیش از رسیدن کرونا به 
نوناووت تدابیری اندیشید تا سرایتش 

محدود شود.
کانادا با اعمال محدودیت و تعطیلی 
در بهار و بازگشــایی در تابستان، در 
مجموع توانســت جلوی موج شیوع 
را در ماه های تابســتان بگیرد. اما با 
رســیدن فصل ســرما در بسیاری از 
نقاط این کشــور آمار بشــدت رو به 
افزایش است بخصوص در ایالت های 

پرجمعیت ِکِبک و اُنتاریو.
در کانون های شیوع، متوسط روزانه 
افرادی که بســتری می شــوند رو به 
بهداشتی  مســئوالن  است.  افزایش 
هشدار داده اند که افزایش شدید ابتال 
می توانــد نظام درمان را از پا در آورد. 
بعالوه کرونا دوباره دارد در خانه های 

سالمندان شیوع پیدا می کند.
بــا اینکه مدارس دوباره باز شــده اند 
ظرفیت آزمایش هنوز پایین است و 
برای آزمایش صف های دراز تشکیل 
شــده و زمان دریافت جــواب آن در 
بعضــی مناطق طوالنی بوده اســت. 
روزانه حدود ۷۷ هزار کانادایی تست 
می شــوند ولی هدف این است که به 

200 هزار نفر در روز برسد.

پس از تعقیب و گریز ،
پلیس 8۳ دانشجو را در پارتی بزرگ حومه اتاوا 

۱۰۰۰ دالر جریمه کرد
ایرونیــا- پلیس وارد یــک مهمانی 
ایربی ان بی در  شهر چلسی در حومه 
اتاوا  شد و ۸۳ نفر را به خاطر تخطی 
از قوانین عدم اجتماع کووید-۱۹ در 
از مکان های اصلی گســترش  یکی 

ویروس در کبک جریمه کرد.
به گفته ســرهنگ مارتین فورنل از 
پلیس د کالینز، پلیس حدود ساعت 
2 صبح یکشــنبه وارد این ملک شد 
و دید ده ها دانشجوی بین المللی در 

پارتی حضور دارند.
تمامی ۸۳ نفری که توســط پلیس 
شناســایی شدند ،بر اســاس قوانین 
بهداشت عمومی که به منظور حفاظت 
از گسترش کووید-۱۹ وضع شده اند، 

نفری هزار دالر جریمه می شوند.
البته با در نظــر گرفتن  کارمزدهای 
اداری، هر  برگ جریمه چیزی حدود 
۱500 دالر بــرای هر نفر آب خواهد 

خورد. 
فورنل گفت حتی تعداد بیشــتری از 
افراد در این مهمانی حضور داشتند،  
اما تعدادی فــرار کردنــد. او گفت: 
»نمی دانیم دقیقا چند نفر آنجا بودند. 

25 ماشین در محل پارک بودند«.
او گفــت مالــکان خانــه ای که در 
ایربی ان بی اجاره داده شــده بوده در 
مونترال زندگی می کنند و آنجا نبودند. 
به گفته او شرکت کنندگان اهل اتاوا، 

مونترال، شربروک و تروا ریویه بودند.
فورنــل گفــت ظاهــرا مهمانی در 
رسانه های اجتماعی تبلیغ شده بوده 
امــا »ما دقیقا مطمئن نیســتیم که 

چطور«.
شش افسر دو ساعت وقت گذاشتند تا 
از شر شرکت کنندگان مهمانی خالص 
شوند. فورنل گفت بعضی از آن ها در 
وضعیتی قرار نداشــتند که بخواهند 
رانندگی کنند و »عمال کارمان تخلیه 

منزل بود«.
گاتینو و منطقه ام آر سی د کالینز روز 
پانزدهم اکتبر تحت قوانین بهداشت 
عمومی کووید-۱۹ استان وارد لیست 
»مناطق قرمز« شدند. به این ترتیب 
گردهمایی داخل خانه ها و فضاهای 
عمومی در این مناطق ممنوع اعالم 

شد.
فورنل گفت: »شما اجازه ندارید کسی 

را بــه خانه تان دعــوت کنید. تعداد 
مهمانان صفر است. مشخصا برگزاری 
یک مهمانــی مانند ایــن بر خالف 

قوانین است«.
او گفت تعدادی از شــرکت کنندگان 
مهمانی به ســمت گاراژ فرار کردند 
و داخل ماشــین ها قایم شدند چون 
مشخصا می دانستند که اجازه ندارند 
چنیــن کاری انجام دهنــد. او گفت 
می فهمد که بعضی ها از پاندمی خسته 
هستند اما محدودیت ها بخشی از آن  

هستند.
او گفت: »مسئله حقوق فردی نیست. 
سالمت مردم است. افراد باید نسبت 
به این مســئله فکر کننــد. همه از 
پاندمی خسته هستند، اما همه مان در 
یک وضعیت قرار داریم. مهمانی نروید. 

به قوانین احترام بگذارید«.
iroonia.ca



۱۹19 Issue 1500 Friday October 30, 2020شماره ۱500 جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

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

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی  

 ۵۶۱۵-۷۰۰-۶۰۴  و   ۶۰۴-۹۴۹-۰۲۰۱

هم میهنان ارجمنــد همانگونه که 
درهفته گذشــته در نشریه مردمی 
پیونــد نوشــتم ) ســتاد انتخاباتی 
کاندیدای وســت ونکوور کاپیالنو و 
همچنین نماینده باز نشسته همین 
حوزه با بیان الفاظ تبعیض نژادی به 
ایرانی ها توهیــن کردند. من ضمن 
اعترض به این عمل زشت نامه هایی 
مشابه به سه نشریه پیوند و دانشمند 

ونورث شور نیوز نوشتمِ 
 اقای عمادی سردبیر نشریه دانشمند 
روز پنجشنبه اطالع داد »که مقاله را 
چاپ نخواهند کرد«. ووقتی من بطور 
کتبی به ایشان اعتراض کردم که من 
حرف ناشایستی نمیزنم  این خانم و 
اقا نه تنها به من بلکه به تمام ایرانی ها 
با گفتن سخنان زشت و نژاد پرستانه 
»ما به رای ایرانیهای فالن فالن شده 
نیاز نداریم « توهیــن کرده و من از  
طزیق رسانه ها اعتراض نمودم . اقای 
عمادی با ارسال تکست گفتند»مقاله 
چه فارســی یا انگلیســی جهت دار 
نباشــد. لطفا حزب خاصــی را مورد 
نکوهش قرار ندهیــد وجنبه اطالع 
رسانی عمومی و اگاهی دهنده باشد 
واز همه مهمترنیاز به اذیت نداشــته 
باشــد« به ایشان گفتم من ان چه را 
اتفاق افتاده نوشــتم.  پس چکار باید 

کرد. به اقای عمادی گفتم اگر کسی 
یک جو عیرت داشته باشه جلو این ها 
خواهد ایستاد و شما هم از این قاعده 
مستثنی تیستید. اصال چرا خودتان با 
نوشتن مقاله یی به کردار زشتی که 

مرتکب شده اند اعتراض نمیکنید. !!!
این کار را شما بعنوان سردبیرنشریه 
ایرانی باید انجــام دهید و اکنون که  
فردی با غیرت و عرق ملی  میخواهد 
جلو این اقا وخانم بایستد . شما سد 

راه شده ومقاله را چاپ نمکنید.
به اگاهی هم میهنان میرســانم که 
مدیــر انتخاباتی خانــم کیرپاتریک 
ضمــن معــذرت خواســتن گفتند 
»در هفتــه اینده که نشــریات چاپ 
خواهند شد کاندیدا رسما از ایرانیان 
معذرت خواهند خواست«. گفتم اگر 
چنیــن کاری در اینده نزدیک انجام 
نشــود . من با کمک و امضا اکثریت 
بــرای خانم نماینده  رای دهندگان 
درخواست عدم صالحیت که در قانون 

ذکر  شده خواهم نمود.

و امــا انتخابات زودرس چــرا انجام 
شــد؟ ان دی پی دلیل انتخابات زود 
رس را کــم کاری و بهانه های حزب 
سبزها دانســته و براین باورداشتند 
که بی ســی برای پیشبرد بهتر امور 

نیاز بــه دولت اکثریت دارد. وچون با 
برنامه ریزی ازقبل مطمین بودندکه 
بیشترین کرسی ها را میبرند. به این 
نتیجه رسیدند که انتخابات زودرس 
اعالم نموده و لیبرال ها را با شکست 
فاحشــی  کنار بگزارند. پس از سال 
۱۹۹6 این اولین  انتخاباتی است که 
اندی پی  با اکثریت چشمگیری برنده 
میشــود و اقای دولت اقای هورگان 
میتواند چهار ســال بدون مزاحمت 
سبزها به رسیدگی  امورجاری استان 

بپردازد.
درانتخابات روز شنبه گذشته اندی پی
با55 کرسی و ۴5 در صد ارا به دولت 
اکثریت دســت یافت و لیبرال ها بااز 
دست دادن ۱0کرسی و بدست اوردن 
2۹ کرسی و۳5 درصد ارا به شکست 
سختی تن دادند. سبزها به سه کرسی 
و ۱5 درصد ارا دســت یافتند. حدود 
۴ِ.5 درصد ارا بین سایرین تقسیم شد 
و هیچگونه کرسی بدست نیاوردند.در 
حوزه وست ونکور کاپیالنو)جایی که 
من زندگی میکنم و معموال لیبرال ها 
با اختالف متوسط ۱0.000 رای برنده 
میشوند واین بار یک هم میهن ایرانی 
اقای نریمانی هم از حزب سبز شرکت 
نمــوده بود.کاندیدای حــزب لیبرال 
بــا ۷۷00رای   تقریبا 5۴ در صد ارا 
برنده شــد و اندی پی با ۴۱۱۴ رای 
تقریبا 2۹ درصد وحزب سبز با 2۳0۹ 
رای حدود ۱6 درصــد ارا و نماینده 
مســتقل اقای هندریک با ۱۴0 رای 
کمتــر از یک درصد دســت یافتند. 
درحوزه پــورت کوکوایتالم.  ان دی 
پــی با بیش از ۹۳۹۹ رای بالغ بر 62 

درصد ارا برنده شد
و نماینده ایرانی تبار اقای ضرغامی با 
۳۳۱2 رای نزدیک به 22 درصد ارا و 
نماینده سبزهابا ۱۹2۷ رای نزدیک به 
۱۳ در صد ونماینده لببرتریین ۴۷۷ 
رای حدود ۳ درصد ارا را بدست اوردند 
و دراین حوزه که همیشه ان دی پی با 
اختالف زیا برنده میشد . این بار نیز 
علیرغم شرکت کننده کمتر با ۹۳۹۹ 
رای طبق معمول ســال های گذشته 

برنده شد.

در حوزه انتخابیه ونکوور کنزینگتون 
کــه اکثر مواقــع ان دی پــی برنده 
میشود. این بار نیز کاندیدای ان دی 
پی با ۷۳6۴ رای حدود 60 درصد ارا. 
کاندیدای لیبرال بــا ۳222 رای 26 
درصد. کاندیــدای ایرانی تبار خانم 
مقدمی بــا ۱6۱0 رای ۱۳ در صد ارا 
ونماینده مســتقل ۱5۷ رای و یک 

درصد ارا دست یافتند.
آاقای هــورگان رهبر حزب اندی پی 
و نخســت وزیرمنتخب بی سی در 
سخنانشان پس از پیروزی گفتند که 
دولت ان دی پی مصمم است با بقیه 
احزاب کار کند و بی ســی را بطرف 
اقتصاد بهتر سوق دهد. در اینجا بازهم 
به ایرنیان شرکت کننده در انتخابات. 
دســت اندرکاران برگزاری مناظره ها 
بخصــوص هییــت مدیــره ایرنیان 
سیویک الکشن و رای دهندگان ایرانی 
که دراین پروسه دموکراتیک پا جلو 

گذاشتند تبریک می گویم.

سخنی جدی باهم میهنان عزیز:

من نزدیک به ۳۴ ســال اســت در 
نورث ونکوور زندگی میکنم . تا بحال 
ما فقط در یــک انتخابات ان هم در 
سال ۱۹۹6 شانس داشتیم و انتخابات 
را بردیــم .ولی در نهایت با ان چه که 
گذشت در دادگاه حزب لیبرال با سه 
رای کــه نمیدانم از کجا در اوردند ما 
را بازنــده اعالم نمودند. شــرکت در 
انتخابات همانند شرکت در دو امدادی 
است . روزی  میرهاشمی برای اولین 
بار پرچم را بدســت گرفت و دراین 
مسابقه شرکت کرد وسپس پرچم را 
به   بدست زاهدی . ناجیان . جام ساز 

راسل . شــهریاری . علیزاده . توفیق 
دادند. شنبه گذشته این پرچم را خانم 
مقدمی واقایــان نریمانی وضرعامی  
بدست گرفتند و امید وارم از انتخاب 
نشدن دلگیر نشوند واین راه را ادامه 

دهند. 
ولی بگذارید به ۳۴ ســال گذشــته 
بنگریم. ما در هــر انتخاباتی چه در 
دولت فدرال. چه در انتخابات استانی 
و جه در انتخابات شهری همیشه یک 
یا چند نماینده داشتیم . چرا هیچوقت 
نتوانســتیم نماینده ای به هیچ یک 

ازاین سه دولت بفرستیم. 
دلیل اصلی این است که این جماعت 
هوای یکدیگر را دارند و همگی باهم 
باندی را تشــکیل میدهند و معموال 
کــس دیگــری را به باند خــود راه 
نمیدهنــد. واگر زمانــی از ما دعوت 
نمودند کــه در حــوزه ای نامزد در 
انتخاباتی شویم . بدانید حوزه ای را به 
ما معرفی میکنند که شانس انtخاب 

شدن بسیار کم است . 
بطور مثال وقتی لیبــرال ها مارا در 
نورث ونکــوور بازنده اعــالم کردند. 
رییس حزب لیبــرال ان زمان گفت. 
میخواهی از پورت کوکوایتالم کاندید 
شــوی گفتم نه دراین حوزه انتخابیه 
همیشه ان دی پی با هفت تا هشت 
هزار رای  از لیبرال ها جلوترند واصال 
شانســی وجود ندارد. ولی در حوزه 
وســت ونکوور کاپیالنو در انتخابات 
داخلی حزب از کسی دعوت نمیکنند 
و خانم کیرک پاتریک را اقای سلطان 
بجانشینی خودشان تعیین میکنند. 
من اطالع دارم که اسماعیلی ها هم 
میخواســتند کاندیدا برای انتخابات 
داخلی حــزب لیبــرال دراین حوزه 

بفرستند. از ایرانی ها هم اقای زاهدی  
که صالحیتشــان تایید شــده بود.   
چراغ سبز نشــان ندادند. وهرگزبرای 
انتخابات داخلی حزب لیبرال از ایشان 

دعوت بعمل نیامد .  
در طی ۳۴ سال گذشته من شاهدم 
که بــا وجود اینکه مــا  کاندیداهای 
زیادی داشتیم هیچوقت موفق نشدیم. 
افراد زیادی که در جامعه کانادایی و 
همچنین جامعه ایرانی فعالیت های 
داوطلبانه زیادی داشتند. انان نیز در 

هیچ انتخاباتی پیروز نشدند. 
 قبل از انتخابات جلســه ای داشتیم 
با رهبــران اســماعیلی. فیلیپینی . 
هنــدی. وچینی ها همگــی به این 
نتیجه رســیدیم که بــرای موفقیت 
باید همگی با هم متحد شده و حزبی 
مالتی کالچرال و یکرنگ باید تشکیل 
داد. ان زمان هست که جامعه بزرگتر 
خودشان به ســراغ ما خواهند آمد. 
از همه دوســتانی که ایــن مقاله را 
میخوانند دعوت میکنم برای این امر 

مهم دور هم جمع شویم .

بامن تماس بگیرند
sidmengubc@gmail.com

2743ection 764 604
در ضمــن از فعالین جامعه ایرانی در 
ترای سیتی و ســایر شهرهای دیگر 
دعوت میکنم برای مذاکره ومشارکت 
به ما همکاری کنند. اگر قرار باشــه 
بازهم جــدا جدا کارکنیم شــانس 
موفقیت بسیار کمتر خواهد شد. به 

امید پیروزی جامعه ایرانی

خدمتگزار همگی: حسین میرهاشمی

نماینده منتخب وست  ونکوور - کاپیالنو
خانم کیرکپاتریک از ایرانیان

 معذرت خواهد خواست
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امروز در تاريخ
شكست ملت ديگر ما را شاد نمي كند 

بيست و هفتم نوامبر سال 1770 ميالدي كريم خان زند، وكيل 
ايرانيان، در عمارتي در شيراز كه امروز «موزه پارس» ناميده مي شود، 
فرستاده روسيه را پذيرفت كه رنج سفر را بر خود هموار كرده بود تا 
پيام تزار روسيه را به فرمانرواي ايران برساند. سفير تزار خبر پيروزي 
روسيه بر عثماني را در جنگ دريايي به اطالع خان رسانيد و تمايل 
تزار را به داشتن روابط دوستانه و اتحاد با وي اعالم داشت. فرستاده 
تزار انتظار داشـــت كه كريم خان كه دوبار باعثماني بر سر بصره 
جنگيده بود از شنيدن خبر شكست دريايي عثماني خرسند شود كه 
كريم خان ابرو در هم كشيد و خطاب به سفير تزار گفت كه شكست 
ملت ديگر ما را شاد نمي كند و سفير تزار  بعدا به تزار گزارش داد كه 
اتحاد با كريم خان را برضد عثماني فراموش كند و اضافه كرده بود 
كه كريم خان با همه رهبراني كه ديده، درباره آنان شنيده و در كتب 

تاريخ خوانده است فرق دارد. 
اعالم جنگ انگلستان به ايران

27 نوامبر1856 نيروهاي انگليسي مستقر در هند با چندين 
ناو توپدار و نفربر از تنگه هرمز گذشتند و وارد خليج فارس شدند 
تا با ايران وارد جنگ شوند. 27 روز پيش از آن دولت انگلستان به 
ايرانـ  ايراني كه در شمال و جنوب به دريا متصل است ولي فاقد 
نيروي دريايي موثر بود اعالن جنگ داده بود. دولت لندن كه بر شبه 
قاره هند مسلط شده و خود را مالك آن مي پنداشت مايل بود كه ميان 
هندوستاِن دولت لندن و متصرفات روسيه و قلمرو دولت تهران 
كه روابط بهتري با روســـيه داشت، منطقه حايل ايجاد كند و ايران 
خاوري را كه افغانستان ناميده بود به سران طوايف آن بسپارد و جدا 
كند. دولت لندن در سپتامبر و اكتبر آن سال از تهران خواسته بود كه 
نظاميان و مأموران خودرا از هرات و مناطق تاجيك نشين كه ساختار 

قبيله اي نداشتند خارج سازد .
نيروهاي انگليسي تا يكم ژانويه سال 1857 خارك و خرمشهر 
و بندر بوشـــهررا تصرف كردند و دولت وقت ايران را مجبور به 
صرف نظر كردن از هرات ساختند كه قرن ها حاكم نشين خراسان، 
زادگاه شاه عباس و يكي از مراكز فرهنگ و ادب ايران بوده است.

 رضاشاه پرونده نفت را در بخاري انداخت!
ششم آذر ماه 1311 در پي به نتيجه نرسيدن مذاكرات ايران 
و انگلستان بر سر نفت، رضاشاه پهلوي پرونده نفت را در بخاري 
افكند و سوزاند. اين پرونده مربوط به امتيازي بود كه دولت قاجارها 
به «دارسي» داده بود.چهار روز بعد وزير دارايي گزارش شكست 
مذاكرات را به مجلس داد و مجلس همان روز لغو قرارداد «دارسي» 
را تصويب كرد كه دو روز بعد دولت انگلستان ضمن اعتراض به لغو 

قرارداد، درخواست تجديد نظر در اين اقدام را كرد.

قاب امروز

خاصيت عشقت كه برون از دو جهان است
آن اســـت كـــه هرچيز كه گويند نه آن اســـت

برتر ز صفات خرد و دانش و عقل اســـت
بيـــرون ز ضميـــر دل و انديشـــه جان اســـت

بيننده انوار تو بس دوخته چشـــم اســـت
گوينـــده اســـرار تو بـــس گنگ زبان اســـت

از وصف تو هر شـــرح كه دادند محال است
وز عشـــق تو هر ســـود كه كردند زيان اســـت

در پـــرده پنـــدار چو بازى و خيال اســـت
جز عشـــق تو هر چيز كه در هر دو جهان اســـت

 سرايه
شهركرد  ـ    جشنواره انار در روستاي دورك اناري / عكس از: احمد رياحي دهكردي

6 آذر
* در اعتراض بـــه دولت نظامي، كاركنان برق 
تهران هر شب از ساعت هشت و نيم تا ده، مبادرت 
به قطع جريان برق نموده تـــا اخبار كذب رژيم از 

تلويزيون، شنونده و بيننده اي نداشته باشد.
تذكر: در پي اعتصاب كاركنان راديو تلويزيون و 
روي كار آمدن دولت نظامي ازهاري، رژيم با اعمال 
شديد سانسور، برنامه هاي اين سازمان را تحت اختيار 

نظاميان گذارده است.
* بـــازار تهـــران، شـــميران، ري و كرج، 
 همچنـــان تعطيـــل و در حـــال اعتصـــاب 

است.
* كاركنان تأسيسات نفتي ري به خاطر دستگيري 
چند تن از همكارانشان، در حال اعتصاب و تحصن در 
محل تأسيسات مي باشند.در نتيجه، مقامات فرمانداري 
 نظامي، قول مســـاعد به آزادســـازي اين چند تن

 دادند.
* يكي از مأمورين ســـاواك در گزارش خود 
نوشت: حركتهاي جديد مردم به رهبري روحانيت، 
تغييرات بزرگي را در روحيات و اخالق مردم به وجود 

آورده است.
 به طـــوري كـــه شـــكايات و اختالفات 
 تقليـــل يافتـــه و مـــردم خـــود به حـــل آنها

 مي پردازند.
* تظاهرات دانش آمـــوزان بابلي، گرگاني و 

كاركنان نفت تهران، چند كشته برجاي گذاشت.
* در گرگان بين مردم و نيروي انتظامي زدوخورد 
شد و طبق نوشته مطبوعات از اين زدوخورد ده مقتول 

باقي ماند.
* كاركنان برق تهـــران در اعتراض به دولت 
نظامي مبادرت به قطع جريان برق از ساعت 8/5 تا ده 

شب نمودند تا مردم اخبار دولتي را گوش نكنند.
* تظاهرات مردم بابل چند كشته داد.

* بنا به گزار ش ساواك از سمنان بعد از برگزاري 
مجلس ختمي د رمســـجد جامع اين شهر مردم به  
تظاهرات عليه رژيم اقدام كردند . با تيراندازي  ماموران 
انتظامي  به سوي تظاهركنندگان ، مردم نيز با پرتاب 
سنگ  و بطري هاي آتش زا به مقابله برخاستند . دراثر 
اين درگيري 4نفر از ماموران و8نفر از مردم مجروح و 

به بيمارستان اعزام شدند . 
*تظاهرات گسترده  مردم در بابل به در گيري 
ميان تظاهركنندگان و نيروهاي انتظامي منجر شد . 
در اثر اين درگيري ها بنا به گزارش ســـاواك يك نفر 
شـــهيد، 2 نفر زخمي . 5 نفر بازداشت شدند . بنا به 
اظهار مردم تعداد شهدا ، زخمي ها و بازداشت شدگان 
بيش از تعداد اعالم شده از سوي مقامات امنيتي بود .  

تظاهرات تا شب ادامه داشت.
* بنا به گزارش هاي رســـمي از سوي مقامات 
امنيتي و انتظامي به جز شـــهرهاي اران و نائين كليه 
مغازه ها در شهر اصفهان و شهرهاي ديگر استان تعطيل 
و در اعتصاب بودند . شـــعبه بانك ملي در خيابان 
صارميه  اصفهان به آتش كشيده شد و تظاهرات در 

بيشتر خيابان هاي شهر در طول روز برگزار شد . 
* تظاهرات در مناطق مختلف تهران از جمله 
خيابان هاي تخت جمشيد ، شادمان، كرمان ، ميدان 

كالنتري، كالج،عباسي عليه رژيم برگزار شد . 
* بنا به گزارش ساواك: يك نفر درجه دار لشگر 
گارد در خيابان اميركبير مشاهده مي كند كه يك نفر 
نانوا به خريدار در مقابل پرداخت اسكناس 20ريالي 
گفته است اين پول را قبول ندارم بايد عكس خمسني 
روي آ»ها باشد و اسكناس را در تنور مي اندازد كه به 
وسيله مامورين دستگير وبا اسكناس نيم سوخته به 

كالنتري 8 هدايت مي گردد. 
* به گزارش ساواك كاركنان گمرك و كارخانه 
تراكتورسازي تبريز، كارخانه آجر نسوز آستان قدس 
رضوي، ســـازمان آب و برق خراسان ، نيروگاه برق 
زرگان ، شركت ملي نفت وآب و برق آبادان ، كشت و 
صنعت كارون در دزفول، و آّو برق خرمشهر اعتصاب 

كرده و دست از كار كشيده اند .
* به گزارش ســـاواك آذربايجان شـــرقي  در 
شهرستان هاي اهر، وارسباران تظاهرات عليه رژيم 

منجر به شكسته شدن شيشه بانك ها شد . 
*تظاهركنندگان در رضاييه(اروميه) با دخالت 

نيروهاي نظامي رو به رو وپراكنده شدند .  
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بله روسيانتشار دادن 
از محبت گل مي شوندحقير

پهلو
از نام هاي بلبل

طالفروش پرحرفي و 
ادامه دادن!

مطبخ

پرنده سعادت

امر به گداختن

آرايش صحنه

ژاله

شكوه

فقير
بازديد سپاه

شالوده

صداي 
آهنگين

نشانه مفعولي
رقيق

از مراكز 
آموزشي
سپاس

اسب خوش راه

چروك 
پوست

آينه مقعر

نژاد خودمان
وارسته

كاست

واحد بوكس
باران منجمد

از سم داران
نويسنده روسي 

مادر
از ماه هاي 

سرياني

چ

ه
ه

د

ا

گر عقل نشـــان است ز خورشيد جمالت
يك ذره ز خورشـــيد، فلك مژده رســـان است

يـــك ذره حيران شـــده را عقل چو داند
كز جمله خورشـــيد فلك چند نشـــان اســـت

در راه تـــو هركس بـــه گمانى قدمى زد
وين شـــيوه كمانى نه به بازوى گمان اســـت

فى الجمله چه زارم، چه كنم، قصه چه گويم
كان اصل كه جان است هم از خويش نهان است

عطارنيشابورى

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 - متصدی نمایشگاه- بازیگر فیلم جدید »دارکوب«

2-  ظرفی در مطبخ- نوعی هورمون- باالی کوه
3-  میوه ای شیرین- نترس- قسمت کننده

4-  جاده ترن- دشـــنام- جامه- نامـــی که در ابتدایی ترین برهه هـــای تاریخ به زبان ادبی 
پارسی نو داده شده

5-  کم عقل- فیلم تهمینه میالنی- کابینه وزیران
6-  مدلی در عکاسی- فهمیده- عضو راهی

7-  با گفت آید- آشی که با برنج و سبزی پخته شود- کم عرض
8-  اثری از پروسپه مریمه

9-  عمل غیر قانونی- مرکز تبت- تجویز پزشک
10-  بگذار- شیرزن کربال- باغبان تاک
11-  دستگیر- لیست- خدای دروغین

12-  شرکت صنایع سنگین امریکایی- بشارت دهنده- حرف عطف- از ادات استفهام
13-  اتاقک دیدبان- زبانی در برنامه نویسی- تحت نظارت

14-  ظـــرف کوچک آبخـــوری- داخل 
شدن- همگان

15-  از نمونه غارهای بی نظیر استان 
زنجان- پسوند کوچکی

 عمودي:
 1-  فیلمـــی از پرویـــز شـــیخ طـــادی - 

مقدار پول
2-  بـــرای معطـــر کـــردن شـــیرینی و 
بســـتنی به کار می رود- فـــرود آینده- 

قسمت ملودیک اپرا
3-  حتمی- آجر نصفه- هماهنگ

4-  بازداشتن از انجام کار ناشایست- 
اندیشه- تولد- کوشک

5-  پهلوان نامی شـــاهنامه- دومین 
عنصر سبک جهان- مذکر

آدمـــی-  گـــردن-  بـــه  چســـبیده    -6
مغناطیس

7-  عـــدد مجهـــول- مقســـوم علیه- 
زاری

8-  آرام و بدون دغدغه- درویشـــی- 
بازیچه کودکان

9-  همدم- راجع به- بچه ننه!
10-  همسر زال در شـــاهنامه- پارچه 

زربافت- لؤلؤ
11-  نفوذ به یک سیستم کامپیوتری- 

تنظیم موتور- بخشی از پرچم گل
12-  تاب و توان- میان چیزی- ابزار- 

بله عرب
13-  اخالص- یک نوع دیگ- بمب 

ویرانگر
 - فـــرآورده شـــیری   -  14-  شکســـته 

مقابل درون
15-  رنگ نزدیک به سبز- جلو آمدن 

کره چشم

حل جدول ويژه شماره  6931

   افقي:
1 - تکه هـــای بمب منفجر شـــده- یکـــی از زیباتریـــن جاذبه های 

اکوتوریستی شیراز
2-  این زمان- دیوار- گسترده شده

3-  البد- جداکننده خوب و بد- راه رفتن کودک نوپا
4-  از بروج فلکی- مرغی افســـانه ای شبیه سیمرغ- شرکت صنایع سنگین سوئدی- 

عبادتگاه راهب
5-  خدای دروغین- سازمان یافته و تشکیل شده- لقب هندو

6-  لنگه به لنگه- از انواع تشک- واژه تمجید
7-  تصویرگر- بندر سوئد- دریوزه گر

8-  کار عبث و بیهوده کردن
9-  عصای حروف!- رواج و رونق- برهان ها، حجت ها

10-  سوره سی وششم- گل به سر جالیز- ملیح
11-  خواندنی مورد عالقه خانم ها- مرض خارشدار التهابی پوست- ویتامین جوانی

12-  بزرگ ترین نرم افزار علوم ماورایی- شهری در غرب فرانسه- بیماری- لوس
13-  تنگه جنوب کشور- سخت و ناگوار- خرد کردن زیر دندان

14-  سراسر و از ابتدا تا انتها- نویسنده کاندید- یار همایون
بـــه  و  آوردن  به دســـت    -15
فـــروش رســـاندن محصـــول 

کارخانه- مادر کودکانه

 عمودي:
1-  از جالب ترین و بزرگ ترین 
زیستگاه های طبیعی جانوران 

ایران- هراسناک و ترس آور
ســـروری-  فرمانروایـــی،    -2
سنجش- شاخه نازک درخت

3-  میـــوه و دانـــه مخملـــی- 
خانه چوبی- شهر شمالی

4-  یـــار قند!- عضـــو تفنگ- 
چین و شکن زلف- جوشن

5-  یار منظم- برشـــته شده- 
خمره بزرگ

6-  برآمدگی الســـتیک- خام 
آن بـــرای پیران آیینه اســـت- 

هاورکرافت
7-  تن و پیکر- پیروز و موفق- 

فضول برای هر آش می شود
در  کـــردن  تـــراز  وســـیله    -8
ادبـــی-  تصدیـــق  بنایـــی- 

سردسته قوم هون
9-  دریاچه قزاقستان- کاشف 

پنی سیلین- مقیاس طول
10-  منظره باصفـــا- اجرت- 
شهر حضرت عبدالعظیم)ع(

11-  عضو بعضـــی حیوانات- 
ســـنتی  شـــیرینی  واژگـــون- 

همدان
12-  رایگان- اصفهان قدیم- 

دربایست- گمان
13-  قصد و آهنگ- بین سر و 

تن- شاعر یوش
14-  اشـــتباه لفظی یا رفتاری- 

شکاک- پیکر انسان
15-  مژده رسان- اثری تاریخی  

و بسیار با ارزش در »نائین«

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6932
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 نام اینجا را 
»فراموش آباد« بگذارید   

گوشه نشینان 
»اسالم آباد« 

گزارش »ايران« از محله حاشیه ای »اسالم آباد« زابل

مریم طالشی
گزارش نویس

زینب دستش را از تنور بیرون می آورد و بوی 
نان تازه در فضا پخش می شـــود؛ نان گرد 
بزرگ قطور که مخصوص همینجاســـت 
و بـــه آن تافتـــون زابلی می گوینـــد. نان را 
تعارف می کند و عذر می خواهد که اسباب 
پذیرایی اش همین نان خالی اســـت. یک 
تکـــه در دهان می گـــذارم و بقیـــه اش را با 
اصـــرار پس می دهم. مـــزه رازیانـــه را زیر 
زبانم حس می کنم. زینب با لباس یکسر 
مشکی و روسری و سربند به همان رنگ، با 
چشم هایی که موقع خندیدن چروک های 
بســـیار کنـــارش نمایان می شـــود، حالت 
صورتـــم را زیر نظر دارد تا احتماالً بفهمد 
نان زابلی به مذاق میهمان تهرانی خوش 
آمده یـــا نه. »خوشـــمزه اســـت.« لبخند 
می زند و بقیه نـــان را در ســـفره پارچه ای 

می پیچد.
زینب جعفری 50 ساله یکی از ساکنان 
محلـــه اســـالم آباد زابل اســـت؛ محله ای 
چســـبیده به شـــهر که هم شـــهر هست و 
هم نیســـت. بیشتر به روســـتا می ماند. به 
محـــض ورود، تصویر کوچه هـــای خاکی و 
پر از زباله پیش چشـــم نمایان می شـــود. 
بچه های کوچـــک از روشـــنایی دم غروب 
آخرین اســـتفاده ها را بـــرای بازی می کنند 
چون محله به محض غروب خورشید در 
تاریکی محـــض فرو خواهـــد رفت. زمین 
بازی بچه ها همان تکه زمین هایی است که 
کنار تل زباله به زحمت خالی مانده است.

زن ها تـــک و توک دم دِر خانه های یک 
طبقه ایســـتاده اند و در مواجهه با غریبه ها 
با چادر صورتشـــان را می پوشـــانند. خانه 
زینب وســـط محلـــه اســـت. دِر خانه مثل 
خیلـــی دیگر از خانه ها باز اســـت و گوشـــه 
ســـمت چپ حیاط، اتاقکی است که تنور 
در آن قـــرار دارد. زندگی زینب از همین راه 
می گذرد؛ نان پختن. 15 سال است کارش 
همین است. حاال از جاهای مختلف شهر 
می آینـــد و نانـــی را کـــه ســـفارش داده اند 
می گیرند و می برند. هر نان را 2هزار تومان 
می فروشـــد که البته یک دانه اش حداقل 
برای 4، 5 نفر بس می شود. زینب 6 تا بچه 
دارد. یک پسرش 28 سالگی تصادف کرده 
و جوانمرگ شـــده و حاال مانده اند 4 پسر و 
یک دختر. دختر و پســـربچه  3، 4 ساله ای 
که از اتاق بیرون می آیند و به حیاط کوچک 
می دوند، بچه های همان پسر مرحومش 
اســـت که حـــاال وظیفه نگهداری شـــان به 
دوش زینب است. نوه ها دامن مادربزرگ 
را می گیرنـــد و خجوالنـــه نـــگاه می کننـــد. 
زینب می گوید:»توانم کم شـــده. مشـــکل 
ریه دارم. اینجا مشـــکل زیاد داریم. آب اگر 
قطع نباشـــد، فشـــارش خیلی کم اســـت. 
اصالً نمی شود کاری کرد. هوا هم که خراب 
می شود، دیگر مشتری نمی آید. کارم کساد 
می شود. آشغال ها هم که بیچاره مان کرده. 

باد تمام آشغال ها را توی خانه می آورد.«
ساکنان اسالم آباد همان هایی هستند 
که از اطراف هامون مهاجرت کرده و به زابل 
آمده اند. شغلشـــان کشـــاورزی و دامداری 
و صیادی بوده. شـــغل اهالی سیســـتان از 
قدیم همین سه تا بوده. عالقه زیادی هم 

به آن دارند. هامون نشینان دام هایشان را 
برداشتند و به شـــهر آمدند. قایق ها را هم 
آوردند و کنار خانه شـــان گذاشتند. قبالً به 
خاطر قایق ها سهمیه سوخت می گرفتند. 
علی سیســـتانی، معلـــم و از اهالی زابل 
می گوید:»ســـیل  اســـت،  همراهـــم  کـــه 
قدیمی سیستان که آمد، خیلی روستاها 
را آب برد. روســـتایی ها مهاجرت کردند 
حاشیه شـــهر. بعضی روســـتاها تجمیع 
شـــدند. آن موقـــع آقای هاشـــمی رئیس 
جمهـــوری وقـــت، آمد شـــهرک گلخانی 
را در منطقه سیســـتان ساخت که چند تا 
روســـتا را تجمیع کرد. خانه هایشان مال 
20 ســـال پیش است، روســـتایی نیستند. 
خیلی از روســـتایی ها دوســـت ندارند در 
این خانه ها زندگی کنند، راحت نیستند. 
می رونـــد در کپـــر زندگـــی می کننـــد. کنار 
اسالم آباد هم روستاهای به هم چسبیده 
اســـت، رودخانه ای از وسط اسالم آباد رد 
می شـــده که قباًل پرآب بوده و االن جوی 
فاضالب اســـت و منشأ بیماری. رودخانه 
قباًل ســـمت میل نـــادر می رفتـــه.« میل 
نـــادر همـــان جایی اســـت که قرار اســـت 
بزرگتریـــن نیـــروگاه بادی کشـــور را در آن 
راه انـــدازی کنند اما آن طـــور که می گویند 
فقـــط جانمایـــی انجـــام شـــده. بادهای 
منطقه وحشی اســـت. این را در توصیف 
میل نادر می شنوم. رودخانه فاضالب را 
وســـط اســـالم آباد می بینم و حجم زباله 

اطرافش را.
می گویند اســـالم آباد اولین جایی در 
زابل است که باد از آن وارد می شود، البته 
قبلش به »ادیمی« می رسد که قباًل روستا 

بوده و االن جزو شـــهر است و زابل که هوا 
صاف اســـت، ادیمی گرد و خاک اســـت. 
بـــاد زباله ها را با خود مـــی آورد و خاک را 
به هوا پراکنده می کند. 5 سال است قول 
داده اند اینجا را آســـفالت کننـــد اما هنوز 

خبری نیست.
فاطمـــه پودینـــه یکـــی دیگـــر از اهالی 
محلـــه اســـت. کنـــار خانـــه اش ایســـتاده. 

می گوید:»تو را به خدا بگویید این آشغال ها 
دارد ما را می کشد. شـــهرداری می آید و رد 
می شـــود می رود داخل شـــهر. اصـــاًل به ما 
کاری ندارنـــد.« بچه های کوچکش کنارش 
می دهد:»اینجـــا  ادامـــه  زن  ایســـتاده اند. 
بیماری خیلی زیاد است. بچه هایمان همه 
مشـــکل پوستی دارند. آســـم و تنگی نفس 
هم که دیگر زیاد است. بیشتر بچه های زابل 

به محض ورود به اسالم آباد، تصویر کوچه های 
خاکی و پر از زباله پیش چشم نمایان می شود. 
بچه های کوچک از روشنایی دم غروب آخرین 

استفاده ها را برای بازی می کنند چون محله 
به محض غروب خورشید در تاریکی محض 

فرو خواهد رفت. زمین بازی بچه ها همان تکه 
زمین هایی است که کنار تل زباله به زحمت 

خالی مانده است

از همان بچگی تنگی نفس دارند. اینجا هم 
که وضع ما خیلی بدتر است. باز الاقل زابل 
آســـفالت اســـت. اینجا که همه اش خاک 

است.«
کارگاه های ضایعاتی، تصویر آشـــنای 
اسالم آباد اســـت. زباله گردها از همه جای 
شـــهر زباله هـــا را جمـــع می کننـــد و اینجا 
می آورنـــد؛ کوهی از زبالـــه. محمد رضایی 
مســـئول یکی از کارگاه هاســـت که در واقع 
یک حیاط بزرگ اســـت که با زباله انباشته 
شـــده. هوا دارد تاریک می شـــود و کارشان 
هم به اتمام می رســـد. رضایـــی که اولش 
نگران بود نکند آمده ایم دردســـر برایشان 
درســـت کنیم، وقتی می فهمد قصدمان 
کمک است، می گوید:»من خودم با مدرک 
لیســـانس دارم کار ضایعـــات می کنم. کار 
نیســـت. زابل کـــه صنعت نـــدارد. چند تا 
کارخانـــه هم بـــود که تعطیل شـــد. تمام 
کارگرها بیکار شده اند. من خودم اینجا 4، 5 
نفر دارند برایم کار می کنند اما از اینجا هم 

پولی درنمی آید. اینجا را تعطیل کنم، اینها 
هم بیکار می شوند. دلم نمی آید. همه زن 
و بچه دارند.« کارگرها چشم هایشان دودو 

می زند و همگی الغر و نحیف اند.
می شـــود  آبـــاد  اســـالم  محلـــه  در 
دامداری هـــای کوچـــک را چســـبیده بـــه 
خانه هـــا دید. عالقه به دامـــداری در خون 
زابلی هاســـت. علوفه فروشـــی هـــم اینجا 
زیاد است. هرکس هر تعداد دام داشته در 
همســـایگی خودش جا داده و دام ها را به 
اصطالح وِر دلش نشانده است. یکی شان 
ُگلـــی خانم اســـت؛ گلی طلوعی نـــژاد 75 
ساله که تمام عمرش زابل بوده و دامداری 
می کرده، دو ســـال پیش همســـرش فوت 
شده و االن تنهاســـت. آنقدر به دام هایش 
عالقه دارد که هربار بچه ها اصرار کرده اند 
گاوها را بفروشـــد و اســـتراحت کند، زیر بار 
نرفته و با وجود کسالت، از دامداری دست 
نمی کشد. ُگلی با لبخند به استقبال می آید. 
پســـرش دیوار بـــه دیوار خانـــه اش زندگی 

می کند و از این نظر خیلی هم تنها نیست 
اما عشقش گاوهایش هستند که با محبت 
به آنها نگاه می کند. انـــگار که بچه هایش 
هســـتند و از این حیث آدم را یاد فیلم گاو 
می انـــدازد و مش حســـن. با خـــودم فکر 
می کنم اگر روزی بالیی سر یکی از گاوهای 
ُگلی بیاید، او هم آیا ممکن اســـت حالش 

دگرگون شود؟
تمام امید مش حسن به گاوش بوده و 
امید ُگلی خانم نمی دانم دقیقاً به چیست 
که این گونه دست به کمر زیر نور کمرنگ 
غروب در کنار طویله اش در محله اســـالم 
آبـــاد ایســـتاده و آنقـــدر با آرامـــش لبخند 
می زند کـــه انگار تمام دنیـــا را دارد و همه 
جهان بـــرای او در این نقطه جمع شـــده. 
همین نقطـــه ای که ســـاکنانش می گویند 
فراموش شده است، که کسی کاری بهشان 
ندارد، از کنارشان رد می شوند و نگاهشان 
نمی کنند. به قول یکی شـــان، نام اینجا را 

»فراموش آباد« بگذارند.
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فروردین : دوری کردن از تنش ها به خصوص اگر از آنها خســته شده باشید، 
ایده خوبی به نظر می رسد. اما این کار زیاد هم ساده نیست، برای اینکه صلح و 
آرامش درونی که قبالً تجربه کرده اید،ممکن است اجازه ظهور پیدا نکند. زمانی 
که شما تشخیص بدهید هیچ اجباری وجود ندارد که گزینش شما همه چیز و 

یا هیچ باشد، شما خیلی زود پیشرفت خواهید کرد.

اردیبهشت : شما بین دو احساس سردرگم شده اید، قلب تان به شما می گوید 
بله این کار را انجام بده اما ذهن و منطق تان به شما می گوید نه این کار را نباید 
اینجام بدهید و شما را دچار یک سردر گمی گرده اند. ، بهتر است زندگی تان را از 
یک نواختی که دچار آن شده است خارج سازید.گاهی نیز کارهای هیجان انگیز 

انجام دهید تا روحیه تان عوض شود.

خرداد :  اتفاق غیر منتظره ای برایتان می افتد و شما نمی توانید دلیلی برای آن 
پیدا کنید. تصورات وخیاالت تازه ای از ضمیر ناخودآگاهتان سر بیرون می آورند 
و بهتر است به جای نادیده گرفتن شان به آنها توجه کنید. به رویاهاتان اجازه 
پرواز دهید و ببینید شــما را به کجا می برند. شاید مقصد نهایی شان را ندانید، 
اما حداقل می توانید احساسات خفته خود را بیدار کرده و بهتر آنها را بشناسید.

تیر: اگر شما به خاطر اینکه وارد مرحله جدیدی شده اید و توانایی هایتان دگرگون 
شده است کمی  احساس یأس می کنید، زیاد نگرانی به دلتان راه ندهید. به جای 
اینکه دوران گذشته را بازسازی کنید و یا اینکه با عجله به سوی آینده حرکت 
کنیــد، به لحظه حال توجه کنید. اما تا وقتی که خودتان کامالً آمادگی ندارید 

لزومی  ندارد که احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید.

مرداد :  شما مجبور نخواهید شد با ناراحتی های جدی دست و پنجه نرم کنید، 
اما آنها در پس زمینه وجود دارند. از نظر معنوی شما حس و حال خوبی دارید، 
برای اینکه می توانید خوشی های خود را با دیگران سهیم شوید. اما نباید دوباره 
این کار را انجام دهید؛ شــما باید محدودیت های خود را نیز قبول کنید و این 

موضوع امنیت شما را تضمین می کند.

شــهریور : شما این روزها چشمان تان را بیشتر باز کرده اید و به زندگی تان 
دقیق تر می نگرید، تا جزییات زندگی را نیز دریابید.باید سعی کنید بین زندگی 
شخصی و روحیات تان یک تعادلی برقرار کنید زیرا روحیه شما با زندگی گه در 
حال حاضر تجربه می کنید سنخیتی ندارند به همین دلیل کمی برایتان مشکل 

به نطر می رسد.

مهر : بادی از تغییرات بر فراز آسمان زندگی تان در حال وزیدن است، اما برای 
شما سخت است که دست به کار شوید چرا که هنوز آمادگی این کار را در خود 
نمی بینید. باید هدف خود را در زندگی مشخص کنید. به همه راه ها فکر کنید 
تا بتوانید بهترین آنها را انتخاب کنید. باید به خودتان اطمینان داشته باشید تا 

تصمیم درست را بگیرید.

آبان : هدف بزرگ شما به نظر می رسد که واقعاً برای شما خوب باشد، اما اکنون 
شما مجبورید که به وعده هایتان عمل کنید. این به معنی این نیست که شما 
قادر نیستید رویاهایتان را آشکار کنید، بلکه به این معنی است که شما می ترسید 
دست به ریسک بزنید. ناامید نباشید، شما می توانید بعداً به آنها بپردازید. در حال 

حاضر بهتر است به وعده ایتان عمل کنید.

آذر : شــما وسوســه شــده اید از زیر کار فرار کنید و یا اینکه حداقل تا جایی 
که امکان دارد کار کمتری انجام دهید. شــما وسوســه شده اید به جای انجام 
دادن وظایف شــغلی کاری لذت بخش تر انجام بدهید. اما شما این کار برایتان 
دردسرهایی به همراه دارد. پس به کارتان ادامه داده و از زندگی تان لذت ببرید، 

اما در این راه کسی را ناراحت نکنید.

دی : به نظر می رسد شــما با احساسات خود درگیر شدیدی داشته باشید به 
خاطر اینکه به نظر می رسد در گذشته زیادی ریسک کرده اید. با این وجود،  شما 
می توانید بوسیله آنچه که در ذهن دارید در مسیرتان راهنمایی شوید. از کار به 
عنوان راهی برای فراموش کردن احساســات تان استفاده نکنید. در نهایت، در 
تماس بودن با دیگران می تواند احساس انزوا و گوشه گیری شما را کاهش دهد.

بهمن : راه حل و فعالیت های تازه ای به ذهن شما وارد شده اند، بهتر است برای 
انجام تمام آنها یک برنامه زمان بندی شده طوالنی مدتی را داشته باشید زیرا تک 
تک برنامه هایی را که در ذهن می پرورانید در آینده جواب های قطعی را به شما 
خواهند داد.قبل از شــروع این کارها انرژی الزم را در خود بیدار کنید و سپس 

برای شروع کار پیش بروید.

اسفند :  جــاه طلبی زیاد ممکن است کار دست تان دهد به خاطر اینکه شما 
در وضعیت پیچیده ای کار می کنید و نمی توانید به اهداف تان برســید. ممکن 
است بخواهید بیشتر از توان تان کار انجام دهید و از کاری که االن دارید انجام 
می دهید خشــنود نیســتید. اگر بتوانید از این انتظارات غیرواقعی خود دست 

بکشید احساس بهتری در رابطه با خودتان خواهید داشت.

جدول سودوکو
آسان

متوسط
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در حسرت »آخرین پیامبر«
همیشــه در آرزوی ســاخت فیلمــی 
درباره حضرت محمد)ص( بود؛ از 
همــان روزی که فیلــم محمد)ص( 
یــا »الرســاله« مصطفــی عقــاد را 
آرزوی  یــک  »مــن  بــود:  دیــده 
ایــن  آن  و  دارم  مهــم  بســیار 
اســت اگرعمر ناقابلم یاری 
اگــر مهــر خداونــد  و  کنــد 
شــامل زندگــی هنــری ام 
شــود، یک بار به ساخت 

یک شــخصیت بدون نقطه ضعف 
بپردازم و آن ساخت فیلم عظیمی 
از زندگی حضرت رســول خدا)ص( 

است.« 
علی حاتمــی در آخرین روزهای 
عمرش گفته بود که از خدا خواسته 
ایــن توفیــق نصیبش شــود کــه قبل 
از مــرگ ایــن فیلــم را بســازد؛ اما با 
وجــود آن کــه فیلمنامــه آن به طــور 
کامل نوشــته شــده بود، ســاخت آن 

هرگز جامه عمل نپوشید. 
هــر چند که ایــن کارگردان خالق 
و بدیهه ســاز چنــدان در قیــد و بنــد 
نوشتن نبود اما طبق گزارش ایسنا- 
آنطــور کــه دادگــو پیــش از ایــن در 
گفت وگویی اعالم کرده- این سناریو 
کامــل نوشــته شــده بــود: »حاتمــی 
مدت ها تحقیق می کرد و با روحیات 
خاصــی که داشــت شــب ها بــا وضو 
ســراغ کار می رفت، دل می ســپرد و 

فیلمنامه را می نوشت.« 
مرحــوم عــزت اهلل انتظامــی هم 
کــه احتمااًل قــرار بــوده در این فیلم 
گفتــه:  رابطــه  ایــن  در  کنــد،  بــازی 
»ســناریو را خواندم و خیلی خوشــم 
آمد. فقط پیشــنهاد کــردم به خاطر 
اینکه فضای کار درست دربیاید، در 
کشورهای عربی ساخته شود که نظر 
خــود حاتمــی هــم همین بــود. این 
ســناریو مــورد تأیید مراجــع قم هم 

قــرار گرفت. بعــد از »هزاردســتان« 
تنها کاری بود که دوســت داشتم در 

آن بازی کنم که نشد.« 
حاتمــی در ایــن فیلــم بــا عنوان 
»آخریــن پیامبر« برای نشــان دادن 
قصــد  اکــرم)ص(  پیامبــر  تصویــر 
داشــته از شــیوه نمایــش ایرانــی به 
بــه  را  اجــرای آن  کــه  ایــن صــورت 
اســتفاده  کنــد  تبدیــل  شــبیه خوانی 

کند.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد

تالش برای ایجاد تماشاخانه تخصصی 
برای تئاتر کودک

به گفته معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تئاتر بیانگر ارزش ها و کیفیت زندگی مردم است بنابراین 
توجــه و تبیین بنیاد آن از اهمیت باالیی برخوردار اســت.

سیدمجتبی حسینی در اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان در همدان بیان داشــت: تئاتر از مهم ترین جلوه های هنری 
روزگار اســت کــه اثر گذاری آن بــر تعالی مدینه و مدنیت همــواره مورد توجه 
دولت هــا و ســاختارهای اجتماعی بوده و شــناخت ظرفیت ها و قابلیت های 
ارتباطی تعالی و توســعه آن برای پیشبرد اهداف این بخش مورد نیاز است. 
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفــت: بیش از هــر روز و روزگاری باید 
به تئاتر اندیشــید و به نعمت این هنر، شــهر و شــهروندان ارجمند آرزو کرد. 
مجموعه ما می کوشــد با ایجاد تماشاخانه های تخصصی کودک و نوجوان و 

حمایت جدی از این عرصه، به تئاتر توجه جدی داشته باشد.

افتتاح مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی فرهنگ و رسانه
مراســم افتتاح مرکز اســناد و کتابخانه تخصصی فرهنگ و رسانه با حضور سید 
عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و محسن جوادی؛ معاون فرهنگی 
وزیر و تعدادی از پیشکســوتان و فعاالن حوزه نشــر و کتاب امروز دوشــنبه پنجم 
آذرمــاه ســاعت 14:30 در محــل ایــن کتابخانه برگــزار می شــود.همچنین دفتر 
توسعه کتاب و کتابخوانی عالوه بر برنامه فوق، در همین مراسم از کتابفروشان 

پیشکسوت کشور تجلیل و از سامانه نوین مجوز نشر کتاب رونمایی خواهد کرد.

آغاز بزرگ ترین گردهمایی سینماگران مقاومت
آیین افتتاح پانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت امروز دوشنبه 
بــا حضور ســینماگران و هنرمندان و اصحاب رســانه در تــاالر وحدت تهران 
برگزار می شــود.این جشنواره با رقابت حدود ۴۵0 فیلمساز سینمای ایران و 

۲۴ کشور جهان آغاز می شود و تا نهم آذر ماه ادامه می یابد.

آغاز به کار همایش بین المللی عاشیقالر در تبریز
همایش بین المللی عاشیقالر با عنوان »همنوای پیامبر مهربانی« با حضور 
گروه های عاشیقی کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ایران 
شــنبه شــب در تبریز آغاز به کار کرد و به مدت 4 روز در تبریز برگزار می شود.

در این همایش بین المللی عالوه بر گروه های عاشــیقی کشــورهای منطقه، 
گروه های عاشیقی 18 استان کشور نیز شرکت دارند.

»آل پاچینو« سرانجام به »شاه لیر« رسید
پــس از اینکه ســال ها شــایعاتی پیرامــون بــازی »آل پاچینو« در نقش »شــاه لیر« 
شخصیت معروف نمایشنامه »ویلیام شکسپیر« مطرح بود، حاال این گمانه زنی ها 
رنــگ واقعیــت گرفته و این بازیگر برنده اســکار در نقش اصلی یــک پروژه بزرگ 
ســینمایی با اقتباس از این نمایشــنامه بــازی خواهد کرد که از ســال آینده مقابل 
دوربین می رود. این فیلم را که روایتگر افول یک شــاه از شــکوه و جالل به دیوانگی 
و جنــون اســت »مایــکل ردفــورد« کارگردانی خواهد کــرد که پیــش از این با فیلم 
»پستچی« در سال 1۹۹۴ نامزد پنج جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و کارگردانی 
شده است.»پاچینو« ۷8 ساله از جمله معدود بازیگران جهان است که موفق شده 

سه جایزه اسکار )سینما(، تونی )تئاتر( و امی )تلویزیون( را کسب کند.

روی خـط 
خـــــــبر

 قهرمان فرنگی بر سریر  رؤیای کودک ایرانی!
»ایران« بررسی می کند: چرا محصوالت فرهنگی کودک و نوجوان ما فاقد قهرمان بومی هستند؟

»این عجیب است که کودکان خودشان 
را در کتاب ها و انیمیشن ها و فیلم هایی 
زندگــی  آنهــا  کــه مثــل  پیــدا می کننــد 
نمی کنند و ســاز و کار و مدرسه هایشــان 
شبیه مدرســه های ایرانی نیست و مدل 
خانواده هایشان نیز شــبیه خانواده های 
ایرانی نیســت، امــا بچه های مــا به آنها 
این هــا  می کننــد.«  نزدیکــی  احســاس 
گفته هــای مریم محمدخانی نویســنده 
کــودک اســت که بــه نظر می رســد روی 

نکته درستی انگشت گذاشته است.
سال هاســت که بچه های ما نسل در 
نســل کاراکترهــای محبوبشــان از میــان 
اســت؛  بــوده  شــخصیت های خارجــی 
آنهــا  بــا  شــب  و  روز  کــه  کاراکترهایــی 
همــذات پنــداری و در یــک کالم با آنها 
زندگــی می کننــد. کاراکترهایــی کــه اول 
در کتاب هــای فرنگــی خلــق می شــوند 
و  هــا  فیلــم  از  بســرعت ســر  و ســپس 
انیمیشــن ها درمی آورنــد و دســت آخر 
نیز تبدیل به اســباب بازی های محبوب 
و پر فروش می شــوند. مثل هری پاتر که 
هــم کتابش پر فروش شــد و هم تبدیل 
بــه یک کاراکتر محبوب ســینمایی برای 

مــا شــد. قطعــاً محبوبیــت  نوجوانــان 
کاراکترهــا مربــوط بــه امــروز نمی شــود 
چرا که ســال هاست کودکان و نوجوانان 
ایرانــی بــا ایــن کاراکترها خو گرفتــه اند؛ 
قهرمانانی کــه فرزندان مــان آرزو دارند 
تا ســاعاتی جای آنهــا زندگی کنند. مثل 
آنها لباس بپوشند و حتی لوازم اتاقشان 
را با رنگ و لعاب و قالب آنها هماهنگ 

کنند.
سؤال اینجاست که کودکان امریکایی 
محبوبشــان  کاراکترهــای  ژاپنــی  یــا 
امریکایــی و ژاپنی هســتند، امــا کودکان 
و نوجوانان ایرانی، چشــم بــه فرنگی ها 
از  منشــوری  اینکــه  بــا  انــد؟  دوختــه 
اسطوره ها و قهرمانان و پهلوانان ایرانی 
در تاریــخ و ادبیــات کالســیک ایــران به 
چشــم می خــورد بــا ایــن حــال، کاراکتر 
محوری قابل توجهی بــرای کودکانمان 
نساخته ایم تا کودک ایرانی بتواند با آنها 

همذات پنداری کند.
ë  فقــدان زندگی امــروز بچه هــا در قصه

کودک
مریم محمدخانــی، نویســنده کتاب 
کــودک، در این باره به »ایران« می  گوید: 
»ادبیات در دنیا تبدیل به صنعت شده 
اما هنوز در ایران به این شکل به آن نگاه 
نمی کنیم و برنامه ریزی بلند مدتی برای 

آن انجام نمی دهیم. آنهــا از همان اول 
راجع به آن محصول می اندیشــند. مثاًل 
انیمیشن درون و بیرون )inside out( که 
طــی چند ســال بعد از ســاختش تبدیل 
به یک پکیج شــد و عالوه بر انیمیشــن، 
شامل کتاب تصویری، عروسک، رمان و 
فیلم شده است. یا اتفاقی که برای هری 
پاتر افتاد و حاال کلی محصوالت در قالب 

آن تولید و جهانگیر شده است.«
قصه هــای  کشــور مان  در  دوره ای 
مجید تبدیل به کاراکتر شده بود و نسلی 
با آن خاطــره دارند. هم کتابش به بازار 
آمــد و هــم از طریق رادیــو، قصه هایش 
شنیده می شــد و هم فیلم آن درسینما 

و تلویزیون پخش شد.
او در این باره می گوید:»شاید چون از 
حوزه کتاب بیرون آمد و به شــکل فیلم 
هم تبدیل شــد، اما اکنون رقابت بســیار 
است.شــخصیت هایی  شــده  ســخت 
مثــل »بــت مــن« کــه جهانــی انــد. بــه 
خاطر صنعت ســرگرمی امریکاست که 
می توانــد درمقابــل کل دنیــا بایســتد.از 
طرفی ما عضو قانون کپی رایت نیستیم 
وهمیــن باعث شــده کــه کتاب هــای به 
روز و پرفــروش کــودک براحتی در ایران 
ترجمه شــوند. بنابراین رقابت تألیف و 

ترجمه نابرابر شده است.«
ایــن نویســنده در مــورد آســیبی کــه 
تألیفــات ادبیــات کــودک وارد می کنــد، 
معتقــد اســت: »از طرف دیگــر، فاصله 
نویسندگان ما با مخاطبان کودک ما زیاد 
است. بیشتر نویسندگان ما هنوزکودکی 
و نوجوانی خود را می نویسند تا بچه های 

امروز را. نکته دیگر اینکه کتابی که تبدیل 
به کاراکتر می شود نگاه طنازانه ای دارد.

طنــز معمــوالً در کتــاب های مــا غایب 
اســت. طنزی که بتواند با بچه ها ارتباط 
برقرار کند و شــیطنت آنها را نشان دهد 
خیلی کمرنگ است. نکته دیگر اینکه ما 
فرهنگ اسطوره ای مان قابلیت بسیاری 
شــخصیت های  آن  از  بتــوان  کــه  دارد 
کــه بچه هــا دوســت  بســیاری ســاخت 
داشــته باشــند. امــا رمان هــای فانتــزی 
هم که نوشــته می شــود بیشــتر کپی آن 
نوشــته هایی اســت که در خارج از کشور 
اتفاق افتاده اســت. نکته بســیار مهمی 
که در دنیا وجود دارد و در ایران نیســت، 
حضــور نهــاد سرویراســتاری اســت. هر 
اتفاقی در ایران می افتد آزمون و خطای 
نویســنده اســت. امــا در دنیــا هم ناشــر 
بــرای کتــاب برنامه ریزی می کنــد و هم 

سرویراستار در آن مداخله می کند.«
ë غیبت انیمیشن کاراکتر محور

بابــک نکویــی، انیماتــور و کارگردان 
انیمیشــن معروف »روبــی و جوجه ها« 
در خصــوص توجــه کــودکان ایرانــی به 
کاراکترهــای خارجــی می گویــد: »اینکه 
انیمیشــن های  بیشــتر  مــا  بچه هــای 
خارجــی می بینند، مربوط بــه اکنون -و 
تنها مربوط به کشور ما هم- نیست. قبل 
از انقالب هم تلویزیون برنامه کودک را 
با همان انیمیشن های محبوب خارجی 
آغاز کرد. ما انیمیشــن تولید می کردیم 
امــا هنــوز صاحــب صنعــت انیمیشــن 
نشــده بودیــم. تــا اینکــه ســال ۷0 مرکز 
صبــا تصمیم گرفــت وارد مقولــه تولید 

انیمیشــن شــود اما صبا هم که وارد این 
جریــان شــد، انیمیشــن هایش کاراکتــر 
محــور نبودنــد. یعنــی بــر اســاس خلق 
یــک شــخصیت نبــود. امســال آبانمــاه 
میکــی مــوس ۹0 ســالگی اش را جشــن 
گرفت. یعنــی وقتی یک کاراکتری خلق 
می شــود، زمــان شــمول نخواهــد بــود. 
مــا چنین سیاســتی را از ابتدا در دســتور 
کارمان قرار نداده بودیم. انیمیشن های 
کاراکتــر محــور! اما در فضای عروســکی 
ایــن اتفاق افتــاده اســت؛ ســریال هایی 
مثــل »کاله قرمــزی«و »زی زی گولــو« 
کــه کاراکترهایش بــرای بچه ها محبوب 

هستند؛ دلیلش ناتوانی ما نیست.«
به نظر می رســد نهاد واحــدی برای 
تصمیم گیری و مدیریت برای ســاخت 
کتــاب،  شــامل  کــه  کامــل  پکیــج  یــک 
فیلم و انیمیشــن و اســباب بازی باشد، 
انیمیشــن،  خصــوص  در  امــا  نداریــم 
مرکــز صبا کارهایــی در چند ســال اخیر 
خصــوص  در  اســت.او  داده  انجــام 
را  انیمیشن ســازی  نهــادی  چــه  اینکــه 
مدیریــت می کند؟می گوید: »مرکز صبا 
و تلویزیــون ایــران اخیــراً در ایــن زمینه 
تمرکز خوبی داشــته اند. مثل مجموعه 
شکرســتان که کاراکتر محور بود یا روبی 
و و جوجه هــا. صبــا هــم بــه ایــن نتیجه 
رســیده است که باید روی برند و کاراکتر 
تمرکز ویژه کند، اما ما خیلی دیر به این 
نتیجــه رســیده ایم.کودکان کل دنیــا بــا 
یکســری کاراکترهای امریکایــی یا ژاپنی 
زندگــی می کنند چون آنها خیلی جلوتر 

این کار را شروع کردند.«

کرد:»مــا  تصریــح  ادامــه  در  او 
می توانیــم در کنار انیمیشــن های غربی 
کــم کــم انیمیشــن های ایرانــی را هــم 
بســازیم و در نظــر بگیریــم چگونه باب 
میــل بچه هــا بســازیم و فقط بر اســاس 
معیارهای خودمان باشد باید بر اساس 
خوششــان  کــودکان  کــه  باشــد  چیــزی 
بیاید.اکنون در درازمدت به این ســمت 

حرکت کردیم.«
برخــی انیمیشــن های ایرانــی نقاط 
فقــط  انــگار  دارد.  بســیاری  ضعــف 
انیمیشــن ســاز می خواهد صرفاً چیزی 
در  و  ســلیقه ای  هیــچ  بــدون  بســازد، 
آخــر هــم بهانــه ایــن ضعف می شــود 
ایــران  در  انیمیشــن  »ســاخت  اینکــه 
ســخت اســت«! اما در ایران انیمیشــن 
جــذاب هــم ســاخته شــده اســت. اودر 
حــال  می شــود:»در  یــادآور  بــاره  ایــن 
حاضــر انیمیشــن در ایــران ارزان تولید 
می شود. تولید کنندگان چون در فروش 
انیمیشــن برنامه ریزی ندارند و حتی به 
فکــر محصــوالت جانبــی نیســتند فقط 
پــول می گیرنــد تا تولیــد کننــد بنابراین 
هــر چقــدر ســریعتر و ارزان تــر بســازند، 
ســود بیشــتری می کنند و اصاًل کیفیت و 
جذب مخاطب و البته تولید محصوالت 

جانبی برایشان مهم نیست.«
ë !هویت ملی کودک ایرانی؛ کدام نهاد؟

شــاعر،  رحماندوســت،  مصطفــی 
کتاب هــای  مترجــم  و  نویــس  قصــه 
کــودکان و نوجوانــان نیــز در ایــن بــاره 
پــرورش  کانــون  در  می گوید:»زمانــی 
فکری کــودکان تالش کردیم عروســک 
دارا و سارا بسازیم که متأسفانه به دالیل 
اقتصــادی و سیاســی ادامــه پیــدا نکرد. 
ساز و کار ســاخت یک شخصیت و بعد 
مشــهور کردن آن پیچیده است. باید در 
پــس آن روانشــناس، جامعــه شــناس، 
نویســنده و مــردم شناســی کــه عالیــق 
مردم را می داند، وجود داشــته باشــد تا 
سلیقه کودکان و نوجوانان را کشف کنند 
و بر اساس آن شخصیت بسازند. اکنون 
در کشوری که تیراژ کتاب به 1000 رسیده 
اســت، ایــن حرف ها بی معنا اســت. اگر 
زمانــی بود کــه شــخصیتی را درقصه ای 
داشــتیم که می توانســتیم در تیراژ چند 
آنــگاه  بفروشــیم،  را  کتابــش  میلیــون 
می توانســتیم برایــش همــه کار بکنیم. 
هیچ نهادی موظف نیست هویت ملی 
بــه بچه هــای مــا بدهــد! ما نویســنده ها 
کاری را که بلد هستیم  انجام می دهیم. 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2978و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

دومین شــب از اجرای نمایش »دارم 
اینجا تجزیه می شــم« در حالی برگزار 
شــاعر  لنگــرودی،  شــمس  کــه  شــد 
معاصــر، به عنــوان میهمــان ویــژه در 
ایــن اجرا حضور داشــت و در حاشــیه 
اجــرای ایــن نمایش شــمع های کیک 
تولــدش را فوت کرد. ایــن نمایش در 
قالبــی ابزورد و با مضمونی اجتماعی 
از مناســبات خانوادگــی بین یک زن و 
شــوهر که از جنگی داخلی درون خانه 
بــه جنگی بیرون از خانــه می روند و با 
تفاوت هایشــان زندگی می کنند، ارائه 
نمایــش  ایــن  نویســندگی  می شــود. 
داده  انجــام  مرشــدی  بهاءالدیــن  را 
ایــن  مــرد  نقــش  بازیگــر  کــه  اســت 
نمایش هم هســت. شــکوفه داوودی 
دیگــر بازیگر ایــن نمایــش در جدالی 
فرســاینده از نقش زنی محصورشــده 
در چهاردیــواری خانــه می گویــد که با 
همســرش در فهم عبور از جنســیت و 
برابری های اجتماعی و فردی به ســر 
می بــرد. کارگردانــی ایــن متــن را هم 
احســان گرایلی انجام داده که پیش تر 
بهاءالدیــن  و  لنگــرودی  شــمس  بــا 
مرشــدی تئاتر »از این عکس ســال ها 

می گذرد« را روی صحنه برده بود.

کــه  نمایــش  ایــن  پایــان  در 
مرجــــــــــــــان  گوهرخیراندیـــــــش، 
محجــوب،  حســین  شــیرمحمدی، 
شــبنم قلی خانــی، رضــا رفیــع، پویــا 
امینــی و علــی مســعودی نیا به عنوان 
میهمانان ویژه به تماشای آن نشسته 
بودنــد جشــن تولد شــمس لنگرودی 
برگزار شــد. گرایلی با تشــکر از حضور 
شــمس لنگــرودی در ایــن نمایش، از 
او دعوت کرد تا رودرروی تماشاچیان 
کیــک تولــد خــود را ببــرد. این شــاعر 
کنــار گوهــر خیراندیــش  بازیگــر در  و 
و حســین محجــوب پیــش از بریــدن 

کیک تولــد خــود، درباره نمایشــی که 
دیده بــود گفت. او با اشــاره به اجرای 
موفق ایــن کار در فــرم و محتوا اظهار 
کــرد: »ایــن نمایــش روایتگــر جنگــی 
بــود کــه از خانــه بــه بیــرون مــی رود و 
اتفاقــاً جنــگ اصلــی همین جاســت؛ 
در همیــن چهاردیواری هــا.« شــمس 
لنگرودی افــزود: »مــن نزدیک به ۲0 
ســال اســت که عوامل ایــن نمایش را 
می شناســم و با آنها نزدیک هســتم و 
می دانم که چقدر زحمت می کشند و 
بــرای کاری که انجــام می دهند تا چه 
حدی وســواس و دقــت دارند. به آنها 

تبریــک می گویــم کــه نتیجه کارشــان 
دلچسب و درست اســت.« او با تأکید 
بر حمایت از تئاتر مســتقل گفت: »ما 
بایــد در کنــار ایــن بچه ها که بــا چنین 
زحمتــی و بی هیــچ حمایتی کارشــان 
را انجــام می دهند باشــیم.« اما وقتی 
گوهر خیراندیش از شــمس خواســت 
هنگام بریــدن کیک تولد خود آرزویی 
داشــته باشــد، او قبــل از بریــدن کیک 
رو به تماشــاچی ها گفــت: »امیدوارم 
واقعاً شــیرین کام شــویم، چون واقعاً 
همه ما از تلخی ها خســته شــده ایم.« 
شــمس لنگرودی در پایان این برنامه 
در گفت و گــو با »ایــران« از ویژگی های 
نمایشــی که دیــده بود ســخن گفت و 
ضمن تمجید از آن به مســأله برابری 
در  محتــوا  و  فــرم  استاندارد ســازی  و 
ایــن نمایــش پرداخت و گفــت: »این 
تئاتر یکی از بهترین ها در این ژانر بود 
کــه مــن دیــدم. در این نمایــش آنچه 
در وهلــه اول خــود را نشــان می دهــد 
فرمی درست در همراهی محتواست 
به طــوری که هــر دو این ها به شــکلی 
عمــل  نمایــش  ســاختار  در  مکمــل 
می کننــد و چیــزی جــدا و علی حده از 

هم نیستند.«

 کیک تولد با طعم حمایت از تئاتر مستقل
تئاتری ها سالروز تولد شمس لنگرودی را در حاشیه نمایش »دارم اینجا تجزیه می شم« به او تبریک گفتند
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در حسرت »آخرین پیامبر«
همیشــه در آرزوی ســاخت فیلمــی 
درباره حضرت محمد)ص( بود؛ از 
همــان روزی که فیلــم محمد)ص( 
یــا »الرســاله« مصطفــی عقــاد را 
آرزوی  یــک  »مــن  بــود:  دیــده 
ایــن  آن  و  دارم  مهــم  بســیار 
اســت اگرعمر ناقابلم یاری 
اگــر مهــر خداونــد  و  کنــد 
شــامل زندگــی هنــری ام 
شــود، یک بار به ساخت 

یک شــخصیت بدون نقطه ضعف 
بپردازم و آن ساخت فیلم عظیمی 
از زندگی حضرت رســول خدا)ص( 

است.« 
علی حاتمــی در آخرین روزهای 
عمرش گفته بود که از خدا خواسته 
ایــن توفیــق نصیبش شــود کــه قبل 
از مــرگ ایــن فیلــم را بســازد؛ اما با 
وجــود آن کــه فیلمنامــه آن به طــور 
کامل نوشــته شــده بود، ســاخت آن 

هرگز جامه عمل نپوشید. 
هــر چند که ایــن کارگردان خالق 
و بدیهه ســاز چنــدان در قیــد و بنــد 
نوشتن نبود اما طبق گزارش ایسنا- 
آنطــور کــه دادگــو پیــش از ایــن در 
گفت وگویی اعالم کرده- این سناریو 
کامــل نوشــته شــده بــود: »حاتمــی 
مدت ها تحقیق می کرد و با روحیات 
خاصــی که داشــت شــب ها بــا وضو 
ســراغ کار می رفت، دل می ســپرد و 

فیلمنامه را می نوشت.« 
مرحــوم عــزت اهلل انتظامــی هم 
کــه احتمااًل قــرار بــوده در این فیلم 
گفتــه:  رابطــه  ایــن  در  کنــد،  بــازی 
»ســناریو را خواندم و خیلی خوشــم 
آمد. فقط پیشــنهاد کــردم به خاطر 
اینکه فضای کار درست دربیاید، در 
کشورهای عربی ساخته شود که نظر 
خــود حاتمــی هــم همین بــود. این 
ســناریو مــورد تأیید مراجــع قم هم 

قــرار گرفت. بعــد از »هزاردســتان« 
تنها کاری بود که دوســت داشتم در 

آن بازی کنم که نشد.« 
حاتمــی در ایــن فیلــم بــا عنوان 
»آخریــن پیامبر« برای نشــان دادن 
قصــد  اکــرم)ص(  پیامبــر  تصویــر 
داشــته از شــیوه نمایــش ایرانــی به 
بــه  را  اجــرای آن  کــه  ایــن صــورت 
اســتفاده  کنــد  تبدیــل  شــبیه خوانی 

کند.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد

تالش برای ایجاد تماشاخانه تخصصی 
برای تئاتر کودک

به گفته معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تئاتر بیانگر ارزش ها و کیفیت زندگی مردم است بنابراین 
توجــه و تبیین بنیاد آن از اهمیت باالیی برخوردار اســت.

سیدمجتبی حسینی در اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان در همدان بیان داشــت: تئاتر از مهم ترین جلوه های هنری 
روزگار اســت کــه اثر گذاری آن بــر تعالی مدینه و مدنیت همــواره مورد توجه 
دولت هــا و ســاختارهای اجتماعی بوده و شــناخت ظرفیت ها و قابلیت های 
ارتباطی تعالی و توســعه آن برای پیشبرد اهداف این بخش مورد نیاز است. 
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفــت: بیش از هــر روز و روزگاری باید 
به تئاتر اندیشــید و به نعمت این هنر، شــهر و شــهروندان ارجمند آرزو کرد. 
مجموعه ما می کوشــد با ایجاد تماشاخانه های تخصصی کودک و نوجوان و 

حمایت جدی از این عرصه، به تئاتر توجه جدی داشته باشد.

افتتاح مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی فرهنگ و رسانه
مراســم افتتاح مرکز اســناد و کتابخانه تخصصی فرهنگ و رسانه با حضور سید 
عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و محسن جوادی؛ معاون فرهنگی 
وزیر و تعدادی از پیشکســوتان و فعاالن حوزه نشــر و کتاب امروز دوشــنبه پنجم 
آذرمــاه ســاعت 14:30 در محــل ایــن کتابخانه برگــزار می شــود.همچنین دفتر 
توسعه کتاب و کتابخوانی عالوه بر برنامه فوق، در همین مراسم از کتابفروشان 

پیشکسوت کشور تجلیل و از سامانه نوین مجوز نشر کتاب رونمایی خواهد کرد.

آغاز بزرگ ترین گردهمایی سینماگران مقاومت
آیین افتتاح پانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت امروز دوشنبه 
بــا حضور ســینماگران و هنرمندان و اصحاب رســانه در تــاالر وحدت تهران 
برگزار می شــود.این جشنواره با رقابت حدود ۴۵0 فیلمساز سینمای ایران و 

۲۴ کشور جهان آغاز می شود و تا نهم آذر ماه ادامه می یابد.

آغاز به کار همایش بین المللی عاشیقالر در تبریز
همایش بین المللی عاشیقالر با عنوان »همنوای پیامبر مهربانی« با حضور 
گروه های عاشیقی کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ایران 
شــنبه شــب در تبریز آغاز به کار کرد و به مدت 4 روز در تبریز برگزار می شود.

در این همایش بین المللی عالوه بر گروه های عاشــیقی کشــورهای منطقه، 
گروه های عاشیقی 18 استان کشور نیز شرکت دارند.

»آل پاچینو« سرانجام به »شاه لیر« رسید
پــس از اینکه ســال ها شــایعاتی پیرامــون بــازی »آل پاچینو« در نقش »شــاه لیر« 
شخصیت معروف نمایشنامه »ویلیام شکسپیر« مطرح بود، حاال این گمانه زنی ها 
رنــگ واقعیــت گرفته و این بازیگر برنده اســکار در نقش اصلی یــک پروژه بزرگ 
ســینمایی با اقتباس از این نمایشــنامه بــازی خواهد کرد که از ســال آینده مقابل 
دوربین می رود. این فیلم را که روایتگر افول یک شــاه از شــکوه و جالل به دیوانگی 
و جنــون اســت »مایــکل ردفــورد« کارگردانی خواهد کــرد که پیــش از این با فیلم 
»پستچی« در سال 1۹۹۴ نامزد پنج جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و کارگردانی 
شده است.»پاچینو« ۷8 ساله از جمله معدود بازیگران جهان است که موفق شده 

سه جایزه اسکار )سینما(، تونی )تئاتر( و امی )تلویزیون( را کسب کند.

روی خـط 
خـــــــبر

 قهرمان فرنگی بر سریر  رؤیای کودک ایرانی!
»ایران« بررسی می کند: چرا محصوالت فرهنگی کودک و نوجوان ما فاقد قهرمان بومی هستند؟

»این عجیب است که کودکان خودشان 
را در کتاب ها و انیمیشن ها و فیلم هایی 
زندگــی  آنهــا  کــه مثــل  پیــدا می کننــد 
نمی کنند و ســاز و کار و مدرسه هایشــان 
شبیه مدرســه های ایرانی نیست و مدل 
خانواده هایشان نیز شــبیه خانواده های 
ایرانی نیســت، امــا بچه های مــا به آنها 
این هــا  می کننــد.«  نزدیکــی  احســاس 
گفته هــای مریم محمدخانی نویســنده 
کــودک اســت که بــه نظر می رســد روی 

نکته درستی انگشت گذاشته است.
سال هاســت که بچه های ما نسل در 
نســل کاراکترهــای محبوبشــان از میــان 
اســت؛  بــوده  شــخصیت های خارجــی 
آنهــا  بــا  شــب  و  روز  کــه  کاراکترهایــی 
همــذات پنــداری و در یــک کالم با آنها 
زندگــی می کننــد. کاراکترهایــی کــه اول 
در کتاب هــای فرنگــی خلــق می شــوند 
و  هــا  فیلــم  از  بســرعت ســر  و ســپس 
انیمیشــن ها درمی آورنــد و دســت آخر 
نیز تبدیل به اســباب بازی های محبوب 
و پر فروش می شــوند. مثل هری پاتر که 
هــم کتابش پر فروش شــد و هم تبدیل 
بــه یک کاراکتر محبوب ســینمایی برای 

مــا شــد. قطعــاً محبوبیــت  نوجوانــان 
کاراکترهــا مربــوط بــه امــروز نمی شــود 
چرا که ســال هاست کودکان و نوجوانان 
ایرانــی بــا ایــن کاراکترها خو گرفتــه اند؛ 
قهرمانانی کــه فرزندان مــان آرزو دارند 
تا ســاعاتی جای آنهــا زندگی کنند. مثل 
آنها لباس بپوشند و حتی لوازم اتاقشان 
را با رنگ و لعاب و قالب آنها هماهنگ 

کنند.
سؤال اینجاست که کودکان امریکایی 
محبوبشــان  کاراکترهــای  ژاپنــی  یــا 
امریکایــی و ژاپنی هســتند، امــا کودکان 
و نوجوانان ایرانی، چشــم بــه فرنگی ها 
از  منشــوری  اینکــه  بــا  انــد؟  دوختــه 
اسطوره ها و قهرمانان و پهلوانان ایرانی 
در تاریــخ و ادبیــات کالســیک ایــران به 
چشــم می خــورد بــا ایــن حــال، کاراکتر 
محوری قابل توجهی بــرای کودکانمان 
نساخته ایم تا کودک ایرانی بتواند با آنها 

همذات پنداری کند.
ë  فقــدان زندگی امــروز بچه هــا در قصه

کودک
مریم محمدخانــی، نویســنده کتاب 
کــودک، در این باره به »ایران« می  گوید: 
»ادبیات در دنیا تبدیل به صنعت شده 
اما هنوز در ایران به این شکل به آن نگاه 
نمی کنیم و برنامه ریزی بلند مدتی برای 

آن انجام نمی دهیم. آنهــا از همان اول 
راجع به آن محصول می اندیشــند. مثاًل 
انیمیشن درون و بیرون )inside out( که 
طــی چند ســال بعد از ســاختش تبدیل 
به یک پکیج شــد و عالوه بر انیمیشــن، 
شامل کتاب تصویری، عروسک، رمان و 
فیلم شده است. یا اتفاقی که برای هری 
پاتر افتاد و حاال کلی محصوالت در قالب 

آن تولید و جهانگیر شده است.«
قصه هــای  کشــور مان  در  دوره ای 
مجید تبدیل به کاراکتر شده بود و نسلی 
با آن خاطــره دارند. هم کتابش به بازار 
آمــد و هــم از طریق رادیــو، قصه هایش 
شنیده می شــد و هم فیلم آن درسینما 

و تلویزیون پخش شد.
او در این باره می گوید:»شاید چون از 
حوزه کتاب بیرون آمد و به شــکل فیلم 
هم تبدیل شــد، اما اکنون رقابت بســیار 
است.شــخصیت هایی  شــده  ســخت 
مثــل »بــت مــن« کــه جهانــی انــد. بــه 
خاطر صنعت ســرگرمی امریکاست که 
می توانــد درمقابــل کل دنیــا بایســتد.از 
طرفی ما عضو قانون کپی رایت نیستیم 
وهمیــن باعث شــده کــه کتاب هــای به 
روز و پرفــروش کــودک براحتی در ایران 
ترجمه شــوند. بنابراین رقابت تألیف و 

ترجمه نابرابر شده است.«
ایــن نویســنده در مــورد آســیبی کــه 
تألیفــات ادبیــات کــودک وارد می کنــد، 
معتقــد اســت: »از طرف دیگــر، فاصله 
نویسندگان ما با مخاطبان کودک ما زیاد 
است. بیشتر نویسندگان ما هنوزکودکی 
و نوجوانی خود را می نویسند تا بچه های 

امروز را. نکته دیگر اینکه کتابی که تبدیل 
به کاراکتر می شود نگاه طنازانه ای دارد.

طنــز معمــوالً در کتــاب های مــا غایب 
اســت. طنزی که بتواند با بچه ها ارتباط 
برقرار کند و شــیطنت آنها را نشان دهد 
خیلی کمرنگ است. نکته دیگر اینکه ما 
فرهنگ اسطوره ای مان قابلیت بسیاری 
شــخصیت های  آن  از  بتــوان  کــه  دارد 
کــه بچه هــا دوســت  بســیاری ســاخت 
داشــته باشــند. امــا رمان هــای فانتــزی 
هم که نوشــته می شــود بیشــتر کپی آن 
نوشــته هایی اســت که در خارج از کشور 
اتفاق افتاده اســت. نکته بســیار مهمی 
که در دنیا وجود دارد و در ایران نیســت، 
حضــور نهــاد سرویراســتاری اســت. هر 
اتفاقی در ایران می افتد آزمون و خطای 
نویســنده اســت. امــا در دنیــا هم ناشــر 
بــرای کتــاب برنامه ریزی می کنــد و هم 

سرویراستار در آن مداخله می کند.«
ë غیبت انیمیشن کاراکتر محور

بابــک نکویــی، انیماتــور و کارگردان 
انیمیشــن معروف »روبــی و جوجه ها« 
در خصــوص توجــه کــودکان ایرانــی به 
کاراکترهــای خارجــی می گویــد: »اینکه 
انیمیشــن های  بیشــتر  مــا  بچه هــای 
خارجــی می بینند، مربوط بــه اکنون -و 
تنها مربوط به کشور ما هم- نیست. قبل 
از انقالب هم تلویزیون برنامه کودک را 
با همان انیمیشن های محبوب خارجی 
آغاز کرد. ما انیمیشــن تولید می کردیم 
امــا هنــوز صاحــب صنعــت انیمیشــن 
نشــده بودیــم. تــا اینکــه ســال ۷0 مرکز 
صبــا تصمیم گرفــت وارد مقولــه تولید 

انیمیشــن شــود اما صبا هم که وارد این 
جریــان شــد، انیمیشــن هایش کاراکتــر 
محــور نبودنــد. یعنــی بــر اســاس خلق 
یــک شــخصیت نبــود. امســال آبانمــاه 
میکــی مــوس ۹0 ســالگی اش را جشــن 
گرفت. یعنــی وقتی یک کاراکتری خلق 
می شــود، زمــان شــمول نخواهــد بــود. 
مــا چنین سیاســتی را از ابتدا در دســتور 
کارمان قرار نداده بودیم. انیمیشن های 
کاراکتــر محــور! اما در فضای عروســکی 
ایــن اتفاق افتــاده اســت؛ ســریال هایی 
مثــل »کاله قرمــزی«و »زی زی گولــو« 
کــه کاراکترهایش بــرای بچه ها محبوب 

هستند؛ دلیلش ناتوانی ما نیست.«
به نظر می رســد نهاد واحــدی برای 
تصمیم گیری و مدیریت برای ســاخت 
کتــاب،  شــامل  کــه  کامــل  پکیــج  یــک 
فیلم و انیمیشــن و اســباب بازی باشد، 
انیمیشــن،  خصــوص  در  امــا  نداریــم 
مرکــز صبا کارهایــی در چند ســال اخیر 
خصــوص  در  اســت.او  داده  انجــام 
را  انیمیشن ســازی  نهــادی  چــه  اینکــه 
مدیریــت می کند؟می گوید: »مرکز صبا 
و تلویزیــون ایــران اخیــراً در ایــن زمینه 
تمرکز خوبی داشــته اند. مثل مجموعه 
شکرســتان که کاراکتر محور بود یا روبی 
و و جوجه هــا. صبــا هــم بــه ایــن نتیجه 
رســیده است که باید روی برند و کاراکتر 
تمرکز ویژه کند، اما ما خیلی دیر به این 
نتیجــه رســیده ایم.کودکان کل دنیــا بــا 
یکســری کاراکترهای امریکایــی یا ژاپنی 
زندگــی می کنند چون آنها خیلی جلوتر 

این کار را شروع کردند.«

کرد:»مــا  تصریــح  ادامــه  در  او 
می توانیــم در کنار انیمیشــن های غربی 
کــم کــم انیمیشــن های ایرانــی را هــم 
بســازیم و در نظــر بگیریــم چگونه باب 
میــل بچه هــا بســازیم و فقط بر اســاس 
معیارهای خودمان باشد باید بر اساس 
خوششــان  کــودکان  کــه  باشــد  چیــزی 
بیاید.اکنون در درازمدت به این ســمت 

حرکت کردیم.«
برخــی انیمیشــن های ایرانــی نقاط 
فقــط  انــگار  دارد.  بســیاری  ضعــف 
انیمیشــن ســاز می خواهد صرفاً چیزی 
در  و  ســلیقه ای  هیــچ  بــدون  بســازد، 
آخــر هــم بهانــه ایــن ضعف می شــود 
ایــران  در  انیمیشــن  »ســاخت  اینکــه 
ســخت اســت«! اما در ایران انیمیشــن 
جــذاب هــم ســاخته شــده اســت. اودر 
حــال  می شــود:»در  یــادآور  بــاره  ایــن 
حاضــر انیمیشــن در ایــران ارزان تولید 
می شود. تولید کنندگان چون در فروش 
انیمیشــن برنامه ریزی ندارند و حتی به 
فکــر محصــوالت جانبــی نیســتند فقط 
پــول می گیرنــد تا تولیــد کننــد بنابراین 
هــر چقــدر ســریعتر و ارزان تــر بســازند، 
ســود بیشــتری می کنند و اصاًل کیفیت و 
جذب مخاطب و البته تولید محصوالت 

جانبی برایشان مهم نیست.«
ë !هویت ملی کودک ایرانی؛ کدام نهاد؟

شــاعر،  رحماندوســت،  مصطفــی 
کتاب هــای  مترجــم  و  نویــس  قصــه 
کــودکان و نوجوانــان نیــز در ایــن بــاره 
پــرورش  کانــون  در  می گوید:»زمانــی 
فکری کــودکان تالش کردیم عروســک 
دارا و سارا بسازیم که متأسفانه به دالیل 
اقتصــادی و سیاســی ادامــه پیــدا نکرد. 
ساز و کار ســاخت یک شخصیت و بعد 
مشــهور کردن آن پیچیده است. باید در 
پــس آن روانشــناس، جامعــه شــناس، 
نویســنده و مــردم شناســی کــه عالیــق 
مردم را می داند، وجود داشــته باشــد تا 
سلیقه کودکان و نوجوانان را کشف کنند 
و بر اساس آن شخصیت بسازند. اکنون 
در کشوری که تیراژ کتاب به 1000 رسیده 
اســت، ایــن حرف ها بی معنا اســت. اگر 
زمانــی بود کــه شــخصیتی را درقصه ای 
داشــتیم که می توانســتیم در تیراژ چند 
آنــگاه  بفروشــیم،  را  کتابــش  میلیــون 
می توانســتیم برایــش همــه کار بکنیم. 
هیچ نهادی موظف نیست هویت ملی 
بــه بچه هــای مــا بدهــد! ما نویســنده ها 
کاری را که بلد هستیم  انجام می دهیم. 
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آسان
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سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2978و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

دومین شــب از اجرای نمایش »دارم 
اینجا تجزیه می شــم« در حالی برگزار 
شــاعر  لنگــرودی،  شــمس  کــه  شــد 
معاصــر، به عنــوان میهمــان ویــژه در 
ایــن اجرا حضور داشــت و در حاشــیه 
اجــرای ایــن نمایش شــمع های کیک 
تولــدش را فوت کرد. ایــن نمایش در 
قالبــی ابزورد و با مضمونی اجتماعی 
از مناســبات خانوادگــی بین یک زن و 
شــوهر که از جنگی داخلی درون خانه 
بــه جنگی بیرون از خانــه می روند و با 
تفاوت هایشــان زندگی می کنند، ارائه 
نمایــش  ایــن  نویســندگی  می شــود. 
داده  انجــام  مرشــدی  بهاءالدیــن  را 
ایــن  مــرد  نقــش  بازیگــر  کــه  اســت 
نمایش هم هســت. شــکوفه داوودی 
دیگــر بازیگر ایــن نمایــش در جدالی 
فرســاینده از نقش زنی محصورشــده 
در چهاردیــواری خانــه می گویــد که با 
همســرش در فهم عبور از جنســیت و 
برابری های اجتماعی و فردی به ســر 
می بــرد. کارگردانــی ایــن متــن را هم 
احســان گرایلی انجام داده که پیش تر 
بهاءالدیــن  و  لنگــرودی  شــمس  بــا 
مرشــدی تئاتر »از این عکس ســال ها 

می گذرد« را روی صحنه برده بود.

کــه  نمایــش  ایــن  پایــان  در 
مرجــــــــــــــان  گوهرخیراندیـــــــش، 
محجــوب،  حســین  شــیرمحمدی، 
شــبنم قلی خانــی، رضــا رفیــع، پویــا 
امینــی و علــی مســعودی نیا به عنوان 
میهمانان ویژه به تماشای آن نشسته 
بودنــد جشــن تولد شــمس لنگرودی 
برگزار شــد. گرایلی با تشــکر از حضور 
شــمس لنگــرودی در ایــن نمایش، از 
او دعوت کرد تا رودرروی تماشاچیان 
کیــک تولــد خــود را ببــرد. این شــاعر 
کنــار گوهــر خیراندیــش  بازیگــر در  و 
و حســین محجــوب پیــش از بریــدن 

کیک تولــد خــود، درباره نمایشــی که 
دیده بــود گفت. او با اشــاره به اجرای 
موفق ایــن کار در فــرم و محتوا اظهار 
کــرد: »ایــن نمایــش روایتگــر جنگــی 
بــود کــه از خانــه بــه بیــرون مــی رود و 
اتفاقــاً جنــگ اصلــی همین جاســت؛ 
در همیــن چهاردیواری هــا.« شــمس 
لنگرودی افــزود: »مــن نزدیک به ۲0 
ســال اســت که عوامل ایــن نمایش را 
می شناســم و با آنها نزدیک هســتم و 
می دانم که چقدر زحمت می کشند و 
بــرای کاری که انجــام می دهند تا چه 
حدی وســواس و دقــت دارند. به آنها 

تبریــک می گویــم کــه نتیجه کارشــان 
دلچسب و درست اســت.« او با تأکید 
بر حمایت از تئاتر مســتقل گفت: »ما 
بایــد در کنــار ایــن بچه ها که بــا چنین 
زحمتــی و بی هیــچ حمایتی کارشــان 
را انجــام می دهند باشــیم.« اما وقتی 
گوهر خیراندیش از شــمس خواســت 
هنگام بریــدن کیک تولد خود آرزویی 
داشــته باشــد، او قبــل از بریــدن کیک 
رو به تماشــاچی ها گفــت: »امیدوارم 
واقعاً شــیرین کام شــویم، چون واقعاً 
همه ما از تلخی ها خســته شــده ایم.« 
شــمس لنگرودی در پایان این برنامه 
در گفت و گــو با »ایــران« از ویژگی های 
نمایشــی که دیــده بود ســخن گفت و 
ضمن تمجید از آن به مســأله برابری 
در  محتــوا  و  فــرم  استاندارد ســازی  و 
ایــن نمایــش پرداخت و گفــت: »این 
تئاتر یکی از بهترین ها در این ژانر بود 
کــه مــن دیــدم. در این نمایــش آنچه 
در وهلــه اول خــود را نشــان می دهــد 
فرمی درست در همراهی محتواست 
به طــوری که هــر دو این ها به شــکلی 
عمــل  نمایــش  ســاختار  در  مکمــل 
می کننــد و چیــزی جــدا و علی حده از 

هم نیستند.«

 کیک تولد با طعم حمایت از تئاتر مستقل
تئاتری ها سالروز تولد شمس لنگرودی را در حاشیه نمایش »دارم اینجا تجزیه می شم« به او تبریک گفتند
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در حسرت »آخرین پیامبر«
همیشــه در آرزوی ســاخت فیلمــی 
درباره حضرت محمد)ص( بود؛ از 
همــان روزی که فیلــم محمد)ص( 
یــا »الرســاله« مصطفــی عقــاد را 
آرزوی  یــک  »مــن  بــود:  دیــده 
ایــن  آن  و  دارم  مهــم  بســیار 
اســت اگرعمر ناقابلم یاری 
اگــر مهــر خداونــد  و  کنــد 
شــامل زندگــی هنــری ام 
شــود، یک بار به ساخت 

یک شــخصیت بدون نقطه ضعف 
بپردازم و آن ساخت فیلم عظیمی 
از زندگی حضرت رســول خدا)ص( 

است.« 
علی حاتمــی در آخرین روزهای 
عمرش گفته بود که از خدا خواسته 
ایــن توفیــق نصیبش شــود کــه قبل 
از مــرگ ایــن فیلــم را بســازد؛ اما با 
وجــود آن کــه فیلمنامــه آن به طــور 
کامل نوشــته شــده بود، ســاخت آن 

هرگز جامه عمل نپوشید. 
هــر چند که ایــن کارگردان خالق 
و بدیهه ســاز چنــدان در قیــد و بنــد 
نوشتن نبود اما طبق گزارش ایسنا- 
آنطــور کــه دادگــو پیــش از ایــن در 
گفت وگویی اعالم کرده- این سناریو 
کامــل نوشــته شــده بــود: »حاتمــی 
مدت ها تحقیق می کرد و با روحیات 
خاصــی که داشــت شــب ها بــا وضو 
ســراغ کار می رفت، دل می ســپرد و 

فیلمنامه را می نوشت.« 
مرحــوم عــزت اهلل انتظامــی هم 
کــه احتمااًل قــرار بــوده در این فیلم 
گفتــه:  رابطــه  ایــن  در  کنــد،  بــازی 
»ســناریو را خواندم و خیلی خوشــم 
آمد. فقط پیشــنهاد کــردم به خاطر 
اینکه فضای کار درست دربیاید، در 
کشورهای عربی ساخته شود که نظر 
خــود حاتمــی هــم همین بــود. این 
ســناریو مــورد تأیید مراجــع قم هم 

قــرار گرفت. بعــد از »هزاردســتان« 
تنها کاری بود که دوســت داشتم در 

آن بازی کنم که نشد.« 
حاتمــی در ایــن فیلــم بــا عنوان 
»آخریــن پیامبر« برای نشــان دادن 
قصــد  اکــرم)ص(  پیامبــر  تصویــر 
داشــته از شــیوه نمایــش ایرانــی به 
بــه  را  اجــرای آن  کــه  ایــن صــورت 
اســتفاده  کنــد  تبدیــل  شــبیه خوانی 

کند.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد

تالش برای ایجاد تماشاخانه تخصصی 
برای تئاتر کودک

به گفته معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تئاتر بیانگر ارزش ها و کیفیت زندگی مردم است بنابراین 
توجــه و تبیین بنیاد آن از اهمیت باالیی برخوردار اســت.

سیدمجتبی حسینی در اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان در همدان بیان داشــت: تئاتر از مهم ترین جلوه های هنری 
روزگار اســت کــه اثر گذاری آن بــر تعالی مدینه و مدنیت همــواره مورد توجه 
دولت هــا و ســاختارهای اجتماعی بوده و شــناخت ظرفیت ها و قابلیت های 
ارتباطی تعالی و توســعه آن برای پیشبرد اهداف این بخش مورد نیاز است. 
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفــت: بیش از هــر روز و روزگاری باید 
به تئاتر اندیشــید و به نعمت این هنر، شــهر و شــهروندان ارجمند آرزو کرد. 
مجموعه ما می کوشــد با ایجاد تماشاخانه های تخصصی کودک و نوجوان و 

حمایت جدی از این عرصه، به تئاتر توجه جدی داشته باشد.

افتتاح مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی فرهنگ و رسانه
مراســم افتتاح مرکز اســناد و کتابخانه تخصصی فرهنگ و رسانه با حضور سید 
عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و محسن جوادی؛ معاون فرهنگی 
وزیر و تعدادی از پیشکســوتان و فعاالن حوزه نشــر و کتاب امروز دوشــنبه پنجم 
آذرمــاه ســاعت 14:30 در محــل ایــن کتابخانه برگــزار می شــود.همچنین دفتر 
توسعه کتاب و کتابخوانی عالوه بر برنامه فوق، در همین مراسم از کتابفروشان 

پیشکسوت کشور تجلیل و از سامانه نوین مجوز نشر کتاب رونمایی خواهد کرد.

آغاز بزرگ ترین گردهمایی سینماگران مقاومت
آیین افتتاح پانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت امروز دوشنبه 
بــا حضور ســینماگران و هنرمندان و اصحاب رســانه در تــاالر وحدت تهران 
برگزار می شــود.این جشنواره با رقابت حدود ۴۵0 فیلمساز سینمای ایران و 

۲۴ کشور جهان آغاز می شود و تا نهم آذر ماه ادامه می یابد.

آغاز به کار همایش بین المللی عاشیقالر در تبریز
همایش بین المللی عاشیقالر با عنوان »همنوای پیامبر مهربانی« با حضور 
گروه های عاشیقی کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ایران 
شــنبه شــب در تبریز آغاز به کار کرد و به مدت 4 روز در تبریز برگزار می شود.

در این همایش بین المللی عالوه بر گروه های عاشــیقی کشــورهای منطقه، 
گروه های عاشیقی 18 استان کشور نیز شرکت دارند.

»آل پاچینو« سرانجام به »شاه لیر« رسید
پــس از اینکه ســال ها شــایعاتی پیرامــون بــازی »آل پاچینو« در نقش »شــاه لیر« 
شخصیت معروف نمایشنامه »ویلیام شکسپیر« مطرح بود، حاال این گمانه زنی ها 
رنــگ واقعیــت گرفته و این بازیگر برنده اســکار در نقش اصلی یــک پروژه بزرگ 
ســینمایی با اقتباس از این نمایشــنامه بــازی خواهد کرد که از ســال آینده مقابل 
دوربین می رود. این فیلم را که روایتگر افول یک شــاه از شــکوه و جالل به دیوانگی 
و جنــون اســت »مایــکل ردفــورد« کارگردانی خواهد کــرد که پیــش از این با فیلم 
»پستچی« در سال 1۹۹۴ نامزد پنج جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و کارگردانی 
شده است.»پاچینو« ۷8 ساله از جمله معدود بازیگران جهان است که موفق شده 

سه جایزه اسکار )سینما(، تونی )تئاتر( و امی )تلویزیون( را کسب کند.

روی خـط 
خـــــــبر

 قهرمان فرنگی بر سریر  رؤیای کودک ایرانی!
»ایران« بررسی می کند: چرا محصوالت فرهنگی کودک و نوجوان ما فاقد قهرمان بومی هستند؟

»این عجیب است که کودکان خودشان 
را در کتاب ها و انیمیشن ها و فیلم هایی 
زندگــی  آنهــا  کــه مثــل  پیــدا می کننــد 
نمی کنند و ســاز و کار و مدرسه هایشــان 
شبیه مدرســه های ایرانی نیست و مدل 
خانواده هایشان نیز شــبیه خانواده های 
ایرانی نیســت، امــا بچه های مــا به آنها 
این هــا  می کننــد.«  نزدیکــی  احســاس 
گفته هــای مریم محمدخانی نویســنده 
کــودک اســت که بــه نظر می رســد روی 

نکته درستی انگشت گذاشته است.
سال هاســت که بچه های ما نسل در 
نســل کاراکترهــای محبوبشــان از میــان 
اســت؛  بــوده  شــخصیت های خارجــی 
آنهــا  بــا  شــب  و  روز  کــه  کاراکترهایــی 
همــذات پنــداری و در یــک کالم با آنها 
زندگــی می کننــد. کاراکترهایــی کــه اول 
در کتاب هــای فرنگــی خلــق می شــوند 
و  هــا  فیلــم  از  بســرعت ســر  و ســپس 
انیمیشــن ها درمی آورنــد و دســت آخر 
نیز تبدیل به اســباب بازی های محبوب 
و پر فروش می شــوند. مثل هری پاتر که 
هــم کتابش پر فروش شــد و هم تبدیل 
بــه یک کاراکتر محبوب ســینمایی برای 

مــا شــد. قطعــاً محبوبیــت  نوجوانــان 
کاراکترهــا مربــوط بــه امــروز نمی شــود 
چرا که ســال هاست کودکان و نوجوانان 
ایرانــی بــا ایــن کاراکترها خو گرفتــه اند؛ 
قهرمانانی کــه فرزندان مــان آرزو دارند 
تا ســاعاتی جای آنهــا زندگی کنند. مثل 
آنها لباس بپوشند و حتی لوازم اتاقشان 
را با رنگ و لعاب و قالب آنها هماهنگ 

کنند.
سؤال اینجاست که کودکان امریکایی 
محبوبشــان  کاراکترهــای  ژاپنــی  یــا 
امریکایــی و ژاپنی هســتند، امــا کودکان 
و نوجوانان ایرانی، چشــم بــه فرنگی ها 
از  منشــوری  اینکــه  بــا  انــد؟  دوختــه 
اسطوره ها و قهرمانان و پهلوانان ایرانی 
در تاریــخ و ادبیــات کالســیک ایــران به 
چشــم می خــورد بــا ایــن حــال، کاراکتر 
محوری قابل توجهی بــرای کودکانمان 
نساخته ایم تا کودک ایرانی بتواند با آنها 

همذات پنداری کند.
ë  فقــدان زندگی امــروز بچه هــا در قصه

کودک
مریم محمدخانــی، نویســنده کتاب 
کــودک، در این باره به »ایران« می  گوید: 
»ادبیات در دنیا تبدیل به صنعت شده 
اما هنوز در ایران به این شکل به آن نگاه 
نمی کنیم و برنامه ریزی بلند مدتی برای 

آن انجام نمی دهیم. آنهــا از همان اول 
راجع به آن محصول می اندیشــند. مثاًل 
انیمیشن درون و بیرون )inside out( که 
طــی چند ســال بعد از ســاختش تبدیل 
به یک پکیج شــد و عالوه بر انیمیشــن، 
شامل کتاب تصویری، عروسک، رمان و 
فیلم شده است. یا اتفاقی که برای هری 
پاتر افتاد و حاال کلی محصوالت در قالب 

آن تولید و جهانگیر شده است.«
قصه هــای  کشــور مان  در  دوره ای 
مجید تبدیل به کاراکتر شده بود و نسلی 
با آن خاطــره دارند. هم کتابش به بازار 
آمــد و هــم از طریق رادیــو، قصه هایش 
شنیده می شــد و هم فیلم آن درسینما 

و تلویزیون پخش شد.
او در این باره می گوید:»شاید چون از 
حوزه کتاب بیرون آمد و به شــکل فیلم 
هم تبدیل شــد، اما اکنون رقابت بســیار 
است.شــخصیت هایی  شــده  ســخت 
مثــل »بــت مــن« کــه جهانــی انــد. بــه 
خاطر صنعت ســرگرمی امریکاست که 
می توانــد درمقابــل کل دنیــا بایســتد.از 
طرفی ما عضو قانون کپی رایت نیستیم 
وهمیــن باعث شــده کــه کتاب هــای به 
روز و پرفــروش کــودک براحتی در ایران 
ترجمه شــوند. بنابراین رقابت تألیف و 

ترجمه نابرابر شده است.«
ایــن نویســنده در مــورد آســیبی کــه 
تألیفــات ادبیــات کــودک وارد می کنــد، 
معتقــد اســت: »از طرف دیگــر، فاصله 
نویسندگان ما با مخاطبان کودک ما زیاد 
است. بیشتر نویسندگان ما هنوزکودکی 
و نوجوانی خود را می نویسند تا بچه های 

امروز را. نکته دیگر اینکه کتابی که تبدیل 
به کاراکتر می شود نگاه طنازانه ای دارد.

طنــز معمــوالً در کتــاب های مــا غایب 
اســت. طنزی که بتواند با بچه ها ارتباط 
برقرار کند و شــیطنت آنها را نشان دهد 
خیلی کمرنگ است. نکته دیگر اینکه ما 
فرهنگ اسطوره ای مان قابلیت بسیاری 
شــخصیت های  آن  از  بتــوان  کــه  دارد 
کــه بچه هــا دوســت  بســیاری ســاخت 
داشــته باشــند. امــا رمان هــای فانتــزی 
هم که نوشــته می شــود بیشــتر کپی آن 
نوشــته هایی اســت که در خارج از کشور 
اتفاق افتاده اســت. نکته بســیار مهمی 
که در دنیا وجود دارد و در ایران نیســت، 
حضــور نهــاد سرویراســتاری اســت. هر 
اتفاقی در ایران می افتد آزمون و خطای 
نویســنده اســت. امــا در دنیــا هم ناشــر 
بــرای کتــاب برنامه ریزی می کنــد و هم 

سرویراستار در آن مداخله می کند.«
ë غیبت انیمیشن کاراکتر محور

بابــک نکویــی، انیماتــور و کارگردان 
انیمیشــن معروف »روبــی و جوجه ها« 
در خصــوص توجــه کــودکان ایرانــی به 
کاراکترهــای خارجــی می گویــد: »اینکه 
انیمیشــن های  بیشــتر  مــا  بچه هــای 
خارجــی می بینند، مربوط بــه اکنون -و 
تنها مربوط به کشور ما هم- نیست. قبل 
از انقالب هم تلویزیون برنامه کودک را 
با همان انیمیشن های محبوب خارجی 
آغاز کرد. ما انیمیشــن تولید می کردیم 
امــا هنــوز صاحــب صنعــت انیمیشــن 
نشــده بودیــم. تــا اینکــه ســال ۷0 مرکز 
صبــا تصمیم گرفــت وارد مقولــه تولید 

انیمیشــن شــود اما صبا هم که وارد این 
جریــان شــد، انیمیشــن هایش کاراکتــر 
محــور نبودنــد. یعنــی بــر اســاس خلق 
یــک شــخصیت نبــود. امســال آبانمــاه 
میکــی مــوس ۹0 ســالگی اش را جشــن 
گرفت. یعنــی وقتی یک کاراکتری خلق 
می شــود، زمــان شــمول نخواهــد بــود. 
مــا چنین سیاســتی را از ابتدا در دســتور 
کارمان قرار نداده بودیم. انیمیشن های 
کاراکتــر محــور! اما در فضای عروســکی 
ایــن اتفاق افتــاده اســت؛ ســریال هایی 
مثــل »کاله قرمــزی«و »زی زی گولــو« 
کــه کاراکترهایش بــرای بچه ها محبوب 

هستند؛ دلیلش ناتوانی ما نیست.«
به نظر می رســد نهاد واحــدی برای 
تصمیم گیری و مدیریت برای ســاخت 
کتــاب،  شــامل  کــه  کامــل  پکیــج  یــک 
فیلم و انیمیشــن و اســباب بازی باشد، 
انیمیشــن،  خصــوص  در  امــا  نداریــم 
مرکــز صبا کارهایــی در چند ســال اخیر 
خصــوص  در  اســت.او  داده  انجــام 
را  انیمیشن ســازی  نهــادی  چــه  اینکــه 
مدیریــت می کند؟می گوید: »مرکز صبا 
و تلویزیــون ایــران اخیــراً در ایــن زمینه 
تمرکز خوبی داشــته اند. مثل مجموعه 
شکرســتان که کاراکتر محور بود یا روبی 
و و جوجه هــا. صبــا هــم بــه ایــن نتیجه 
رســیده است که باید روی برند و کاراکتر 
تمرکز ویژه کند، اما ما خیلی دیر به این 
نتیجــه رســیده ایم.کودکان کل دنیــا بــا 
یکســری کاراکترهای امریکایــی یا ژاپنی 
زندگــی می کنند چون آنها خیلی جلوتر 

این کار را شروع کردند.«

کرد:»مــا  تصریــح  ادامــه  در  او 
می توانیــم در کنار انیمیشــن های غربی 
کــم کــم انیمیشــن های ایرانــی را هــم 
بســازیم و در نظــر بگیریــم چگونه باب 
میــل بچه هــا بســازیم و فقط بر اســاس 
معیارهای خودمان باشد باید بر اساس 
خوششــان  کــودکان  کــه  باشــد  چیــزی 
بیاید.اکنون در درازمدت به این ســمت 

حرکت کردیم.«
برخــی انیمیشــن های ایرانــی نقاط 
فقــط  انــگار  دارد.  بســیاری  ضعــف 
انیمیشــن ســاز می خواهد صرفاً چیزی 
در  و  ســلیقه ای  هیــچ  بــدون  بســازد، 
آخــر هــم بهانــه ایــن ضعف می شــود 
ایــران  در  انیمیشــن  »ســاخت  اینکــه 
ســخت اســت«! اما در ایران انیمیشــن 
جــذاب هــم ســاخته شــده اســت. اودر 
حــال  می شــود:»در  یــادآور  بــاره  ایــن 
حاضــر انیمیشــن در ایــران ارزان تولید 
می شود. تولید کنندگان چون در فروش 
انیمیشــن برنامه ریزی ندارند و حتی به 
فکــر محصــوالت جانبــی نیســتند فقط 
پــول می گیرنــد تا تولیــد کننــد بنابراین 
هــر چقــدر ســریعتر و ارزان تــر بســازند، 
ســود بیشــتری می کنند و اصاًل کیفیت و 
جذب مخاطب و البته تولید محصوالت 

جانبی برایشان مهم نیست.«
ë !هویت ملی کودک ایرانی؛ کدام نهاد؟

شــاعر،  رحماندوســت،  مصطفــی 
کتاب هــای  مترجــم  و  نویــس  قصــه 
کــودکان و نوجوانــان نیــز در ایــن بــاره 
پــرورش  کانــون  در  می گوید:»زمانــی 
فکری کــودکان تالش کردیم عروســک 
دارا و سارا بسازیم که متأسفانه به دالیل 
اقتصــادی و سیاســی ادامــه پیــدا نکرد. 
ساز و کار ســاخت یک شخصیت و بعد 
مشــهور کردن آن پیچیده است. باید در 
پــس آن روانشــناس، جامعــه شــناس، 
نویســنده و مــردم شناســی کــه عالیــق 
مردم را می داند، وجود داشــته باشــد تا 
سلیقه کودکان و نوجوانان را کشف کنند 
و بر اساس آن شخصیت بسازند. اکنون 
در کشوری که تیراژ کتاب به 1000 رسیده 
اســت، ایــن حرف ها بی معنا اســت. اگر 
زمانــی بود کــه شــخصیتی را درقصه ای 
داشــتیم که می توانســتیم در تیراژ چند 
آنــگاه  بفروشــیم،  را  کتابــش  میلیــون 
می توانســتیم برایــش همــه کار بکنیم. 
هیچ نهادی موظف نیست هویت ملی 
بــه بچه هــای مــا بدهــد! ما نویســنده ها 
کاری را که بلد هستیم  انجام می دهیم. 
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7 4 6 2 8 9 5 3 1
8 1 3 4 6 5 7 2 9
2 5 9 3 1 7 6 4 8
4 2 7 1 5 8 9 6 3
9 8 5 6 4 3 1 7 2
6 3 1 9 7 2 4 8 5
1 6 2 5 3 4 8 9 7
5 9 8 7 2 6 3 1 4
3 7 4 8 9 1 2 5 6

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

45371
156

21
179

96
624

57
928
83427

83
2895

3167
7932

245
3681

7943
5147

41

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

742
3672

38
489

63
195

14
9823

156

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2978و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

دومین شــب از اجرای نمایش »دارم 
اینجا تجزیه می شــم« در حالی برگزار 
شــاعر  لنگــرودی،  شــمس  کــه  شــد 
معاصــر، به عنــوان میهمــان ویــژه در 
ایــن اجرا حضور داشــت و در حاشــیه 
اجــرای ایــن نمایش شــمع های کیک 
تولــدش را فوت کرد. ایــن نمایش در 
قالبــی ابزورد و با مضمونی اجتماعی 
از مناســبات خانوادگــی بین یک زن و 
شــوهر که از جنگی داخلی درون خانه 
بــه جنگی بیرون از خانــه می روند و با 
تفاوت هایشــان زندگی می کنند، ارائه 
نمایــش  ایــن  نویســندگی  می شــود. 
داده  انجــام  مرشــدی  بهاءالدیــن  را 
ایــن  مــرد  نقــش  بازیگــر  کــه  اســت 
نمایش هم هســت. شــکوفه داوودی 
دیگــر بازیگر ایــن نمایــش در جدالی 
فرســاینده از نقش زنی محصورشــده 
در چهاردیــواری خانــه می گویــد که با 
همســرش در فهم عبور از جنســیت و 
برابری های اجتماعی و فردی به ســر 
می بــرد. کارگردانــی ایــن متــن را هم 
احســان گرایلی انجام داده که پیش تر 
بهاءالدیــن  و  لنگــرودی  شــمس  بــا 
مرشــدی تئاتر »از این عکس ســال ها 

می گذرد« را روی صحنه برده بود.

کــه  نمایــش  ایــن  پایــان  در 
مرجــــــــــــــان  گوهرخیراندیـــــــش، 
محجــوب،  حســین  شــیرمحمدی، 
شــبنم قلی خانــی، رضــا رفیــع، پویــا 
امینــی و علــی مســعودی نیا به عنوان 
میهمانان ویژه به تماشای آن نشسته 
بودنــد جشــن تولد شــمس لنگرودی 
برگزار شــد. گرایلی با تشــکر از حضور 
شــمس لنگــرودی در ایــن نمایش، از 
او دعوت کرد تا رودرروی تماشاچیان 
کیــک تولــد خــود را ببــرد. این شــاعر 
کنــار گوهــر خیراندیــش  بازیگــر در  و 
و حســین محجــوب پیــش از بریــدن 

کیک تولــد خــود، درباره نمایشــی که 
دیده بــود گفت. او با اشــاره به اجرای 
موفق ایــن کار در فــرم و محتوا اظهار 
کــرد: »ایــن نمایــش روایتگــر جنگــی 
بــود کــه از خانــه بــه بیــرون مــی رود و 
اتفاقــاً جنــگ اصلــی همین جاســت؛ 
در همیــن چهاردیواری هــا.« شــمس 
لنگرودی افــزود: »مــن نزدیک به ۲0 
ســال اســت که عوامل ایــن نمایش را 
می شناســم و با آنها نزدیک هســتم و 
می دانم که چقدر زحمت می کشند و 
بــرای کاری که انجــام می دهند تا چه 
حدی وســواس و دقــت دارند. به آنها 

تبریــک می گویــم کــه نتیجه کارشــان 
دلچسب و درست اســت.« او با تأکید 
بر حمایت از تئاتر مســتقل گفت: »ما 
بایــد در کنــار ایــن بچه ها که بــا چنین 
زحمتــی و بی هیــچ حمایتی کارشــان 
را انجــام می دهند باشــیم.« اما وقتی 
گوهر خیراندیش از شــمس خواســت 
هنگام بریــدن کیک تولد خود آرزویی 
داشــته باشــد، او قبــل از بریــدن کیک 
رو به تماشــاچی ها گفــت: »امیدوارم 
واقعاً شــیرین کام شــویم، چون واقعاً 
همه ما از تلخی ها خســته شــده ایم.« 
شــمس لنگرودی در پایان این برنامه 
در گفت و گــو با »ایــران« از ویژگی های 
نمایشــی که دیــده بود ســخن گفت و 
ضمن تمجید از آن به مســأله برابری 
در  محتــوا  و  فــرم  استاندارد ســازی  و 
ایــن نمایــش پرداخت و گفــت: »این 
تئاتر یکی از بهترین ها در این ژانر بود 
کــه مــن دیــدم. در این نمایــش آنچه 
در وهلــه اول خــود را نشــان می دهــد 
فرمی درست در همراهی محتواست 
به طــوری که هــر دو این ها به شــکلی 
عمــل  نمایــش  ســاختار  در  مکمــل 
می کننــد و چیــزی جــدا و علی حده از 

هم نیستند.«

 کیک تولد با طعم حمایت از تئاتر مستقل
تئاتری ها سالروز تولد شمس لنگرودی را در حاشیه نمایش »دارم اینجا تجزیه می شم« به او تبریک گفتند
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امروز در تاريخ
شكست ملت ديگر ما را شاد نمي كند 

بيست و هفتم نوامبر سال 1770 ميالدي كريم خان زند، وكيل 
ايرانيان، در عمارتي در شيراز كه امروز «موزه پارس» ناميده مي شود، 
فرستاده روسيه را پذيرفت كه رنج سفر را بر خود هموار كرده بود تا 
پيام تزار روسيه را به فرمانرواي ايران برساند. سفير تزار خبر پيروزي 
روسيه بر عثماني را در جنگ دريايي به اطالع خان رسانيد و تمايل 
تزار را به داشتن روابط دوستانه و اتحاد با وي اعالم داشت. فرستاده 
تزار انتظار داشـــت كه كريم خان كه دوبار باعثماني بر سر بصره 
جنگيده بود از شنيدن خبر شكست دريايي عثماني خرسند شود كه 
كريم خان ابرو در هم كشيد و خطاب به سفير تزار گفت كه شكست 
ملت ديگر ما را شاد نمي كند و سفير تزار  بعدا به تزار گزارش داد كه 
اتحاد با كريم خان را برضد عثماني فراموش كند و اضافه كرده بود 
كه كريم خان با همه رهبراني كه ديده، درباره آنان شنيده و در كتب 

تاريخ خوانده است فرق دارد. 
اعالم جنگ انگلستان به ايران

27 نوامبر1856 نيروهاي انگليسي مستقر در هند با چندين 
ناو توپدار و نفربر از تنگه هرمز گذشتند و وارد خليج فارس شدند 
تا با ايران وارد جنگ شوند. 27 روز پيش از آن دولت انگلستان به 
ايرانـ  ايراني كه در شمال و جنوب به دريا متصل است ولي فاقد 
نيروي دريايي موثر بود اعالن جنگ داده بود. دولت لندن كه بر شبه 
قاره هند مسلط شده و خود را مالك آن مي پنداشت مايل بود كه ميان 
هندوستاِن دولت لندن و متصرفات روسيه و قلمرو دولت تهران 
كه روابط بهتري با روســـيه داشت، منطقه حايل ايجاد كند و ايران 
خاوري را كه افغانستان ناميده بود به سران طوايف آن بسپارد و جدا 
كند. دولت لندن در سپتامبر و اكتبر آن سال از تهران خواسته بود كه 
نظاميان و مأموران خودرا از هرات و مناطق تاجيك نشين كه ساختار 

قبيله اي نداشتند خارج سازد .
نيروهاي انگليسي تا يكم ژانويه سال 1857 خارك و خرمشهر 
و بندر بوشـــهررا تصرف كردند و دولت وقت ايران را مجبور به 
صرف نظر كردن از هرات ساختند كه قرن ها حاكم نشين خراسان، 
زادگاه شاه عباس و يكي از مراكز فرهنگ و ادب ايران بوده است.

 رضاشاه پرونده نفت را در بخاري انداخت!
ششم آذر ماه 1311 در پي به نتيجه نرسيدن مذاكرات ايران 
و انگلستان بر سر نفت، رضاشاه پهلوي پرونده نفت را در بخاري 
افكند و سوزاند. اين پرونده مربوط به امتيازي بود كه دولت قاجارها 
به «دارسي» داده بود.چهار روز بعد وزير دارايي گزارش شكست 
مذاكرات را به مجلس داد و مجلس همان روز لغو قرارداد «دارسي» 
را تصويب كرد كه دو روز بعد دولت انگلستان ضمن اعتراض به لغو 

قرارداد، درخواست تجديد نظر در اين اقدام را كرد.

قاب امروز

خاصيت عشقت كه برون از دو جهان است
آن اســـت كـــه هرچيز كه گويند نه آن اســـت

برتر ز صفات خرد و دانش و عقل اســـت
بيـــرون ز ضميـــر دل و انديشـــه جان اســـت

بيننده انوار تو بس دوخته چشـــم اســـت
گوينـــده اســـرار تو بـــس گنگ زبان اســـت

از وصف تو هر شـــرح كه دادند محال است
وز عشـــق تو هر ســـود كه كردند زيان اســـت

در پـــرده پنـــدار چو بازى و خيال اســـت
جز عشـــق تو هر چيز كه در هر دو جهان اســـت

 سرايه
شهركرد  ـ    جشنواره انار در روستاي دورك اناري / عكس از: احمد رياحي دهكردي

6 آذر
* در اعتراض بـــه دولت نظامي، كاركنان برق 
تهران هر شب از ساعت هشت و نيم تا ده، مبادرت 
به قطع جريان برق نموده تـــا اخبار كذب رژيم از 

تلويزيون، شنونده و بيننده اي نداشته باشد.
تذكر: در پي اعتصاب كاركنان راديو تلويزيون و 
روي كار آمدن دولت نظامي ازهاري، رژيم با اعمال 
شديد سانسور، برنامه هاي اين سازمان را تحت اختيار 

نظاميان گذارده است.
* بـــازار تهـــران، شـــميران، ري و كرج، 
 همچنـــان تعطيـــل و در حـــال اعتصـــاب 

است.
* كاركنان تأسيسات نفتي ري به خاطر دستگيري 
چند تن از همكارانشان، در حال اعتصاب و تحصن در 
محل تأسيسات مي باشند.در نتيجه، مقامات فرمانداري 
 نظامي، قول مســـاعد به آزادســـازي اين چند تن

 دادند.
* يكي از مأمورين ســـاواك در گزارش خود 
نوشت: حركتهاي جديد مردم به رهبري روحانيت، 
تغييرات بزرگي را در روحيات و اخالق مردم به وجود 

آورده است.
 به طـــوري كـــه شـــكايات و اختالفات 
 تقليـــل يافتـــه و مـــردم خـــود به حـــل آنها

 مي پردازند.
* تظاهرات دانش آمـــوزان بابلي، گرگاني و 

كاركنان نفت تهران، چند كشته برجاي گذاشت.
* در گرگان بين مردم و نيروي انتظامي زدوخورد 
شد و طبق نوشته مطبوعات از اين زدوخورد ده مقتول 

باقي ماند.
* كاركنان برق تهـــران در اعتراض به دولت 
نظامي مبادرت به قطع جريان برق از ساعت 8/5 تا ده 

شب نمودند تا مردم اخبار دولتي را گوش نكنند.
* تظاهرات مردم بابل چند كشته داد.

* بنا به گزار ش ساواك از سمنان بعد از برگزاري 
مجلس ختمي د رمســـجد جامع اين شهر مردم به  
تظاهرات عليه رژيم اقدام كردند . با تيراندازي  ماموران 
انتظامي  به سوي تظاهركنندگان ، مردم نيز با پرتاب 
سنگ  و بطري هاي آتش زا به مقابله برخاستند . دراثر 
اين درگيري 4نفر از ماموران و8نفر از مردم مجروح و 

به بيمارستان اعزام شدند . 
*تظاهرات گسترده  مردم در بابل به در گيري 
ميان تظاهركنندگان و نيروهاي انتظامي منجر شد . 
در اثر اين درگيري ها بنا به گزارش ســـاواك يك نفر 
شـــهيد، 2 نفر زخمي . 5 نفر بازداشت شدند . بنا به 
اظهار مردم تعداد شهدا ، زخمي ها و بازداشت شدگان 
بيش از تعداد اعالم شده از سوي مقامات امنيتي بود .  

تظاهرات تا شب ادامه داشت.
* بنا به گزارش هاي رســـمي از سوي مقامات 
امنيتي و انتظامي به جز شـــهرهاي اران و نائين كليه 
مغازه ها در شهر اصفهان و شهرهاي ديگر استان تعطيل 
و در اعتصاب بودند . شـــعبه بانك ملي در خيابان 
صارميه  اصفهان به آتش كشيده شد و تظاهرات در 

بيشتر خيابان هاي شهر در طول روز برگزار شد . 
* تظاهرات در مناطق مختلف تهران از جمله 
خيابان هاي تخت جمشيد ، شادمان، كرمان ، ميدان 

كالنتري، كالج،عباسي عليه رژيم برگزار شد . 
* بنا به گزارش ساواك: يك نفر درجه دار لشگر 
گارد در خيابان اميركبير مشاهده مي كند كه يك نفر 
نانوا به خريدار در مقابل پرداخت اسكناس 20ريالي 
گفته است اين پول را قبول ندارم بايد عكس خمسني 
روي آ»ها باشد و اسكناس را در تنور مي اندازد كه به 
وسيله مامورين دستگير وبا اسكناس نيم سوخته به 

كالنتري 8 هدايت مي گردد. 
* به گزارش ساواك كاركنان گمرك و كارخانه 
تراكتورسازي تبريز، كارخانه آجر نسوز آستان قدس 
رضوي، ســـازمان آب و برق خراسان ، نيروگاه برق 
زرگان ، شركت ملي نفت وآب و برق آبادان ، كشت و 
صنعت كارون در دزفول، و آّو برق خرمشهر اعتصاب 

كرده و دست از كار كشيده اند .
* به گزارش ســـاواك آذربايجان شـــرقي  در 
شهرستان هاي اهر، وارسباران تظاهرات عليه رژيم 

منجر به شكسته شدن شيشه بانك ها شد . 
*تظاهركنندگان در رضاييه(اروميه) با دخالت 

نيروهاي نظامي رو به رو وپراكنده شدند .  
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گر عقل نشـــان است ز خورشيد جمالت
يك ذره ز خورشـــيد، فلك مژده رســـان است

يـــك ذره حيران شـــده را عقل چو داند
كز جمله خورشـــيد فلك چند نشـــان اســـت

در راه تـــو هركس بـــه گمانى قدمى زد
وين شـــيوه كمانى نه به بازوى گمان اســـت

فى الجمله چه زارم، چه كنم، قصه چه گويم
كان اصل كه جان است هم از خويش نهان است

عطارنيشابورى

فال 
هفته

جدول سودوکو

فروردین : دوری کردن از تنش ها به خصوص اگر از آنها خســته شده باشید، 
ایده خوبی به نظر می رسد. اما این کار زیاد هم ساده نیست، برای اینکه صلح و 
آرامش درونی که قبالً تجربه کرده اید،ممکن است اجازه ظهور پیدا نکند. زمانی 
که شما تشخیص بدهید هیچ اجباری وجود ندارد که گزینش شما همه چیز و 

یا هیچ باشد، شما خیلی زود پیشرفت خواهید کرد.

اردیبهشت : شما بین دو احساس سردرگم شده اید، قلب تان به شما می گوید 
بله این کار را انجام بده اما ذهن و منطق تان به شما می گوید نه این کار را نباید 
اینجام بدهید و شما را دچار یک سردر گمی گرده اند. ، بهتر است زندگی تان را از 
یک نواختی که دچار آن شده است خارج سازید.گاهی نیز کارهای هیجان انگیز 

انجام دهید تا روحیه تان عوض شود.

خرداد :  اتفاق غیر منتظره ای برایتان می افتد و شما نمی توانید دلیلی برای آن 
پیدا کنید. تصورات وخیاالت تازه ای از ضمیر ناخودآگاهتان سر بیرون می آورند 
و بهتر است به جای نادیده گرفتن شان به آنها توجه کنید. به رویاهاتان اجازه 
پرواز دهید و ببینید شــما را به کجا می برند. شاید مقصد نهایی شان را ندانید، 
اما حداقل می توانید احساسات خفته خود را بیدار کرده و بهتر آنها را بشناسید.

تیر: اگر شما به خاطر اینکه وارد مرحله جدیدی شده اید و توانایی هایتان دگرگون 
شده است کمی  احساس یأس می کنید، زیاد نگرانی به دلتان راه ندهید. به جای 
اینکه دوران گذشته را بازسازی کنید و یا اینکه با عجله به سوی آینده حرکت 
کنیــد، به لحظه حال توجه کنید. اما تا وقتی که خودتان کامالً آمادگی ندارید 

لزومی  ندارد که احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید.

مرداد :  شما مجبور نخواهید شد با ناراحتی های جدی دست و پنجه نرم کنید، 
اما آنها در پس زمینه وجود دارند. از نظر معنوی شما حس و حال خوبی دارید، 
برای اینکه می توانید خوشی های خود را با دیگران سهیم شوید. اما نباید دوباره 
این کار را انجام دهید؛ شــما باید محدودیت های خود را نیز قبول کنید و این 

موضوع امنیت شما را تضمین می کند.

شــهریور : شما این روزها چشمان تان را بیشتر باز کرده اید و به زندگی تان 
دقیق تر می نگرید، تا جزییات زندگی را نیز دریابید.باید سعی کنید بین زندگی 
شخصی و روحیات تان یک تعادلی برقرار کنید زیرا روحیه شما با زندگی گه در 
حال حاضر تجربه می کنید سنخیتی ندارند به همین دلیل کمی برایتان مشکل 

به نطر می رسد.

مهر : بادی از تغییرات بر فراز آسمان زندگی تان در حال وزیدن است، اما برای 
شما سخت است که دست به کار شوید چرا که هنوز آمادگی این کار را در خود 
نمی بینید. باید هدف خود را در زندگی مشخص کنید. به همه راه ها فکر کنید 
تا بتوانید بهترین آنها را انتخاب کنید. باید به خودتان اطمینان داشته باشید تا 

تصمیم درست را بگیرید.

آبان : هدف بزرگ شما به نظر می رسد که واقعاً برای شما خوب باشد، اما اکنون 
شما مجبورید که به وعده هایتان عمل کنید. این به معنی این نیست که شما 
قادر نیستید رویاهایتان را آشکار کنید، بلکه به این معنی است که شما می ترسید 
دست به ریسک بزنید. ناامید نباشید، شما می توانید بعداً به آنها بپردازید. در حال 

حاضر بهتر است به وعده ایتان عمل کنید.

آذر : شــما وسوســه شــده اید از زیر کار فرار کنید و یا اینکه حداقل تا جایی 
که امکان دارد کار کمتری انجام دهید. شــما وسوســه شده اید به جای انجام 
دادن وظایف شــغلی کاری لذت بخش تر انجام بدهید. اما شما این کار برایتان 
دردسرهایی به همراه دارد. پس به کارتان ادامه داده و از زندگی تان لذت ببرید، 

اما در این راه کسی را ناراحت نکنید.

دی : به نظر می رسد شــما با احساسات خود درگیر شدیدی داشته باشید به 
خاطر اینکه به نظر می رسد در گذشته زیادی ریسک کرده اید. با این وجود،  شما 
می توانید بوسیله آنچه که در ذهن دارید در مسیرتان راهنمایی شوید. از کار به 
عنوان راهی برای فراموش کردن احساســات تان استفاده نکنید. در نهایت، در 
تماس بودن با دیگران می تواند احساس انزوا و گوشه گیری شما را کاهش دهد.

بهمن : راه حل و فعالیت های تازه ای به ذهن شما وارد شده اند، بهتر است برای 
انجام تمام آنها یک برنامه زمان بندی شده طوالنی مدتی را داشته باشید زیرا تک 
تک برنامه هایی را که در ذهن می پرورانید در آینده جواب های قطعی را به شما 
خواهند داد.قبل از شــروع این کارها انرژی الزم را در خود بیدار کنید و سپس 

برای شروع کار پیش بروید.

اسفند :  جــاه طلبی زیاد ممکن است کار دست تان دهد به خاطر اینکه شما 
در وضعیت پیچیده ای کار می کنید و نمی توانید به اهداف تان برســید. ممکن 
است بخواهید بیشتر از توان تان کار انجام دهید و از کاری که االن دارید انجام 
می دهید خشــنود نیســتید. اگر بتوانید از این انتظارات غیرواقعی خود دست 

بکشید احساس بهتری در رابطه با خودتان خواهید داشت.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول 3807
  1ـ منیر تقی زادهـ  تهران
2ـ صمد کیخاییـ  زرقان
3ـ زهرا بیاراتیـ  اهواز

افقي:
1. گازي قلیایي بي رنگ و بو و اشك آور كه در آب 

به خوبي حل مي شودـ  فصل قرمز 
2. متاعـ  سبز روشنـ  صومعه

ــتان  ــهري در اس ــنگـ  ش 3. آخرـ  نوعي زغال س
فارسـ  شكافنده

4. شهري در تركیهـ  خوبيـ  باال آمدن آب دریا
5. به اهتزاز درآمدهـ  كاریزـ  تصدیق انگلیسي

6. شیارهاي داخل لوله تفنگـ  ننرـ  چند بار گفته 
شده

ــدـ  جاده  ــیله اي الگو مانن ــاصـ  وس ــل خ 7. مقاب
قطار

ــي ایرانيـ  مبحثي در ریاضیاتـ  تكرارش  8. قوم
درختي است

ــز،  ــوبـ  كنی ــره اي در جن ــارانـ  جزی ــادر ب 9. م
خادمه

10. والیتي در افغانستانـ  پوچـ  خراسان قدیم
ــفیدـ  وكیل مردم در  11. حرف دهان كجيـ  ابرس

مجلس
12. درخت انگورـ  تاكنونـ  كجاوه

ــهري در فرانسهـ  الجورديـ  مكانـ  خاك  13. ش
سفالگري

ــرباز نیروي  ــبـ  س ــتـ  زین و برگ اس 14. دوس
دریایي

15. تاجرـ  شهري دیدني در استان گیالن

عمودي:

1. بسنده كردنـ  فروختن كاه و جو و یونجهـ  سره، 
خالص

ــه  ــاره با گوش ــر زمینـ  مباهات كنندهـ  اش 2. قم
چشم

ــطحـ  شهر  ــتـ  واحد س ــي اس 3. ولگردـ  اقیانوس
روي آب ایتالیا

ــتان  4. اصطالحي در ورزش بوكسـ  معلم دبیرس
ـ تیره و كدر

5. كردار، عملـ  صمغ گیاهـ  مجراي عبور خون
6. از گروههاي خونيـ  تلف كردنـ  موسسه اي مالي 

و اعتباري
7. مركز استان البرزـ  پرنده اي حالل گوشتـ  نوعي 

سیم پیچ الكتریكي
8. فلز پرمصرفـ  با طمانینهـ  قدرت

9. از چهار عمل اصليـ  شرم آورـ  عقاب سیاه
10. ثروتـ  گویهاي فلزي داخل بلبرینگـ  نیمه قابل

11. ناپسندـ  نوعي كبوترـ  بلندي
12. میوه اي مقويـ  نوعي موتور ویژه راههاي ناهموار 

حرف )  م ( چه تعداد است؟

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

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

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.
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جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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ـ همراه ورزش دو مي آید
ــخص كردن  13. خانههاي ریز عكسـ  خاندانـ  مش

نفرات تیمهاي ورزشي
14. از نامهاي خداي تعاليـ  خطي در هندسهـ  جایز

ــزاء منظومه  ــر یك از اج ــومـ  ه ــخن غیرمنظ 15. س
شمسي را گویندـ  شهري در استان كرمانشاه
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اسامی برندگان جدول 3807
  1ـ منیر تقی زادهـ  تهران
2ـ صمد کیخاییـ  زرقان
3ـ زهرا بیاراتیـ  اهواز

افقي:
1. گازي قلیایي بي رنگ و بو و اشك آور كه در آب 

به خوبي حل مي شودـ  فصل قرمز 
2. متاعـ  سبز روشنـ  صومعه

ــتان  ــهري در اس ــنگـ  ش 3. آخرـ  نوعي زغال س
فارسـ  شكافنده

4. شهري در تركیهـ  خوبيـ  باال آمدن آب دریا
5. به اهتزاز درآمدهـ  كاریزـ  تصدیق انگلیسي

6. شیارهاي داخل لوله تفنگـ  ننرـ  چند بار گفته 
شده

ــدـ  جاده  ــیله اي الگو مانن ــاصـ  وس ــل خ 7. مقاب
قطار

ــي ایرانيـ  مبحثي در ریاضیاتـ  تكرارش  8. قوم
درختي است

ــز،  ــوبـ  كنی ــره اي در جن ــارانـ  جزی ــادر ب 9. م
خادمه

10. والیتي در افغانستانـ  پوچـ  خراسان قدیم
ــفیدـ  وكیل مردم در  11. حرف دهان كجيـ  ابرس

مجلس
12. درخت انگورـ  تاكنونـ  كجاوه

ــهري در فرانسهـ  الجورديـ  مكانـ  خاك  13. ش
سفالگري

ــرباز نیروي  ــبـ  س ــتـ  زین و برگ اس 14. دوس
دریایي

15. تاجرـ  شهري دیدني در استان گیالن

عمودي:

1. بسنده كردنـ  فروختن كاه و جو و یونجهـ  سره، 
خالص

ــه  ــاره با گوش ــر زمینـ  مباهات كنندهـ  اش 2. قم
چشم

ــطحـ  شهر  ــتـ  واحد س ــي اس 3. ولگردـ  اقیانوس
روي آب ایتالیا

ــتان  4. اصطالحي در ورزش بوكسـ  معلم دبیرس
ـ تیره و كدر

5. كردار، عملـ  صمغ گیاهـ  مجراي عبور خون
6. از گروههاي خونيـ  تلف كردنـ  موسسه اي مالي 

و اعتباري
7. مركز استان البرزـ  پرنده اي حالل گوشتـ  نوعي 

سیم پیچ الكتریكي
8. فلز پرمصرفـ  با طمانینهـ  قدرت

9. از چهار عمل اصليـ  شرم آورـ  عقاب سیاه
10. ثروتـ  گویهاي فلزي داخل بلبرینگـ  نیمه قابل

11. ناپسندـ  نوعي كبوترـ  بلندي
12. میوه اي مقويـ  نوعي موتور ویژه راههاي ناهموار 

حرف )  م ( چه تعداد است؟

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

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

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

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3807
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ـ همراه ورزش دو مي آید
ــخص كردن  13. خانههاي ریز عكسـ  خاندانـ  مش

نفرات تیمهاي ورزشي
14. از نامهاي خداي تعاليـ  خطي در هندسهـ  جایز

ــزاء منظومه  ــر یك از اج ــومـ  ه ــخن غیرمنظ 15. س
شمسي را گویندـ  شهري در استان كرمانشاه
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اسامی برندگان جدول 3807
  1ـ منیر تقی زادهـ  تهران
2ـ صمد کیخاییـ  زرقان
3ـ زهرا بیاراتیـ  اهواز

افقي:
1. گازي قلیایي بي رنگ و بو و اشك آور كه در آب 

به خوبي حل مي شودـ  فصل قرمز 
2. متاعـ  سبز روشنـ  صومعه

ــتان  ــهري در اس ــنگـ  ش 3. آخرـ  نوعي زغال س
فارسـ  شكافنده

4. شهري در تركیهـ  خوبيـ  باال آمدن آب دریا
5. به اهتزاز درآمدهـ  كاریزـ  تصدیق انگلیسي

6. شیارهاي داخل لوله تفنگـ  ننرـ  چند بار گفته 
شده

ــدـ  جاده  ــیله اي الگو مانن ــاصـ  وس ــل خ 7. مقاب
قطار

ــي ایرانيـ  مبحثي در ریاضیاتـ  تكرارش  8. قوم
درختي است

ــز،  ــوبـ  كنی ــره اي در جن ــارانـ  جزی ــادر ب 9. م
خادمه

10. والیتي در افغانستانـ  پوچـ  خراسان قدیم
ــفیدـ  وكیل مردم در  11. حرف دهان كجيـ  ابرس

مجلس
12. درخت انگورـ  تاكنونـ  كجاوه

ــهري در فرانسهـ  الجورديـ  مكانـ  خاك  13. ش
سفالگري

ــرباز نیروي  ــبـ  س ــتـ  زین و برگ اس 14. دوس
دریایي

15. تاجرـ  شهري دیدني در استان گیالن

عمودي:

1. بسنده كردنـ  فروختن كاه و جو و یونجهـ  سره، 
خالص

ــه  ــاره با گوش ــر زمینـ  مباهات كنندهـ  اش 2. قم
چشم

ــطحـ  شهر  ــتـ  واحد س ــي اس 3. ولگردـ  اقیانوس
روي آب ایتالیا

ــتان  4. اصطالحي در ورزش بوكسـ  معلم دبیرس
ـ تیره و كدر

5. كردار، عملـ  صمغ گیاهـ  مجراي عبور خون
6. از گروههاي خونيـ  تلف كردنـ  موسسه اي مالي 

و اعتباري
7. مركز استان البرزـ  پرنده اي حالل گوشتـ  نوعي 

سیم پیچ الكتریكي
8. فلز پرمصرفـ  با طمانینهـ  قدرت

9. از چهار عمل اصليـ  شرم آورـ  عقاب سیاه
10. ثروتـ  گویهاي فلزي داخل بلبرینگـ  نیمه قابل

11. ناپسندـ  نوعي كبوترـ  بلندي
12. میوه اي مقويـ  نوعي موتور ویژه راههاي ناهموار 

حرف )  م ( چه تعداد است؟

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

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

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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ــخص كردن  13. خانههاي ریز عكسـ  خاندانـ  مش

نفرات تیمهاي ورزشي
14. از نامهاي خداي تعاليـ  خطي در هندسهـ  جایز

ــزاء منظومه  ــر یك از اج ــومـ  ه ــخن غیرمنظ 15. س
شمسي را گویندـ  شهري در استان كرمانشاه
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول 3807
  1ـ منیر تقی زادهـ  تهران
2ـ صمد کیخاییـ  زرقان
3ـ زهرا بیاراتیـ  اهواز

افقي:
1. گازي قلیایي بي رنگ و بو و اشك آور كه در آب 

به خوبي حل مي شودـ  فصل قرمز 
2. متاعـ  سبز روشنـ  صومعه

ــتان  ــهري در اس ــنگـ  ش 3. آخرـ  نوعي زغال س
فارسـ  شكافنده

4. شهري در تركیهـ  خوبيـ  باال آمدن آب دریا
5. به اهتزاز درآمدهـ  كاریزـ  تصدیق انگلیسي

6. شیارهاي داخل لوله تفنگـ  ننرـ  چند بار گفته 
شده

ــدـ  جاده  ــیله اي الگو مانن ــاصـ  وس ــل خ 7. مقاب
قطار

ــي ایرانيـ  مبحثي در ریاضیاتـ  تكرارش  8. قوم
درختي است

ــز،  ــوبـ  كنی ــره اي در جن ــارانـ  جزی ــادر ب 9. م
خادمه

10. والیتي در افغانستانـ  پوچـ  خراسان قدیم
ــفیدـ  وكیل مردم در  11. حرف دهان كجيـ  ابرس

مجلس
12. درخت انگورـ  تاكنونـ  كجاوه

ــهري در فرانسهـ  الجورديـ  مكانـ  خاك  13. ش
سفالگري

ــرباز نیروي  ــبـ  س ــتـ  زین و برگ اس 14. دوس
دریایي

15. تاجرـ  شهري دیدني در استان گیالن

عمودي:

1. بسنده كردنـ  فروختن كاه و جو و یونجهـ  سره، 
خالص

ــه  ــاره با گوش ــر زمینـ  مباهات كنندهـ  اش 2. قم
چشم

ــطحـ  شهر  ــتـ  واحد س ــي اس 3. ولگردـ  اقیانوس
روي آب ایتالیا

ــتان  4. اصطالحي در ورزش بوكسـ  معلم دبیرس
ـ تیره و كدر

5. كردار، عملـ  صمغ گیاهـ  مجراي عبور خون
6. از گروههاي خونيـ  تلف كردنـ  موسسه اي مالي 

و اعتباري
7. مركز استان البرزـ  پرنده اي حالل گوشتـ  نوعي 

سیم پیچ الكتریكي
8. فلز پرمصرفـ  با طمانینهـ  قدرت

9. از چهار عمل اصليـ  شرم آورـ  عقاب سیاه
10. ثروتـ  گویهاي فلزي داخل بلبرینگـ  نیمه قابل

11. ناپسندـ  نوعي كبوترـ  بلندي
12. میوه اي مقويـ  نوعي موتور ویژه راههاي ناهموار 

حرف )  م ( چه تعداد است؟

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

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

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

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3807
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ــخص كردن  13. خانههاي ریز عكسـ  خاندانـ  مش

نفرات تیمهاي ورزشي
14. از نامهاي خداي تعاليـ  خطي در هندسهـ  جایز

ــزاء منظومه  ــر یك از اج ــومـ  ه ــخن غیرمنظ 15. س
شمسي را گویندـ  شهري در استان كرمانشاه
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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؟
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داد
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چه
ت ( 

ف ) 
حر

طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

30      آبان     97        اطالعات هفتگی         46

جد ول سود وکو 3818
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  .

1      5 3
54 821   

 8  35  21
3       8
 8749  135

4    38   
214    5 
   584 1 

75  1 3 4

معرف بيماري 
فراموشي

درهم و برهم

نوعي عصا

عضو بويايي

شكل

مرغ مي رود

از توابع شهر 
رشت

رنجيده

هزار و هفتاد و 
يك به ابجد

سرشت

درخت انگور

پيروز

برگه 
مشخصات 
حمل بار

ظرف كوبيدني
صد هزار 
مترمربع

پول ژاپن

غصه

ناجوانمرد

سياه

خالق ارژنگ

تير پيكان دار

نوعي ساز

ساز كليسا

رودي در 
آلمان

كشوري 
آفريقايي

خشكي

حرف ياوه

نوشتن

نابودي

عروس 
شهرهاي جهان

شهري در غرب

شهر مركبات

حيوان صد در 
صد مفيد

مركز كنيا

دلچسب

دعوا

باالپوشي بلند

تن پوش 
هواي ابري

برتري

كوزه گر

دايي
بدبوي 

پرخاصيت

آبزي 
خطرناك

باال به انگليسي

اشاره به دور

زمين آذري

آمرزنده

گوشت آذري

من و شما

كرم ابريشم

آفت گندم
بي مهري 

كردن

نام ديگر كشور 
مجارستان

بچه گاو
شهري در 

قبرس

سرنيزه

ني باريك

آستانه

نبرد

صداي وزغ

كاسه

مالك

نام قديم شهر 
يزد

هزار كيلو

عضو دوگانه

همتا

حرف همراهي

آهار

عالمت جمع

مفقود

نام ديگر ساز 
عود

قوي جثه

يك جور

انديشه كننده

از رودهاي 
بزرگ اروپايي

رهن

حاصل فوتبال

شيطان
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنری و منحصر به فرد به زیبایی فضای منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

برای  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با ای میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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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 امالک

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 کودک

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

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

   ۰۲۰۱-۹۴۹-۶۰۴  و  ۶۰۴-۷۰۰-۵۶۱۵  

به تعدادی دوزنده
 به صورت نیمه وقت

  و تمام وقت نیازمندیم.
604-6۸7-۸42۸

پورت مودی، بیس منت سوئیت
یک خوابه، با الندری مجزا،
نزدیک به داگالس کالج

 و کوکیتالم سنتر
NO Pet / No Smoking

ماهیانه ۱۱00 دالر
شامل یوتیلیتی و اینترنت

۱50۱ 606-56۱-۴6۸5 Mahi
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آموزش تتو
عالقه مندان به یادگیری هنر تتو
برای کسب اطالعات بیشتر با 

تلفن 60۴-۴۴5-۸00۴
تماس بگیرید.

۱502

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

۶۰۴-۸۳۳-۲۸۶۹

3 هفته آگهی 
در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 
604-921-4726
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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. 1500

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 


