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شمارمبتالیانبهکووید-۱۹درکانادابه۳۰۰هزارنفرنزدیکمیشود
جاستین ترودو خطاب به سیاستمداران استانی:

 این وضعیت »بسیار نگران کننده« است
 محدودیت های الزم را اجرا کنید

بــا توجه بــه افزایش  رکوردشــکن و 
نگران کننــده موارد ابتــای جدید به 
کووید-۱۹ در سراسر کشور، نخست وزیر 
جاستین ترودو گفت: »با توجه به اینکه 
تعداد مــوارد ابتا به کوویــد-۱۹ در 
سرتاسر کشــور در حال افزایش است، 
فشار بیشتری روی دستورهای دولت 
برای امن نگه داشتن مردم و حفاظت از 
شغل ها ایجاد شده است. من امیدوارم 
هیچ رهبری در کشور مراقبت بهداشت 
عمومی را به خاطر حس کردن فشــار 
نبســتن کســب و کارها یا کند کردن 

اقتصاد کمتر نکرده باشد«.
او اضافــه کرد: »این نگرانــی را درک 
می کنم، اما بگذارید این را به شما بگویم: 
با افزایش شدید آمارها هم کسب و کارها 
از بین می روند و اقتصاد حتی بیشــتر 
ضربه می خورد. شکســت دادن کووید 

تنها راه حفاظت از اقتصادمان است«.
او گفت: »در حال حاضر اولویت با ایمن 
نگه داشتن مردم است. اگر کسب و کارها 
به خاطــر افزایش مــوارد کووید-۱۹ 
آسیب ببینند، آن آسیب طوالنی مدت تر 

از قرنطینه های هدف دار خواهد بود«.

تــرودو گفــت: »از نخســت وزیرها و 
شــهرداران مان می خواهم که لطفا کار 
درســت را بکنند: همین حاال دســت 
به عمل بزنید تا از بهداشــت عمومی 
محافظت کنیــد. اگر فکــر می کنید 
چیزی در زمینه حمایت کم است، ما 
به شهروندان شما کمک می کنیم، به 
ما بگویید. هر چیزی که الزم باشد، هر 

چقدر که وقت بگیرد«.
به گزارش نشــنال پســت، نتایج یک 
نظرسنجی جدید نشــان می دهد در 
صورت بروز همه گیری شدید، دوسوم 

کانادایی ها از قانــون منع رفت وآمد و 
قرنطینه های شــدید کرونایی حمایت 

می کنند.
ایــن مطالعه همچنین نشــان داد که 
کانادایی ها در استان های آلبرتا، انتاریو 
و کبک، با وجود آمار باال، تمایل کمتری 
به وضع قوانین منع رفت وآمد داشــته 
و بیش از هفتاد درصد پاسخ دهندگان 
کلمبیــا،  بریتیــش  اســتان های  در 
ساسکاچوان، مانیتوبا و اقیانوس اطلس 
از قانون منع رفت وآمد حمایت  و از آن 

پیروی خواهند کرد.
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مجید محمدی

مدیریتکرونادرایران
درچهارمرحله:

ازانکارتارهاشدگی

 این چهار مرحله را در مورد خاص کرونا در ســال ۱۳۹۹ 
توضیح می دهم. در این مرور بخشی از اطاعاتی که ممکن 
اســت افراد به دلیل سرعت تحوالت فراموش کرده باشند 

مرور می کنم تا نحوه حکمرانی مقامات از یادها نرود.

کرونا؟ نداریم

از بهمن ۹۸ تا اردیبهشــت ۹۹ مجموعه نهادهای دولتی 
در حــال انکار وجود کرونا در ایران بودند تا بیعت مجلس 
بدون دردســر )برای نامزدها و شکل گیری مجلس( انجام 
شود. وقتی ویروس، مقامات دولتی و اعضای خانواده آن ها 
را در بــر گرفت و برخی از اعضــای مجلس و روحانیون و 
ســپاهیان از دنیا رفتند و بیمارستان اختصاصی دولتی ها 
تحت نظر علی  اکبر والیتی پر شــد، دیگر چاره ای به جز 
اعام همه گیری وجود نداشت. در همین دوره هم مقاومتی 
جدی برای تعطیلی مراکز مذهبی- باالخص امامزادگان که 
با تماس زوار می توانند به مراکز پخش ویروس تبدیل شوند، 

بروز دادند تا تعداد قربانیان به چند هزار نفر رسید.
علی خامنه ای و فرماندهان ســپاه و روحانیون امنیتی در 
ابتدا ویروس کرونا را توطئه غرب و جنگ بیولوژیک معرفی 
کردند در حالی که ویروس از چین به ایران منتقل شــده 
بود اما بعد از این که حدود ۱۸0 کشور درگیر این بیماری 
شدند نظریه توطئه شان فراموش شد. هیچ کس در ایران 
جرات ندارد از خامنه ای بپرسد که جنگ بیولوژیک غرب 
با جمهوری اســامی به کجا رسید و چرا این جنگ منجر 
به مرگ بیش از 200 هزار آمریکایی و صدها هزار اروپایی 
شده است. در همین مرحله انکار بود که ماسک های موجود 

از ایران به چین ارسال شد.

همه چیز تحت کنترل

در این مرحله حکومت از اختصاص یک میلیارد دالر برای 
مقابله با ویروس سخن گفت، اعتباری که هیچ گاه اختصاص 
نیافت. آخرین رقم اعام شده ۳00 میلیون دالر بود. حقوق 
پرستاران برای چند ماه پرداخت ناشده باقی ماند. همچنین 
از حمایت مالی از مردم سخن گفته شد که هیچ گاه اتفاق 
نیفتاد. درنهایت سپاه و بنیاد مستضعفان بسته های غذا را 
به طور مقطعی در میان محرومان توزیع کردند. گفته شد 
آزمایش و ماسک مجانی در اختیار افراد قرار می گیرند که 
چنین اتفاقی نیفتاد. در باب ویروس و گســترش آن اتفاق 
خاصی در این دوره نیفتاد مگر اقداماتی که خود شهروندان 
در بیرون نرفتن از منزل یا خرید و دوختن ماســک انجام 
دادند. در این مرحله نیز همانند مرحله قبل اعداد اعام شده 
برای افراد مبتا و تعداد مرگ مهندسی می شدند و معاون 
وزیر بهداشــت برای انتقاد از چین درعدم کنترل ویروس 

برکنار شد.

ما از همه بهتریم

در این مرحله اعام شــد که ایــران دارد آزمایش کرونا به 
آلمان و ترکیه و چند کشور دیگر صادر می کند )که تکذیب 
شد(، مواد ضدعفونی صادر می شود، ساخت واکسن در ایران 
در جریان است )که بعد اعام کردند قرار است وارد شود( و 
دستگاهی از سوی سپاه برای تشخیص فوری کرونا ساخته 
شده است. مقامات و ائمه جمعه در این مرحله می گفتند که 
کنترل کرونا در ایران بسیار بهتر و پیشرفته تر از کشورهای 
اروپایی اســت و خواهان اعزام تیم های خود )متشــکل از 
طاب و بسیجیان( به این کشورها شدند. رئیس دولت نیز 

اعام کرد که رهبران دنیا برای حل مشکل چشم به ایران 
دارند.

در همین دوره بود که حسن روحانی ادعا کرد اقتصاد ایران 
در دوران کرونــا در وضعیتی بهتر از اقتصاد آلمان اســت: 
»وضعیت اقتصادی آلمان شــرایط بــدی دارد و به منفی 
5.2 رسیده است و رشد اقتصادی شان منفی است… حتما 
اقتصاد ما وضعیت بهتری از این رقم داشته و رشد ما مثبت 
شــده یا اگر منفی شد، وضعیت ما بهتر از وضعیت آلمان 
است.« روحانی در این دوره ایران را الگوی موفق مدیریت 

کرونا نامید.

باید با آن بسازیم

بعد از این که برای حکومت مشخص شد باید میان بستن 
اقتصــاد و کنترل همه گیری یکــی را انتخاب کند اولی را 
انتخاب کرد و کرونا را به حال خود گذاشت. سخن گفتن از 
موج های دوم و سوم در ایران شوخی است چون با توجه به 
پنهان کاری حکومتی مشخص نیست افول یا افتی در تعداد 
مبتاها یا مرگ و میر بوده یا نبوده است. حتی اگر آمارهای 
درز پیدا کرده را نادیده بگیریم، مقامات بهداشتی کشور از 
2.5 تا 5 برابر تعداد مرگ و میرها نســبت به آمار رسمی 
ســخن گفته اند و نمی توان از ســیر آمارها سیر گسترش 
بیماری و قربانی های آن را تشــخیص داد. شحص رئیس 
دولت به صراحت و از آغاز با قرنطینه مخالفت کرد و آن را 
منتهی به گرسنگی و بیکاری و شورش دانست. بدین ترتیب 
در آخرین مرحله مدیریتی حکومت عما اعام شده است 
که دیگر کاری نمی توان کرد و پایان آن نامشخص است و 
باید با این ویروس زندگی کرد. نشانه روشن این رهاشدگی 
آخرین اقدام برای تعطیلی دو هفته ای تهران در بود که اول 
اعام شد و بعد بافاصله آن را پس گرفتند. درنهایت منع 
رفت و آمد شبانه اعام کردند که واقعیت روی زمین بدون 

دخالت دولت است.
کرونا این روزها در تهران و دیگر شــهرها برای حکومت به 
موضوعی مثل رد شدن از چراغ قرمز تبدیل شده است؛ قرار 
شده افراد را به سبب نپوشیدن ماسک یا واحدهای صنفی 
را به دلیل باز بودن در ســاعاتی خاص یا خودروها را برای 
ســفر جریمه کنند و این جریمه ها اکثرا نه اجرا می شود و 
اگر بشــود جنبه عملی ندارد. مثل این که افراد را در ایران 
نمی توان توقیف کرد تا جریمه هایشان را بپردازند. منع سفر 
و جریمه های 500 هزار تومانی برای آن نیز به محلی برای 
کسب درآمد دولت تبدیل شده است. علی رغم منع سفر به 
محض خوردن دو تعطیلی به هم میلیون ها نفر در جاده ها 
به حرکت در می آیند. ظاهرا مردم عادی نیز این موضوع را 
عما پذیرفته اند که قرار نیست اقدامات پیشگیرانه عمومی 

و درمان انجام شود و ماجرا را باید به دست تقدیر سپرد.
به علت همین رهاشــدگِی همه گیری است که حتی در 
آمارهای رسمی میزان ابتا و مرگ چند برابر ماه های قبل 
شــده اســت. دیگر در هر خانواده بزرگی تعدادی مبتا و 
چند مورد مرگ وجــود دارد. وضعیت در تهران آن چنان 
نگران کننده است که حتی اعضای نزدیک یک خانواده مثل 
خواهر و برادر از ماقات با یکدیگر پرهیز می کنند. رئیس 
شورای شهر تهران می گوید »هیچ شهری در دنیا به اندازه 
روزهای اخیر تهران« مرگ و میر ندارد. آمارهای رســمی 
فوتی های سراسر کشور در ماه آبان مدام رکورد می زنند. این 
روزها ایرانیان متوجه این نکته شده اند که »مملکت را امام 
زمــان اداره می کند«، عبارتی که برخی مقامات جمهوری 
اســامی آن را به کار می برند، می تواند چه معنایی داشته 

باشد.

فرایند مدیریت بیماری همه گیر کرونا مثل همه مشکالت در جمهوری اسالمی پس از هشت ماه دیگر به 
خوبی آشکار شده است. معموال جمهوری اسالمی چهار مرحله را در مواجهه با مشکالت طی می کند. این 
چهار مرحله عبارت است »انکار و فرستادن مشکل به زیر قالی«، »همه چیز تحت کنترل است«، »ما از همه 

بهتریم«، و »باید با آن بسازیم و دنیا هم همین مشکالت را دارد«.

جمهوریاسالمی
نگرانآنچهدرآمریکامیگذرد

تقریبــا تمامــی اقدامــات و اظهار 
نظرهای چند هفتــه اخیر در عرصه 
سیاسی ایران ناظر به سه مولفه بوده 
و هســت: آنچه ترامپ در هفتاد روز 
آینده خواهد کرد، آنچه بایدن در نظر 
دارد، انتخابات ۱۴00. هر سه مولفه 
را می توان به آســانی در سخنان تازه 
حســن روحانی و واکنش هــا به آن 

ردیابی کرد.
روحانی«،  تازه ترین سخنان »حسن 
رئیس جمهوری اسامی ایران که روز 
چهارشنبه در هیات دولت بیان شد، با 
اینکه گزاره هایی عجیب و حیرت انگیز 
درباره »سقوط رژیم آمریکا« و »کسی 
که اول قطع  رابطــه کرد« و مواردی 
از این قبیل داشــت، اما عمدتا شبیه 
اظهار نظرهای این چند روزه مقام های 
جمهوری اســامی بود؛ یعنی از یک 
ســو توامان نگران و امیدوار به آینده 
رویکــرد آمریکا در قبال ایــران و از 
سوی دیگر در پیوند با انتخابات خرداد 

آینده.
روحانی در ســخنانش نــام »دونالد 
ترامــپ« و »جو بایــدن« را بر زبان 
نمی آورد و از آنها با عناوینی همچون 
»کسی که دورانش رو به پایان است« 
و »ایــن آقایی که جدیــد آمده« یاد 

می کرد.
مقام هــای جمهــوری اســامی در 
روزهای اخیر از یک ســو خوشحالی 
خــود را پنهــان نمی کنند که بخت 
بازگشــت آمریکا به برجــام و پایان 
سیاست فشار حداکثری بیشتر شده و 
از سوی دیگر، هر جناح سیاسی نگران 
اســت در آســتانه انتخابات خرداد، 
چنین گشایشی به حساب رقیب واریز 

شود.
روحانی در اظهارات روز چهارشنبه اش 
اشاره صریحی به مذاکره احتمالی با 
دولت بعدی آمریــکا نکرد اما گفت: 
»هر جا ببینیم فرصت شــرایط برای 
لغو تحریم آماده است، از این فرصت 

استفاده خواهیم کرد.«
او همچنین تاکید کرد هدفش برداشته 
شدن فشار تحریم است و »هر جایی، 
هــر فرصتی برای این کار باشــد، ما 
اقدامات خود را انجام می دهیم و هیچ  
کس حق ندارد فرصت سوزی ندارد.«

بــا این حال او بافاصله دو نکته را به 
این موضوع حساسیت برانگیز اضافه 
کرد: یکی اینکه به رهبر ارجاع داد و 
گفت: »هر گامی که بخواهیم برداریم 
به رهنمودهای رهبری توجه خواهیم 
کرد«. دیگر اینکه با یادآوری تلویحی 

اینکه مذاکره احتمالی با آمریکا درباره 
تحریم ها نباید زیر ســایه رقابت های 
انتخاباتی قرار گیرد گفت: »موضوعات 
منافع ملی کشور را به انتخابات گره 

نزنیم«
روحانــی آشــکارا امیــدوار اســت 
ناکامی های مکــرر و عمیق دولتش 
سرانجامی بهتر داشته باشد و مرداد 
آینــده او با حالتی متفــاوت از وضع 
منفور فعلی اش قــدرت را به رئیس 

جمهور بعدی تحویل دهد.
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار 
اســت 2۸خرداد۱۴00 برگزار شود و 
آغاز بــه کار رئیس جمهور جدید به 

طور معمول در مرداد است.
روحانی به ویژه در دور دوم ریاســت 
جمهوری اش هدف انتقاد گســترده 
تمامی جناح های سیاســی در ایران 
بود و حتی حامیان قبلی اش نیز به او 
می تاختند. با این حال حمات علیه 
او و برخــی وزرایش در روزهای اخیر 
شدیدتر شده و ماهیتی دیگر به خود 

گرفته است.
حساب های وابسته به سپاه پاسداران و 
نیروهای امنیتی در فضای مجازی در 
روزهای اخیر که نتایج اولیه انتخابات 
آمریکا آشکار شــد از دولت روحانی 
به عنــوان عامل تمامی مشــکات 
یاد کرده اند و ۱۴00 را ســال پایان 

بدبختی ها نامیده اند.
بهــای دالر در بازارهای غیررســمی 
ایــران در هفته اخیر با کاهش همراه 
بود اما روزنامه وطن امروز، وابسته به 
سپاه پاسداران، در صفحه اول خود با 
تیتر درشت نوشــت: »سقوط واقعی 

دالر، خرداد ۱۴00«.
هدف اصلی حمات البته بیشتر متوجه 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت 
روحانی، بوده است. با اینکه در ماه های 
اخیر گفته می شد خیال اصولگرایان از 
نامزد نشدن ظریف راحت شده، اما بار 
دیگر احتمال »آمــدن« او موجی از 

واکنش ها را در پی داشته است.
»وحیــد یامین پــور«، از چهره های 
رســانه ای اصولگرایــان، در توییتی 
کنایی نوشــت که برخی اصولگرایان 
حتی به این فکر می کنند که از ظریف 

در کابینه بعدی استفاده کنند.
سیاست دولت ترامپ در قبال ایران، 
موسوم به سیاست »فشار حداکثری«، 
توان اقتصادی جمهوری اسامی را در 
هم شکســت و عاوه بر اینکه تامین 
مالــی گروه های نیابتــی جمهوری 
اســامی در منطقــه را مختل کرد، 

نارضایتی ها در داخل را نیز به سطح 
مهم ترین چالش امنیتی افزایش داد.

از این رو تعجبی ندارد که جمهوری 
اســامی در ســه ســال و چند ماه 
گذشــته )از زمان خــروج آمریکا از 
برجام( تنها به امید پایان دولت ترامپ 

و لغو تحریم ها دوام آورده باشد.
اما این امیــد که آمریــکا به برجام 
بازمی گــردد، تحریم ها بافاصله لغو 
می شود و دسترسی جمهوری اسامی 
به شاهراه مبادالت بانکی جهان میسر 
خواهد شــد بــا چالش هایی جدی 
روبه روست که دو چالش از آن میان 

مهم تر است.

جمهوری اسالمی و مساله ای به نام 
بایدن

شــمار زیادی از تحلیلگران و حتی 
مقام های سیاسی پیش بینی کرده اند 
جو بایدن حتی اگر مایل باشد در مقام 
رئیس جمهــور آمریکا برجام را احیا 
کند و تحریم هــا علیه ایران را بردارد 

کار آسانی نخواهد داشت.
دلیل نخســت را »الیــوت آبرامز«، 
نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران، 
توضیح داده است: حاال که فشارهای 
دولت ترامپ جواب داده و جمهوری 
اســامی به شــدت نیازمنــد لغو 
تحریم هاست، دولت جدید آمریکا چرا 
نباید از اهرم فشار پدید آمده استفاده 

کند؟
برخی تحلیلگران نیز یادآور شده اند 
انتظــار ندارند دولت بعــدی آمریکا 
بدون گرفتن امتیازاتی، دست کم در 
راستای اصاح برجام، به لغو تحریم ها 

یا بازگشت به برجام تن بدهد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی 
تحلیلی نوشته اســت ده سال پیش 
وقتی بایدن از ماجرای نفوذ ویروس 
اســتاکس نت به تاسیسات هسته ای 
ایران با خبر شــد ابتدا عصبانی بود 
اما بعدها اذعان کرد آن اقدام یکی از 
چیزهایی بود که باعث شد بدون وقوع 
جنگ، ایران به میز مذاکره بیاید. بنابر 
این دور از انتظار نیست که امروز نیز 
نظر نامساعدی به اقدامات انجام شده 

نداشته باشد.
مشکل دیگر نیز ســاختار حقوقی و 
اداری تحریم و لغو تحریم هاســت. با 
اینکه دست رئیس جمهوری آمریکا 
برای لغو فوری برخــی تحریم ها باز 

است
ادامه در صفحه 1۸
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ترودو:شاهدنوعیعدمدرکمناسبدربرابرچینهستیم

ایرانیان کانادا- جاستین ترودو نخست 
وزیر کانــادا در مصاحبه با نشــریه 
فایننشــال تایمز درباره روابط آمریکا 
و کانادا با چین گفت: به نظرم شاهد 
نوعی عدم درک مناســب در سطح 
جهانی و همچنین غرب در برابر چین 

درباره مسائل مختلف هستیم.
وي گفــت: این یکــی از موضوعات 
چالشی اســت که ما بر روی آن کار 

می کنیم. 
چین هم اکنون با آمریکا که یکی از 
متحدان ما اســت یک توافق تجاری 
جدید ایجاد کرده است. چین دو نفر از 

اتباع ما را به زور بازداشت کرده است. 
آن ها می خواهند بر ما فشار بیاورند تا 
ما مینگ وانگ ژو مدیر مالی شرکت 
هواوی را آزاد کنیم، اما آن ها باید اتباع 

ما را آزاد کنند. 
واقعیت این اســت کــه این موضوع 
ارتباط کمی با روابط ما با آمریکا دارد. 
ما به توافق اســترداد مجرمان پایبند 

هستیم.
وي افــزود: هــر آنچه که مــا انجام 
می دهیم بر اساس ارزشهایمان است. 
ما اعتقادی به دیپلماسی فشار نداریم. 
ما معتقدیم اگر شما در برابر این نوع 

فشار ها تسلیم شوید آنگاه وضعیت در 
بلندمدت بدتر می شود. 

چین تصور می کند که اگر فشار قابل 
توجهی  برما وارد آورد آنگاه ما تسلیم 
خواهیم شــد. اما این کاما برعکس 
است و ما در انجام کار خود مصمم تر 

می شویم. 
مایه تاســف اســت که آن ها دو نفر 
از اتبــاع ما را برای مــدت ۷00 روز 
بازداشــت کرده اند. ما هر اقدامی از 
دستمان براید برای آزادی آن ها انجام 

خواهیم داد.

برابریدالرکانادامقابلدالرآمریکا
بهباالترینمیزاندردوسالاخیررسید

ایرونیا- برابــری دالر کانادا در مقابل 
آمریکا امروز به باالترین میزان از اکتبر 
سال 20۱۸ رسید و هر دالر کانادا با 

۷۷سنت دالر آمریکا معامله شد.
انتشــار خبر تولید واکســن موثر بر 
کووید ۱۹ از ســوی  شرکت فایزر و 
البته خبر پیــروزی قطعی بایدن در 
انتخابات در کنار افزایش قیمت نفت 
از جملــه دالیل تقویــت دالر کانادا 

بودند.
بــه باور تحلیــل گــران اقتصادی ، 
پیــروزی دموکرات هــا در انتخابات 
آمریکا می تواند در کوتاه مدت قدرت 
دالر کانــادا را باال بــرده و به اوج ۷۸ 

سنت به ازای هر دالر آمریکا برساند.
آنها پیش از انتخابات سه گزینه را در 
نظر داشــتند. نتیجه اول این بود که 
وضعیت فعلی ادامــه پیدا می کند و 
دونالد ترامپ دوباره انتخاب می شود 
و جمهوری خواهــان ســنا را حفظ 

می کنند.
در سناریوی دوم، بایدن پیروز می شود 
اما یک سنای جمهوری خواه می تواند 
مانــع اجرای برخــی تصمیم هایش 
شــود. سناریوی سوم هم این بود که 
یک موج آبی سراسر ایاالت متحده را 
در بر می گیرد که به گفته شان آزبورن 
اسکوشابانک  ارشــد  استراتژیســت 
بهترین نتیجه برای دالر کانادا خواهد 

بود.
به گفتــه آزبــورن، دالر کانــادا در 
حال حاضر حــدود ۷5 تا ۸0 درصد 
 500 S&P همخوانی با بازار ســهام
دارد، بنابراین هر چیزی که اثر مثبتی 
روی آن شاخص داشته باشد همان اثر 

را روی ارز کانادایی خواهد گذاشت.
ناظران بازارها پیش از انتخابات معتقد 
بودند  پیــروزی ترامپ بیشــترین 
مزیت را برای بازارهای سهام خواهد 
داشــت، اما آزبورن می گوید پیروزی 

ترودوبهعنواننخستینرهبرجهانبابایدنمذاکرهکرد
ترودو:برایحلوفصلچالشهاییبزرگیکهکاناداوآمریکا
باآنروبروهستند،همکاریهاینزدیکخواهیمداشت

اولین  ترودو  جاســتین  نخست وزیر 
رهبر جهان محســوب می شود که با 
جو بایدن در مورد مســائل اساسی 
گفتگو کرده اســت. جو بایدن با آغاز 
اولین هفته کاری کامل خود به عنوان 
رئیس جمهور منتخب از روز دوشنبه، 
اولیــن تماس تلفنی خــود را از یک 
رهبر جهان دریافت کرد. این تماس 
از سوی نخست وزیر جاستین ترودو 
گرفته شده بود که طی آن موارد بسیار 
مهمی در مورد روابط دو کشــور را با 

همتای آمریکایی خود مطرح کرد. 
این خبــر را نخســت وزیر کانادا در 
صفحه توئیتر خــود اعام و تصریح 
کرد در گفت وگو بــا بایدن دو طرف 
تعهــد کرده اند که بــرای حل وفصل 
چالش هایی بزرگی که دو کشور با آن 
روبرو هستند، همکاری های نزدیکی 

داشته باشند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ترودو در پیام توئیتری خود افزود در 
این تماس تلفنی بار دیگر پیروزی جو 
بایدن را در انتخابــات آمریکا به وی 

تبریک گفته است.
ترودو ادامه داد: »ما در گذشــته نیز 
با هــم کار کرده ایم و اکنون آماده ایم 
که به این همــکاری ادامه دهیم و با 
اســتفاده از فرصت هایی که برای دو 
کشور وجود دارد، همکاری های خود 
را در زمینه های مختلف به ویژه مبارزه 

با تغییرات آب وهوایی تقویت کنیم.«
نخســت وزیر کانادا تصریح کرد: »ما 
درباره مســائل و چالش های مختلف 
مربوط به تجارت، انرژی، ناتو، مبارزه 
با نژادپرســتی و همچنین بازداشت 
خودسرانه دو شهروند کانادایی توسط 

چین گفت وگو کردیم.«
به گفته تــرودو، در این گفت وگوی 
تلفنــی دو طرف توافــق کردند که 
تماس هــای خود را حفــظ کنند و 

همکاری های نزدیکی داشته باشند.
دفتــر نخســت وزیری کانــادا نیز با 
انتشار گزارشی از گفت وگوی تلفنی 
ترودو و بایدن اعام کرد پرونده های 
حساســی مثــل تبــادالت تجاری، 
مناقشــه بر ســر صادرات الوار کانادا 
بــه آمریکا، سیاســت های تجاری و 
اقتصــادی حمایت گرانــه مطابق با 
قانون »آمریکایی بخرید« و همچنین 
همکاری های دو کشور در زمینه تامین 
انرژی به ویژه از طریق خط لوله انتقال 
نفت کیستون ایکس.ال از مهمترین 
موضوعاتی بود که نخست وزیر کانادا 
و رئیس جمهور آینــده آمریکا درباره 
آن ها گفت وگو و بر ضرورت همکاری 

بیشتر دو کشور در این زمینه ها تاکید 
کردند.

جاستین ترودو روز دوشنبه در پاسخ 
به سوال روزنامه نگاران مبنی بر این که 
آیا با توجه بــه این که دونالد ترامپ 
هنوز به شکســت خود در انتخابات 
اذعان نکرده است، تبریک وی و دیگر 
مقامات کانادا به جو بایدن زود نبوده 
اســت، پاسخ منفی داد و گفت وقتی 
از نتایج انتخابــات آمریکا اطمینان 
پیدا کردیم، پیروزی بایدن را تبریک 
گفتیم. ترودو تاکید کرد: »ما به روند 
انتخابــات آمریکا اطمینان داریم و از 
این که روز شــنبه به رئیس جمهور 
منتخــب آمریــکا تبریــک گفتیم، 

خرسند هستم.«
نخست وزیر کانادا و بسیاری از مقامات 
سیاســی دیگر این کشــور آخرین 
ســاعات روز شــنبه پــس از آن که 
شــبکه های تلویزیونی بزرگ آمریکا 
از پیــروزی جو بایــدن در انتخابات 
خبر دادند، پیــروزی جو بایدن را در 
انتخابــات آمریکا بــه وی و معاونش 

کاما هریس تبریک گفتند.
امــا برخــی مســئوالن و مراکــز 
اقتصادی کانــادا مثل انجمن تجاری 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
کبــک ز انتخاب جو بایدن دموکرات 
بــه عنــوان رئیس جمهــور آمریکا 
ابــراز نگرانــی کرده اند چــرا که به 
گفته آن ها، دموکرات ها نســبت به 
جمهوری خواهان در عرصه اقتصادی 
سیاست های حمایت گرایانه بیشتری 

را دنبال می کنند.

انتخاب بایدن برای بسیاری از فعاالن 
این ســؤال را مطرح کرده است که 
روابط کانــادا، ایاالت متحده و چین 
در آینــده چگونه خواهد بــود و به 
همین دلیل ترودو از فرصت استفاده 
کرده و در تماس روز دوشنبه پرونده 
مدیر ســابق هواووی کــه در کانادا 
بازداشت شــده و مسئله بازداشت دو 
شهروند کانادا در چین را مطرح کرده 

است.
ترودو ضمــن ابراز اطمینان از این که 
دولت آمریکا همچنان یک شــریک 
خوب بــرای کانادا و ســایر ملل در 
سراسر جهان خواهد بود، بر اهمیت 
بازگردانــدن دو کانادایی که بیش از 
۷00 روز در بازداشت بی دلیل بوده اند، 

تأکید کرد.
روابط کانادا و چین در دوران ریاست 
جمهوری ترامپ به دلیل سیاست های 
نامطلوبی درآمده و  آمریکا به صورت 
دچار پیچیدگی های زیادی در حوزه 

سیاست، اقتصاد و تجارت شده بود.
ترودو روز دوشــنبه نیز در کنفرانس 
مطبوعاتــی خــود انتخــاب کاما 
هریس را نیز به عنــوان معاون آتی 
تبریک  آمریــکا  ریاســت جمهوری 
گفت و با اشــاره به ایــن که این زن 
سیاه پوست هندی تبار دوره نوجوانی 
خــود را در مونترال کانــادا گذرانده 
اســت، تاکید کــرد موفقیــت این 
مهاجرزاده و دستیابی وی به چنین 
مقام باالیی می تواند الهام بخش باشد.

دموکرات هــا حداقل در چند ماه اول 
چشــمگیر خواهد بود چون نشان از 
وجود  تریلیون ها دالر برنامه انگیزشی 
دارد وایــن همان چیزی اســت که 

سرمایه گذاران می خواهند.
او گفت در آن ســناریو سهام و دالر 
کانادایــی باال مــی رود و ارزش دالر 
آمریکا کم می شود. بیشتر این رشدها 
در چنــد ماه اول ریاســت جمهوری 
بایدن خواهد افتاد اما آزبورن می گوید 
دالر کانــادا ســال 202۱ را با ارزش 
۷۸ سنت مقابل دالر آمریکا به پایان 
می برد و در سال 2022 ارزش آن ۸0 

سنت آمریکا خواهد بود.
دوشنبه گذشــته  ارزش دالر کانادا 

مقابل دالر آمریکا ۷5 سنت بود.
اقتصاددان  معــاون  تــال  بنجامین 
ارشــد CIBC هــم پیش بینی وقوع 
سناریویی مشــابه در کوتاه مدت را 
دارد. او می گوید موج آبی باعث ایجاد 
محیطی ریسک پذیر می شود که دالر 
آمریکا را تضعیف خواهد کرد چون به 
طور موقتی سرمایه گذاران نیاز زیادی 
به مامن نخواهند داشت و دالر کانادا 

قوی خواهد شد. 
امــا او می گوید بعــد از اینکه بایدن 
برنامه های انگیزشی را تحویل دهد، 
تمرکزش به ســمت مالیات معطوف 
می شــود که دوباره دالر کانادا را به 
عنوان یک مامن بازمی گرداند و ارزش 

دالر کانادا پایین می آید.
ســایمون هاروی استراتژیست ارزی 
مانکــس کانــادا محافظه کارانه ترین 
پیش بینی بــرای دالر کانادا را دارد و 
تخمین می زند که رشــد آن فقط تا 

سقف ۷۷ سنت ادامه خواهد داشت.
بــا ایــن حــال او هــم می گویــد 
سیاســت های بایدن در کوتاه مدت 
برای کانادا و صنعت انرژی آن مزیت 
 iroonia.ca .بیشتری خواهد داشت

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
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Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید
بازرسی فنی سیستم ھای ساختمان و

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

لطفا جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید

جاستینترودو
ازتوزیعواکسنکووید۱۹دراوایلسالآیندهخبرداد

ایرونیا- جاستین ترودو نخست وزیر 
ضمن تایید دسترسی کانادایی ها در 
اوایل ســال آینده به واکسن کووید 
۱۹ ، از باال رفتن شــمار مبتایان در 

استانهای مختلف ابراز نگرانی کرد.
او کــه در کنفرانس خبــری در اتاوا 
شرکت کرده بود ، تاکید کرد شرکت 
فایــزر که موفق بــودن ۹0 درصدی 
تست واکسن آن در خبرها آمده ، از 
جمله گزینه های دولت فدرال است 
ولــی در عین حال دولــت چندین 
میلیون دوز واکســن از شــرکتهای 
مختلف ســفارش داده و هر کدام که 
تاثیر گذاری بیشتری داشته باشند، 
دریافــت و توزیع خواهند شــد. او از 
کانادایی ها خواســت از حاال تا زمان 
توزیع واکســن تاش کنند تا به این 

ویروس مبتا نشوند.
اما در عین حال مشکات لجستیک 
برای توزیع واکســنها مشکلی است 
که هنوز راه حلی برای آن پیدا نشده 

است .
ترودو گفته امیدوار است در فصل بهار 
یک واکســن قابل قبول در دسترس 
کانادایی ها قرار بگیرد، اما  معتقد است 
دوزهای اولیه نیازمند مدیریت خاصی 
خواهند بود که کار توزیع را پیچیده تر 

می کنند.
ترودو گفــت: »می دانیم که تعدادی 
از نخستین واکسن های اولیه نیازمند 
خواهند  باالیی  لجیستیکی  حمایت 
بــود. این ها بــه طور مثال شــامل 
فریزرهایی می شود که دمای واکسن ها 

را در منفی ۸0 درجه سلسیوس نگه 
دارند. این امر با توزیع گســترده در 
داروخانه های سراسر کشور سازگاری 
ندارد، اما بعدا واکســن هایی خواهیم 
داشت که توزیع شان راحت تر خواهد 
بــود«. او اضافه کرد: »بنابراین برنامه 
بســیار پیچیده ای برای ارسال سریع 
واکسن های درست  داریم.  واکسن ها 

در مکان درست به افراد درست.«
اوایل این هفته، کمیته ملی مشاوره 
کلیدی  گروه  چهار  واکسیناســیون 
که باید در اولویت دریافت واکســن 

کووید-۱۹ باشند را مشخص کرد.
تــرودو می گویــد این هــا شــامل 
جمعیت هایی که »درجــه باالیی از 

آســیب پذیری دارند« از جمله افراد 
بومی و کارکنان ســامت خط مقدم 

می شوند.
پیش ازایــن کانادا در ماه اگوســت، 
قراردادی برای خرید بیست میلیون 
  mRNA دوز واکســن مبتنــی بــر
شــرکت فایزر امضا کرده و همچنان 
که در حــال مذاکره بــرای دریافت 
دوزهای اضافی از این شــرکت است. 
انتظار می رود پس از آماده شدن این 
واکسن، سهمیه بندی بر اساس اولویت 
گروه های درخطر از قبیل سالمندان 
و کارکنان مراقبت های بهداشتی اجرا 
شــود. باید توجه داشــت که یکی از 
جنبه های بالقوه پیچیده این واکسن 

این اســت که باید در دمای بســیار 
سردتر از اکثر واکسن ها نگهداری شود 
که این مسئله ســبب شده تا توزیع 
لجســتیکی این واکسن به همکاری 

بسیار دقیق نیاز داشته باشد.
نخست وزیر این صحبت ها را در حالی 
عنــوان کرده که کانــادا ارقام روزانه 
هشداردهنده ای در سراسر کشور ثبت 

می شود. 
ترودو از کشــور خواست به مراقبت 
خود ادامه دهد، گفت وضعیت جدی 
است و حاال زمان پایین آوردن گارد 
نیســت. او گفت افزایش تعداد موارد 
ابتا یادآوری می کند که باید از تمام 
عزیزان مراقبت کرد. برای خود ترودو، 
این شامل پدرخوانده و عمویش تام 
واکر می شود که چند بار به بیمارستان 
رفته و دوباره پنج شــنبه هم بستری 

شد.
ترودو همچنین به این نکته اشاره کرد 
که شواهد بیشتری درباره گسترش 
ویروس از طریق هوا منتشــر شده و 
از کانادایی ها خواســت تمام کارهای 
ممکن بــرای جلوگیــری از پخش 
ویروس پیش از ســردتر شدن هوا را 

انجام دهند.
او گفت: »زمســتان در راه است. این 
یعنی مــا باید در فضاهای بســته تر 
باشیم، نمی توانیم در اتاق ها پنجره ها 
را کامل بــاز بگذاریم، تهویه هوا قرار 
است بسیار مهم تر شود. ما باید به یاد 

داشته باشیم که مراقب باشیم«.

آمادگی شــرکتهای کانادایی برای 
تولید 300 میلیون دوز واکسن کرونا

دولت فدرال با هماهنگی بهداشــت 
عمومی و خدمات عمومی و تدارکات 
کانادا و همچنین استانها و مناطق در 
حال انجام روند تهیه واکسن کرونا از 

منابع مختلف است.
نودیب بینــز، وزیر نوآوری فدرال نیز 
روز دوشــنبه در جمع خبرنگاران با 
اشــاره به انجام تحقیقات داروسازان 
کانادایی بر روی واکسن کووید۱۹ از 
آمادگی شرکتهای استرازنکا و مدرنا، 
تامین ۳00 میلیون دوز واکســن را 

تضمین کرده اند.
ترودو نیز در بخش دیگری از سخنان 
خود بــا بیان اینکــه در ابتدا میزان 
محدودی از واکسن تولید و بر اساس 
اولویت توزیع خواهد شد، این موفقیت 
را نور امیدی در پیشــگیری از کرونا 
خوانــد ولی از کانادایی ها خواســت 
همچنان به وظایف خود در رابطه با 

خود مراقبتی متعهد باشند.

سازمانآمارکانادابررسیمیکند
چهتعدادازکاناداییهابهکووید۱۹

آلودهشدهاند
به گزارش ســی.تی.وی، سازمان آمار 
کانادا در حال بررسی تعداد کانادایی 

های مبتا به کووید۱۹ است.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، این 
ســازمان روز دوشنبه اعام کرد این 
کار برای نخستین بار در سطح ملی، 
استانی و ســرزمینی در حال انجام 
است و همزمان با مقابله با کووید۱۹ 

انجام می شود.
دکتر ترزا تم، پزشک ارشد بهداشت 
عمومی کانادا، نیز در این رابطه گفت: 
»این مطالعه فرصتی منحصر به فرد 
برای بررســی و آزمایــش تصادفی 
کانادایی هــا فراهم می کنــد و یک 
تصویر کلــی و مطمئن از تعداد افراد 
آلوده شده به کووید۱۹ در کانادا ارائه 

می دهد«.
او با بیان این مطلب که این تحقیقات 
اطاعــات مهمــی در مــورد میزان 
انتقال کووید۱۹ در بین مردم کانادا 
در اختیار متخصصان بهداشــت قرار 
می دهد، اظهار داشت: »ما با استفاده از 
این اطاعات از استان ها و سرزمین ها 
اطاعات بیشــتری از تاثیر اقدامات 
بهداشت عمومی در برابر کووید۱۹ در 

سراسر کانادا به دست می آوریم«.
به گفته تم، این مطالعه و نظرسنجی 
با عنــوان »آنتی بــادی کووید۱۹ و 
کانادایی«،  بهداشــتی  نظرســنجی 
شامل ارسال بســته های آزمایشی و 
نظرســنجی به درب منزل ۴۸ هزار 
کانادایی از یک ســال به باال در تمام 

استان ها و مناطق خواهد بود.
یکی دیگر از اهداف این طرح ارزیابی، 
تعداد کانادایی های مبتا به کووید۱۹ 
و بررســی اینکه آیا عائمی داشته یا 

نداشته اند خواهد بود.
“کاترین هنکینز”، رئیس مشــترک 
گروه ایمنی کوویــد۱۹ کانادا نیز در 

این رابطه گفــت: »مطالعات قبلی از 
اهدا کنندگان خون ســالم در ماه مه 
نشان می داد که تعداد کانادایی های 
مبتا به کووید۱۹ کمتر از ۱ درصد 
بوده اند، اما احتماالً این میزان بیشتر 

شده است«.
وی در ایــن گزارش اذعان داشــته 
که این مطالعه شــامل کــودکان و 
بزرگســاالنی از مناطق روســتایی و 
شهری برای “تخمین تعداد مبتایان 
در اســتان ها و مناطق در موج دوم” 

است.
بر اســاس این گزارش، دولت فدرال 
برای حمایت از این برنامه ۷ میلیون 
دالر بودجه از طریق »CITF« پیش 
بینی کرده اســت. به گفته سازمان 
آمار کانــادا، در حــال حاضر تماس 
بــا کانادایی ها برای شــرکت در این 
مطالعه آغاز شده و در ماه های آینده 
نظرســنجی ها و کیت های آزمایشی 
بیشتری برای آن ها ارسال خواهد شد.

گفتنی اســت این تحقیق بر اساس 
استانداردهای جهانی انجام خواهد شد 
و مشارکت هر چه بیشتر کانادایی ها 
در کســب نتایج دقیق تــر آن موثر 

خواهد بود.

رایزنیعمومیدربارهاولویتدریافتواکسنکرونا

چه کســانی در کانادا برای دریافت 
واکسن آتی کووید۱۹ در اولویت قرار 
دارند؟ دانشگاه آلبرتا قصد دارد در این 

باره با شهروندان مشورت کند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، محققان دانشــگاه آلبرتا قصد 
دارند درباره پویش آتی واکسیناسیون 
کووید۱۹ یــک رایزنی عمومی انجام 
دهند. در این راستا قرار است از 2۸00 
نفر سوال شود که چه کسانی در کانادا 
برای واکسیناسیون کووید۱۹ باید در 

اولویت قرار گیرند.
طبق توصیه های »کمیته مشــورتی 
افراد سالمند،  ملی مصونیت سازی«، 
افراد مبتا به بیماریهای حاد، کارگران 
بخش بهداشت و درمان، کارگران خط 
مقدم مبارزه با کووید۱۹ مثل ماموران 
آتش نشــانی و پلیس یــا کارمندان 

فروشگاههای مواد غذایی باید زودتر 
از دیگر افراد جامعه در برابر کووید۱۹ 

واکسینه شوند.
شانن مک دونالد، استاد مراقبت های 
پرستاری دانشگاه آلبرتا می گوید تیم 
تحت سرپرستی وی درباره راهبردی 
که وزارت بهداشــت بایــد در زمینه 
واکسیناسیون اتخاذ کند، از شهروندان 
سوال خواهند کرد. وی افزود این کار 
بیشتر یک مشــورت خواهی است تا 
نظرسنجی عمومی. وی افزود هدف 
از این رایزنی عمومی این اســت که 

مسئوالن بخش بهداشت و درمان را 
در خصوص نحوه سازماندهی اولین 
مراحل پویش واکسیناسیون راهنمایی 

کنیم.
شانن مک دونالد افزود پس از آگاهی 
از نظرات مردم، مســئوالن بهداشت 
عمومی بهتــر و راحت تر می توانند با 
گروه های هدف کــه در اولویت قرار 
دارند، ارتباط برقرار کنند. شــاید اگر 
این رایزنی عمومــی را انجام ندهیم، 
برنامه ای برای واکسیناسیون به اجرا 
گذاریم که مورد تایید یا اعتماد مردم 
نباشد و شانسی برای موفقیت نداشته 

باشد.
رایزنی عمومی محققان دانشگاه آلبرتا 
تا دو هفته دیگر آغاز خواهد شــد و 
اولیــن نتایج آن نوئل به اطاع عموم 

خواهد رسید.

»منیتوبا«آلودهتریناستانکانادا
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونترال، در حالی که غرب و مرکز کانادا 
هنوز موفق به مهار موج دوم کرونا نشده اند،  شیوع کووید۱۹ رکوردهای جدیدی 

ثبت کرد و منیتوبا را دوباره به قرنطینه کامل فرستاد.
منیتوبا که در هفته های اخیربه کانون اصلی همه گیری کرونا در کشور تبدیل 
شده است، اعام کرد برای مقابله با شیوع ویروس، همانند بهار گذشته قرنطینه 
کامــل به اجرا می گذارد.   در راســتای تدابیر محدودکننده جدید در منیتوبا، 
کلیه کســب و کارهای غیرضروری مثل خرده فروشی ها، سالن های ورزشی، 
رســتورانها، بارها، مراکز مذهبی، تفریحی و فرهنگی از روز پنجشنبه تعطیل 
خواهند شــد. در این میان برخی مراکز و فروشگاه ها مثل داروخانه ها، پمپ 

بنزین ها و فروشگاه های مواد غذایی باز خواهند ماند.
استان منیتوبا به نسبت جمعیت خود در هفته های اخیر به آلوده ترین استان 
کانادا تبدیل شــده است و تعداد مبتایان به کرونا در این استان به حدی باال 
اســت که ظرفیت پذیرش در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان ها اشباع شده 
است. بهداشت عمومی منیتوبا روز سه شنبه ۹ نوامبر اعام کرد طی 2۴ ساعت 
گذشته شیوع کرونا ۳۸۴ نفر دیگر را آلوده کرده و 5 قربانی جدید گرفته است.
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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

77۸-2۳۳-7۹۳۹

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

کاناداوچالشهایاقتصادیناشیازریاستجمهوریجوبایدن
با معرفی جو بایــدن به عنوان 
رئیس جمهــور منتخب آمریکا، 
بســیاری از طرفداران ورود این 
سیاســتمدار کهنه کار به مسند 
قدرت در ایاالت متحده، با لحنی 
آرام تر از قبل نسبت به روابط دو 
کشور موضع می گیرند. این بحث 
شــاید در مورد روابط سیاسی 
درست باشــد اما وقتی صحبت 
از اقتصاد می شــود، آیــا واقعًا 
می توانیم انتظار یک رئیس جمهور 
داشــته  را  محافظه کاری  کمتر 
باشیم که روابط تجاری با کشور 
ما را هموار کند؟ یادمان نرود که 
یکی از شعارهای اصلی جو بایدن 

»آمریکایی بخر« بود.

اقتصاددان  کمپان،  گائل  نوشــته: 
ارشــد و میگل اوئلت، مدیرعامل و 
اقتصاددان موسسه اقتصادی مونترال

ترجمه: نشریه مداد

طبیعتــاً مــا و بســیاری از دیگــر 
کارشناســان تجــارت و سیاســت 
به ســادگی  نمی توانیم  بین المللــی 
بپذیریم که این پیروزی دموکراتیک 
به معنای تجارت آزادتر بین دو کشور 
باشــد. اگرچه پیش بینی می شــود 
اختافــات در بخش هــای صادرات 
آلومینیــوم و فوالد بین دو کشــور 
می تواند حل وفصل شود اما مشاهدات 
متعددی ما را بــه این فکر می اندازد 
که ذهنیت معروف »آمریکایی بخر« 
یکی از شعارهای اصلی جو بایدن در 
مبارزات انتخاباتی خود بود، می تواند 
چالش های زیادی در حوزه اقتصادی 

برای کانادا در پی داشته باشد.
توجه به ایــن موضوع زمانی اهمیت 
بیشــتری پیدا می کند که بدانیم در 

درون حزب دموکرات، جنبشی ضد 
تجــارت آزاد وجود دارد که توســط 
ســناتور برنی ســندرز پرورش یافته 
اســت و به نظــر می رســد باوجود 
شواهد اقتصادی تجربی، این دیدگاه 
ســوداگرایانه در بیــن اعضای حزب 
در حال  ایاالت متحــده  دموکــرات 

افزایش است.
عاوه بر ایــن، بایدن صراحتاً اعتراف 
کرده اســت که طرفدار منع حضور 
قراردادهای  در  کانادایی  شرکت های 
زیرساخت عمومی در سطح ایالت ها 
و شهرداری های آمریکا است. وی در 
حال حاضر و به عنوان رئیس جمهور 
به سادگی قادر به اجرای این خواسته 

خود خواهد بود.
مسئله مهم دیگری که نباید فراموش 
کنیم این است که با انتخاب بایدن، 
کانادای غربــی به طور خاص متضرر 
خواهــد شــد زیرا بــا توجــه تائید 
پروژه ســاخت و تأســیس خط لوله 
Keystone XL توسط دونالد ترامپ، 
بیــش از دو هزار فرصت شــغلی در 
آلبرتایی ها  برای  ســاختمانی  حوزه 
فراهم شده بود درحالی که آقای بایدن 
قول داده است که به این پروژه انرژی 

پایان دهد.
از سوی دیگر بسیاری از آمریکایی ها 
فعالیت های  و  باکیفیــت  مشــاغل 
اقتصادی خود را به دلیل همه گیری 
کووید ۱۹ از دست می دهند که این 
موضوع نیز به نوبه خود می تواند ضربه 

سخت دیگری برای کانادایی ها باشد.
به این ترتیب صرف نظــر از اینکه چه 
کســی در کاخ سفید مستقر خواهد 
با  شــد، پیش بینی آینده تجــارت 
دشــوار  کانادا  بــرای  ایاالت متحده 
اســت. در حالت عادی ۷2/۸ درصد 
از صــادرات و 5۱/5 درصد از واردات 
کانادا به ایاالت متحده مربوط می شد. 
اگرچه این واقعیت کــه ما یک قاره 
مشترک داریم به طور طبیعی تجارت 
را تســهیل کرده و داشتن مرزهای 
گسترده یک مزیت مقایسه ای متقابل 
محســوب می شــود، اما این مزیت 
می تواند به دلیــل اقدامات حمایت 
گرایانــه اجبــاری و روابــط تجاری 
ســخت گیرانه، به سرعت از بین برود. 
برای نمونــه می توان موضوع تجارت 
الوار دو کشور را مثال زد که دو دولت، 
سال ها بر سر تعرفه ها مناقشه داشته و 
درنهایت این موضوع هیچ تأثیری در 

زندگی مردم نداشت.

در  صاحب نظــران  اعتقــاد  بــه 
صورت مواجه شــدن با این شرایط، 
به  باید  متضــرر  مصرف کننــدگان 
گزینه های دیگری متوسل شوند که 
متشــکل از محصوالتی است که به 
دلیل قیمــت باالتر یا کیفیت کمتر، 
احتمــاالً گزینه اول آن ها نیســت. 
در نقطــه مقابــل، تولیدکننــدگان 
متضرر شــده نیز به نوبــه خود باید 
بــا محدودیت های حمایــت گرایانه 
و افزایــش هزینه هــای اصلی تولید 
کنار بیایند. در این حالت پیش بینی 
می شود به جز شرکت ها یا بخش های 
خاص تحت حمایت و دارای سهمیه 
و تعرفه های خاص، همه دیگر فعاالن 

این حوزه نیز دچار ضرر شوند.
باید به این موضوع مهم هم اشاره کنیم 
که اصوالً روابط تجاری کانادا و آمریکا 
را نمی توان صرفاً یک موضوع دوجانبه 
در نظــر گرفت زیرا وقتــی تجارت 
ایاالت متحده با چین یا اتحادیه اروپا 
به دالیل سیاســی خراب می شــود، 
ایاالت متحده  توسط  که  محصوالتی 
به ما ارائه می شود، افزایش قیمت پیدا 

خواهد کرد.
مختلــف  اجــزای  به عنوان مثــال، 
دستگاه های الکترونیکی مورداستفاده 
ما توسط شــرکت های مختلفی در 
گوشــه و کنار جهان تولیدشــده و 
درنهایت مونتاژ می شــوند. حال اگر 
روابــط تجاری بین کشــورهایی که 
در ســاخت چنیــن دســتگاه هایی 
مشــارکت دارند، خراب شــود، این 
مصرف کنندگان هستند که هزینه آن 

را پرداخت می کنند.
در خاتمــه بایــد به ایــن نکته نیز 
اشاره کنیم که امروزه داشتن تجارت 
آزاد بیش از هر زمــان دیگری مهم 
است. دوسوم گردشگرانی که از کانادا 
بازدید می کنند، آمریکایی هســتند 
و بحران سیاســی و بهداشتی ناشی 
از همه گیری کرونــا در حال حاضر 
نزدیــک به 50 میلیــارد دالر درآمد 
بخش گردشــگری ما را کاهش داده 
است. با عدم اطمینان مستمر در مورد 
پیش بینی ورود واکسن و بازگشایی 
کامل مرزهای ما، جابجایی آزاد کاال 
یک نســخه حیاتی است که ما باید 
آن را اجرا کنیم. در این شرایط اتخاذ 
سیاست های حمایت گرایانه و معارض 
با تجارت آزاد، آخرین چیزی است که 

کانادا باید با آن روبه رو شود.

ترودوخطاببهسیاستمداراناستانی:
ریسکنکنید،

اگرالزماستبیزینسهاراببندید!

ایرونیا- با توجه به افزایش  رکوردشکن 
و نگران کننده مــوارد ابتای جدید 
به کووید-۱۹ در سراســر کشــور، 
نخست وزیر جاستین ترودو از استان ها 
خواسته در صورت وجود ریسک برای 
را  اقتصادی  بخش هــای  کانادایی ها 
باز نگه ندارند و اگــر نیاز دارند برای 
دریافت کمک بیشتر با دولت فدرال 

تماس بگیرند.
ترودو سه شــنبه در یــک کنفرانس 
خبری در اتاوا گفت: »با توجه به اینکه 
تعداد موارد ابتا بــه کووید-۱۹ در 
سرتاسر کشور در حال افزایش است، 
فشار بیشتری روی دستورهای دولت 
برای امن نگه داشتن مردم و حفاظت 
از شــغل ها ایجاد شده . من امیدوارم 
هیــچ رهبــری در کشــور مراقبت 
بهداشــت عمومی را به خاطر حس 
کردن فشار نبســتن کسب و کارها یا 
کند کردن اقتصاد کمتر نکرده باشد«.

او اضافه کرد: »ایــن نگرانی را درک 
می کنم، اما بگذارید این را به شــما 
بگویم: با افزایش شــدید آمارها هم 
کسب و کارها از بین می روند و اقتصاد 
حتی بیشتر ضربه می خورد. شکست 
دادن کوویــد تنهــا راه حفاظــت از 

اقتصادمان است«.
نخست وزیر گفت می داند مردم سعی 
دارند توازنــی بین وفق پیدا کردن با 
واقعیت چند ماهه داشتن یک زندگی 
متفاوت بــه خاطر پاندمی و بی توجه 
نشدن به تدابیر جلوگیری شخصی و 

اجتماعی پیدا کنند.
از نظر او، تدابیر کمک مالی فدرالی که 
دولتش از مارس تا به حال ارایه داده 
که شامل ۱۹ میلیارد دالر تامین مالی 
»آغاز دوباره ایمن« برای اســتان ها 
می شــود، با ایــن هدف بــه وجود 
آمده اند که به اســتان ها و مسئوالن 
بهداشــت عمومی منطقــه ای اجازه 
بدهند تصمیم هایی سخت اما حیاتی 
برای بستن و اعمال محدودیت برای 
تحت کنترل نگه داشتن کووید-۱۹ 
گرفته شوند. او گفت: »در حال حاضر 
اولویت با ایمن نگه داشتن مردم است. 
اگر کســب و کارها به خاطر افزایش 
موارد کووید-۱۹ آســیب ببینند، آن 
آسیب طوالنی مدت تر از قرنطینه های 

هدف دار خواهد بود«.
او در پاســخ به اینکه از نظرش کدام 
قوانین یا نبود قوانین او را بیشــتر از 
همــه نگران می کنــد، گفت وظیفه 
دولت فدرال نیســت کــه »تصمیم 
بگیرد چه کســی کجا را می بندد و 

چقدر سریع این کار را انجام می دهد«.
تــرودو گفت این وضعیت »بســیار 
نگران کننده« است اما همانطور که در 
تمام طول پاندمی گفته،  فکر نمی کند 
که برای اعمــال تدابیر امنیتی ملی  
جدید و قوی تر نباز به ارائه و تصویب 

الیحه جدیدی باشد. 
ترودو گفــت: »از نخســت وزیرها و 
شهرداران مان می خواهم که لطفا کار 
درســت را بکنند: همین حاال دست 
به عمل بزنید تا از بهداشــت عمومی 
محافظت کنید. اگــر فکر می کنید 
چیزی در زمینه حمایت کم است، ما 
به شهروندان شما کمک می کنیم، به 
ما بگویید. هر چیزی که الزم باشد، هر 

چقدر که وقت بگیرد«.
در پاســخ به اینکه اگــر مناطق به 
درخواســت او برای انجام کار درست 
گــوش نکنند آیا دولــت به این فکر 
می کنــد که خــودش وارد شــود و 
سفت و ســخت تری  محدودیت های 
در نظر بگیرد، ترودو جواب صریحی 
نداد، اما گفت اقدامات ســریع برای 
تحت کنتــرل درآوردن گســترش 
دوباره ویروس جواب داده است و اگر 
استان ها قرنطینه های الزم را با توجه 
به آمار در مناطق آلوده اعمال کنند، 
دولت فدرال هم از شــهروندان آن ها 

حمایت خواهد کرد.
طی چند روز گذشــته دولت بیش از 
۱.2 میلیون جفت دستکش نیتیریل 
برای کارکنان خطوط مقدم ارســال 
کــرده، بیش از ۳.۳ میلیون تســت 
ســریع به اســتان ها و حوزه ها داده 
و قرارداد جدیدی بــرای تامین ۷.6 
میلیون تست سریع و بیش از 2۱00 
تحلیل گر امضا کرده که توسط شرکت 
تکنولوژی پزشکی جهانی بی دی در 

هفته های آینده تامین می شود.
iroonia.ca

درصورتشیوعبیشترکرونا،
دوسومکاناداییهاازاعمالقانون
منعرفتوآمدحمایتمیکنند

مداد- به گزارش نشنال پست، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد 
در صورت بروز همه گیری شدید، دوسوم کانادایی ها از قانون منع رفت وآمد 

و قرنطینه های شدید کرونایی حمایت می کنند.
این بررســی که با همکاری مرکز نظرسنجی Leger و انجمن مطالعات 
کانادایی انجام شده است نشان داد که 6۷ درصد از مردم کشور در صورت 
شیوع بیشتر کرونا، از یک قانون موقت منع رفت وآمد شبانه بین ۱0 شب 
تا 5 صبح حمایت می کنند. بااین حال، میزان اشتیاق پاسخ دهندگان ازنظر 

سنی متفاوت بوده و جوانان کمتر به این موضوع عاقه نشان می دهند.
آنالیز این نظرسنجی نشان می دهد تنها پنجاه وپنج درصد از پاسخ دهندگان 
۱۸ تا ۳۴ ساله اظهار داشتند که از قانون منع رفت وآمد پشتیبانی می کنند، 
درحالی که سه چهارم از افراد باالی 55 سال این طرح را تأیید کردند. این 
رقم در افراد باال 65 ســال، بیش از ۸0 درصد بود. گفتنی است از هر سه 

پاسخ دهنده بین ۳5 تا 5۴ سال دو نفر نیز این ایده را قبول کردند.
این مطالعه نشان داد که کانادایی ها در آلبرتا، انتاریو و کبک تمایل کمتری 
به وضع قوانین منع رفت وآمد داشته و بیش از هفتاد درصد پاسخ دهندگان 
در استان های بریتیش کلمبیا، ساســکاچوان، مانیتوبا و اقیانوس اطلس 

گفتند که از قانون منع رفت وآمد حمایت می کنند.
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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

آیاباآمدنبایدن
روابطمیانکاناداوآمریکا
صمیمیترخواهدشد؟

به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا 
می تواند چشم انداز روابط صمیمانه تر 
و قابــل پیش بینی تری بــرای کانادا 
و آمریکا ترســیم کند. اما بســیاری 
از تحلیلگــران سیاســی بین المللی 
معتقدند آمدن بایدن به معنای هموار 
شــدن همه پستی و بلندی ها و حل 
و فصل همه مشــکات در روابط دو 
کشور همسایه نخواهد بود و حتی برای 
چهار سال آینده نیز می توان از همین 
حاال اختافات و تنش های متعدد با 
ماهیت های مختلف اقتصادی، زیست 
محیطی و نظامــی را در روابط اتاوا و 

واشنگتن پیش بینی کرد.
»جو بایدن خندان بــا دونالد ترامپ 
دمدمــی مــزاج خیلی با هــم فرق 
ندارند«، این جمله  ای است که شارل-

فیلیپ داوید استاد علوم سیاسی عضو 
مرکز مطالعات راهبردی و دیپلماتیک 
دانشگاه کبک مونترال درباره به قدرت 
رسیدن احتمالی جو بایدن می گوید. 
بــه گفتــه وی انتخابات ریاســت 
جمهوری امسال آمریکا در ابتدا تغییر 
لحنی در روابط دو کشــور به وجود 
مــی آورد که با اســتقبال گرمی هم 
روبرو می شود. مسلما تفاهم و دوستی 
میان رهبران دو کشــور به معنای از 
بین رفتن همه اختافات نخواهد بود 
و قطعا اصطکاک های جدیدی از راه 

خواهد رسید.
استفان روسل استاد روابط بین المللی 
در دانشــکده ملی مدیریت مونترال 
می گوید  : » شاید تفاوتی که با آمدن 
بایــدن در روابــط دو کشــور ایجاد 
شــود این است که مطابق آن چه در 
ســال های قبل از ترامپ معمول بود، 
اگر مشکلی پیش بیاید ترودو می تواند 
تلفــن را بردارد و به بایدن زنگ بزند، 

رســمی که در چهار ســال گذشته 
مرسوم نبود.  «

روسل فکر می کند که بایدن بار دیگر 
ســنتی را زنده خواهد کرد که طبق 
آن روسای جدید آمریکا، کانادا را به 
عنوان اولین مقصد سفر خارجی خود 
انتخاب می کردند. ترامپ در انتخابی 
عجیب، در اولین سفر خارجی خود در 
سال 20۱۷ به عربستان رفت و جرج 
بوش در سال 200۱ به مکزیک سفر 
کرد. ترامپ در دوره ریاست جمهوری 
خود فقط یک بار آن هم برای شرکت 
در نشست ســران گروه هفت که در 
شارلووآ Charlevoix برگزار شد، به 

کانادا سفر کرد.
ریمون کرتین  که در سال های ۱۹۹۴ 
تا 2000 ســفیر کانادا در واشنگتن 
بوده اســت، می گوید  : »بایدن فردی 
اســت که شــناخت خوبی از کانادا 
دارد. پیوندهای بایدن با کانادا موجب 
خواهد شــد که به همسایه شمالی 
کشورش اهمیت ویژه  ای بدهد. بایدن 
غالب اوقات به همراه همسر اولش به 
کانادا ســفر می کرد. اصالت خانواده 
همسر اولش که در سانحه رانندگی 
جان باخت از تورنتو بود. کاما هریس 
معاون بایدن نیــز در مونترال بزرگ 

شده است.  «
اما به گفته ریمون کرتین، صرفنظر از 
ماحظاتی که در روابط سران دو کشور 
وجود دارد، بزرگ ترین دستاوردی که 
می تواند پیروزی جو بایدن برای کانادا 
به همراه داشته باشــد، بازگشت به 
چند جانبه گرایی اســت. پیش بینی 
این کارشناس این است که بایدن بار 
دیگر برای آمریکا در سازمان جهانی 
تجارت جایگاه شایسته  ای رقم خواهد 
زد و شاید حتی بار دیگر آمریکا را به 

توافق نامه مشارکت دو سوی اقیانوس 
آرام بازگرداند.

دونالد ترامپ بافاصله پس از به قدرت 
رســیدن، آمریکا را از این توافق نامه 
تجــارت آزاد کــه کانادا نیــز در آن 

عضویت دارد، خارج کرد.
ریمــون کرتیــن تصریح کــرد این 
اتفاقات می تواند به کانادا کمک کند. 
تاثیرگذاری آمریکا در عرصه بین المللی 
پیش از هر چیز به مشارکت سیاسی 
و اقتصادی فعال ما در ســازمان های 
بزرگ بستگی دارد. اگر این سازمان ها 
تضعیف شــوند، نقش و تاثیرگذاری 
کانادا نیز تحلیل خواهد رفت. به نظر 
من از مهم ترین نتایج مثبت انتخاب 
بایدن می تواند بازگشت آمریکا به این 

سازمان ها و تقویت آنها باشد.
با این حال بــه گفته ریمون کرتین، 

چهار ســال آینده همه چیز بر وفق 
مراد دموکرات ها نخواهد بود. قبل از 
هر چیز نباید فراموش کنیم که سنا 
همچنان در دست جمهوری خواهان 
اســت و این به معنای آن اســت که 
دست کم تا دو سال آینده دست بایدن 
در اجرای سیاست ها و برنامه هایش باز 

نخواهد بود.
دونالد کاکسیولتا عضو مرکز مطالعات 
راهبردی و دیپلماتیک دانشگاه کبک 
مونترال نیز در این باره نظر مشابهی 
دارد. او معتقد است با ورود امی کانی 
بــارت Amy Coney Barrett بــه 
دیوان عالی آمریــکا، عالی ترین نهاد 
قضایــی آمریکا از ایــن پس بیش از 
پیش به سمت راست گرایش خواهد 
داشت ضمن این که باید قبول کنیم 
افرادی که ترامپ در این نهاد منصوب 

کرده، رد پایــی از ایدئولوژی، تفکر و 
اندیشــه میلیاردر آمریکایی را بر جا 
می گذارند و بایدن برای کار کردن یا 
کنار آمدن با این افراد کار سختی در 

پیش خواهد داشت.
بدتــر از همه اینها این که مســائل 
اختاف برانگیــز زیادی هم میان دو 
کشور وجود دارد که شاید مهم ترین 
آنها از جنس اقتصادی و تجاری باشد. 
تقریبا همه در این مسئله اتفاق نظر 
دارنــد که جو بایدن بــه عنوان یک 
دموکرات وفادار و متعصب، سیاستی 
حمایت گرایانه اتخاذ خواهد کرد که 
شــاید حتی از حمایت گرایی ترامپ 
نیز شدیدتر باشد و موانعی جدی در 
مسیر فعالیت شــرکت های کانادایی 

ایجاد کند.
ریمون کرتین شک دارد که با آمدن 

بایدن تهدیدهای مربوط به تعرفه های 
سنگین بر واردات فوالد و آلومینیوم 
کانادا محو شود به ویژه این که بایدن 
هرگز نگفته اســت که در صورت به 
قدرت رسیدن، این تعرفه   ها را حذف 
خواهد کرد. اما استفان روسل در این 
باره نظر متفاوتی دارد  : »به عقیده من 
این مناقشه که در دوره ترامپ جنبه 
و حالتی نمادین پیدا کرده بود، برای 
بایدن آن قدرها هم اهمیت نخواهد 
داشت و کاخ ســفید از این موضوع 
به عنوان شمشیر داموکلس استفاده 

نخواهد کرد.  «
اما کرتین و روسل در یک موضوع با 
یکدیگر اتفاق نظــر دارند: جو بایدن 
و دونالــد ترامپ در مناقشــه ظاهرا 
ابدی بر ســر صادرات چــوب نرم به 
آمریــکا موضعی یکســان دارند چرا 
که به گفته آنهــا مخالفت آمریکا با 
فراتر  کانادا  شــیوه های جنگل داری 
از خط کشــی های سیاسی و حزبی 

آمریکا است.
انتقادات آمریکا از کانادا بابت بودجه 
دفاعی پائین اتاوا از دیگر موضوعاتی 
اســت که احتماالت در دوره ریاست 
جمهوری بایدن نیز ادامه خواهد یافت.
اما در عرصه زیســت محیطی، بایدن 
می تواند متحد خوبــی برای ترودو و 
کانادا باشد و بازگشت آمریکا به روند 
با  تاش های بین المللی برای مقابله 
گرمایش زمین می تواند برای برخی 
از استان های کانادا که به بهانه موضع 
انفعالی آمریکا از تاش برای کاهش 
گازهای گلخانه  ای خودداری می کنند، 

ترغیب کننده باشد.
در رابطه با مواضع دولت آینده آمریکا 
در قبال چین نیز کارشناسان نظرات 
مختلفی دارنــد. بنابراین باید منتظر 
بمانیم و ببنیم دولــت بایدن در این 
عرصه چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد 
و آیا حاضر خواهد شد از کانادا در برابر 

چین حمایت بیشتری به عمل آورد.

منبع: سایت شبکه خبری لودووار
ترجمه: نگین پرورنده
نشریه هفته

تقریبا همه در این مسئله اتفاق نظر دارند که جو بایدن به عنوان یک دموکرات وفادار و متعصب، سیاستی حمایت 
گرایانه اتخاذ خواهد کرد که شاید حتی از حمایت گرایی ترامپ نیز شدیدتر باشد و موانعی جدی در مسیر فعالیت 

شرکت های کانادایی ایجاد کند.
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گفتوگویاختصاصی»هفته«
امیرخدیر:

رابطهباکاناداراحتتر،
فشارهابرایرانکمترمیشود

امیر خدیر یکی از چهره های سیاست کانادا و کبک است. با ده سال حضور 
مستمر در مجمع ملی کبک و پانزده سال حضور در رهبری حزب همبستگی 
کبک، این پزشــک متخصص یکی از معروفترین و محبوب ترین چهره های 
سیاسی کبک شد. گرچه پیش از آخرین انتخابات مجلس کبک امیر خدیر 
از مناصب سیاسی و حزبی استعفا داد اما همچنان فعاالنه در زندگی سیاسی 
حضور دارد. بعالوه امیر خدیر همواره نظراتش درباره سیاست و حکومت ایران 
را بی محابا اعالم کرده است. در گفت وگوی اختصاصی پرونده ی این شماره با 
امیر خدیر، به تاثیرهای انتخابات آمریکا روی روابط با کانادا و تنش با ایران 

پرداختیم.

آقای دکتــر امیر خدیــر، ترامپ 
رفت و به قول شــما »یک کابوس 4 

ساله«تمام شد. حاال چه می شود؟
به باور من نمی شــود ترامپ را برای 
همه مســائل دنیا و رابطــه ی پر از 
مشــکل آمریکا با دنیا مقصر دانست. 
سیاست های عمده مثل سیاست های 
نفتی و زیست محیطی با ترامپ بدتر 
شد اما لزوماً با بایدن هم درست نخواهد 
شــد. ترامپ هر لحظه می توانســت 
تأثیرات بســیار تکان دهنــده ای بر 
مســائل داشته باشد اما به نظرم باید 
یادمان بماند که نمی شود به دستگاه 
حاکــم آمریکا آن قدر هــم اتکا کرد. 
متأسفانه این سیستم باعث گسترش 
شکاف طبقاتی و تشــدید و تسریع 
نابودی محیط زیســت شــده است. 
تصور نمی کنم آقای بایدن بتواند آن 
مناسبات اقتصادی را که این صدمات 
را به دنیا وارد می کند را اداره کند. ما 
نباید فراموش کنیم که از اواسط سال 
۱۹۸5 که سیاســت های بازار آزاد و 
جهانی شدن پیاده شد رفته رفته منجر 
به صدمه خوردن به اقشــار کارگری 
آمریکا شــد؛ و نتیجتا آنها ناامید از 
بهبود وضعیت، دست به دامن آقای 

ترامپ شدند.

دربــاره کانادا چطــور؟ آیا تغییر 
رئیس جمهور جدید تأثیری بر روابط 

آمریکا با کانادا دارد؟
بسیار زیاد. ما یک تغییر هم در مرزهای 
جنوبی ایاالت متحده داشتیم، یعنی 
نتایج خوبی  انتخابات مکزیک کــه 
داشت. امیدوارم با توجه به انتخابات 
آمریکا و با حضور رئیس جمهور نسبتاً 
مترقی مکزیک، آقای »آندرس منور 
لوپه ابراتور« و با توجه به آسیبی که 
ترامپ به آمریکا وارد کرد، ترودو بتواند 
بایدن را قانع کند تا به مشکات ناشی 
از بازار آزاد بپــردازد. به باور من اگر 
رعایت محیط زیست و حقوق کارگران 
در چارچوب بازار آزاد انجام نشود، این 
شــکاف ها با تضادی بزرگ تر از آنچه 

ترامپ ایجاد کرد، تکرار می شود.
بعاوه در کوتاه مدت مســلماً بایدن 
و تــرودو خیلی راحت تــر می توانند 
ارتباط داشــته باشــند. بایدن از آن 
فرهنگ سیاســی اســت که به افراد 
مقابلش احترام می گذارد و حاضر به 
گفت وگوست. البته یک مورد جدی 
اقتصادی وجــود دارد که حل آن با 
دموکرات ها شــاید آســان تر نباشد. 
منظورم مساله صادرات الوار از کانادا 
به آمریکا اســت. بخــش مهمی از 
دموکرات ها به نوعی با یک ســری از 
مسائل بازار آزاد مخالفت داشتند. مثًا 
سر مســئله الوار دموکرات ها خیلی 
بیشتر پیگیر کانادا بودند تا دولت های 
جمهوری خواه. درنتیجه مشــکاتی 
ایجاد شده که با روی کار آمدن بایدن 
هم به راحتی حل نخواهد شد. از سوی 
دیگــر ترامپ هرجایی که به ضررش 
بود، عوارض گمرکــی وضع کرد؛ در 

حالی که این موضوع با سیاست های 
تجارت آزاد در تضاد است.

ترودو حتی قبــل از پیروزی بایدن 
گفت که او با بایدن راحت تر می تواند 

کارکند...
حتماً چنین است چون هردو طرف 
معتقد به یک برخــورد چندجانبه و 
همکاری بــا قدرت های جهانی برای 
حل مشکات مشترک، مثل محیط 
 زیســت و مشــکات با شرکت های 
غول آسای اینترنتی هستند. اگر بایدن 
قدرتش را داشته باشد به کانادا کمک 
می کند تا توان بیشــتری در برخورد 
با فیس بوک و آمــازون که در زمینه 
فرهنگی صدمه جدی وارد می کنند، 
داشته باشــد. جوامع نیاز به تنوع و 
منابع مستقِل رسانه ای دارند و حضور 
این شرکت های غول آسا، عماً آزادی 
بیان و از آن طریق دموکراســی را به 
خطر می اندازد. می داینم که رسانه ها از 
درآمد تبلیغات امرار معاش می کنند 

و بدون این درآمــد هیچ مطبوعات 
آزادی در دنیای غرب نخواهیم داشت. 
از ســوی دیگر غول های اینترنتی در 
حال بلعیدن عواید تبلیغات هستند 
و ایــن یعنی مطبوعات مســتقل از 
دست می روند و دسترسی ما به منابع 

قابل  اتکای متنوع کمتر می شود.

کانادا همواره یک سیاست خارجی 
هماهنگ با آمریکا داشــته، حتی 
یک  که  گفت  می شود  بعضی اوقات 
تقســیم کار بین آن ها وجود داشته 

به نظر شما در دوران ترامپ  است. 
آن  یا  دید  هماهنگی صدمــه  این 
تقســیم کار ربطی بــه رفت وآمد 

روسای جمهور ندارد؟
کشورهای غربی همیشه در پیمان ناتو 
همکاری داشتند. پس از جنگ جهانی 
دوم این تقسیم کار زیر رهبری آمریکا 
شکل گرفت. در برخی سیاست های 
استراتژیک و ژئوپلیتیک، کانادا حرف 
مستقلی برای زدن نداشت اما گاهی 
می توانســت با اتکا به افکار عمومی 
نه بگوید، مثــاً در حمله آمریکا به 

راهپیماییمخالفانپوشیدنماسکوطرفدارانترامپدرتورنتو

پرژن میــرور- راهپیمایی طرفداران 
ضد ماســک دونالد ترامپ در حالی 
که تعداد افراد مبتا به ویروس کرونا 
در استان انتاریو رو به افزایش است و 
رستوران های شهر تورنتو نیز در حال 
آمادگی برای پذیرایی از مشتریان در 
سالن های غذا خوری خود هستند، در 
روزهای پایانی هفته گذشته در شهر 

تورنتو برگزار شد.
گروهی از افرادی که مخالف استفاده 
از ماسک برای جلوگیری از گسترش 
بیمــاری کوویــد-۱۹ و همچنیــن 
طرفدار دونالد ترامپ رییس جمهور 
فعلی آمریکا هستند برای اعتراض به 
محدودیت های کرونایی به وجود آمده 
در شهر تورنتو و ابراز حمایت خود از 
دونالد ترامپ در پایان هفته گذشته 
در خیابان های شهر تورنتو دست به 
راهپیمایی زدند. این راهپیمایی روز 
شــنبه از میــدان دان داس در مرکز 
شهر تورنتو آغاز شــد. مردم ساکن 
خیابان هایی که ایــن راهپیمایی در 
آن برگزار شــد با تعجب به آنها نگاه 
می کردند و با انتشار ویدیو هایی از این 
راهپیمایی در شــبکه های اجتماعی 
مانند توییتر دســت بــه اعتراض و 

تمسخر این افراد زدند.
شــین دویل یکی از افــرادی که در 
توییتر پســتی در این مورد منتشر 
کرده نوشته است: “روز گذشته تمام 
جهان به غیر از گروهی که ضد ماسک 
و طرفدار ترامپ در تورنتو دســت به 
راهپیمایی زدند از شکســت ترامپ 

خوشحال شدند. شرم آور است.“
این راهپیمایی توســط الین کانادا، 
گروهی که اقدامات دولت برای کاهش 

عراق این کار توســط نخســت وزیر 
وقت کانادا، آقای ژان کریتین صورت 
گرفت. در مجموع اگر آمریکا دوباره 
بخواهد با اروپا و پیمان ناتو جبهه ای 
علیه چین تشکیل دهد، کانادا همراه 
خواهد بود اما شخصا مطمئن نیستم 
که این همکاری ها و نقشی که کانادا 
در آن بــازی می کند، برای آن مقابله 
بزرگ بــه نفع مردم کانــادا و صلح 

جهانی باشد.

آمریکا  سیاسی  ناظران  از  بسیاری 
را به عنوان یک امپراتوری روبه زوال 
در مقابل چین می بینند. آیا آمریکا 
را دارد  برخورد معقول  توانایی یک 
که از یک تنش بزرگ اجتناب کند؟ 
آیا امکان بازگشت به سیاست دوران 

اوباما وجود دارد؟
 من متخصص این مبحث نیســتم 
ولی در این حد می دانم که یک سری 
تغییرات صورت می گیرد. آمریکا ظاهراً 
در این مسیر در افول قرار دارد. تاثیر 
فراز و فرود ابرقدرت های جهانی برای 
مردم همیشه مثبت نیست. امیدوارم 
مــردم جهان به تماشــاگر بودن در 
عرصه جدال این قدرت های غول آسا 
بسنده نکنند و بدانند که کنش های 

دسته جمعی آنان اثرگذار است.
امیدوارم ما مردم دنیا به این دو مورد 
چشــم ندوخته باشــیم؛ یعنی فقط 
تکلیف خودمــان را اعام حمایت و 
وابســتگی به یکی از ایــن دو قدرت 

ندانیم.

شما عالوه بر حضور فعال در صحنه 
سیاســی کانادا به عنوان یک چهره 
شناخته  هم  ایران  مخالف حکومت 
می شــوید. بســیاری از مخالفان 
سرشــناس حکومت ایــران مایل 
به ادامه ریاســت جمهوری ترامپ 
بودند. اما شما ترامپ را یک کابوس 
را  تضاد  ایــن  می کنید.  نامگذاری 

چگونه توضیح می دهید؟
علــت مخالفت مــن بــا حکومت 
جمهوری اسامی، مسأله حقوق بشر 
و صلح است. بر این اساس من چطور 
می توانــم عمیقاً مخالــف جمهوری 
اســامی و همزمان موافــق ترامپ 
باشــم؟ اگر به فرهنگ گذشته خود 
و بیان سعدی که می گوید »بنی آدم 
اعضای یکدیگرنــد که در آفرینش ز 
یک گوهرنــد« افتخار می کنیم پس 
چطور می توانیــم انتخابی کنیم که 
سرنوشــت مردم آمریکا یــا جوامع 
دیگــر را خراب می کند؟ این برخورد 
کاماال غیراخاقی است و به نظر من با 
ادعای ما در مورد مخالفت با جمهوری 

اسامی در تضاد است.
برای تغییر حکومت در کشــورهایی 
مثل ایران دو راه وجود دارد: مداخله 
نظامی یکــی از این راه هاســت؛ آن 
طــوری که غرب در لیبی، ســوریه، 
عراق و افغانستان رخ داد اگر بخواهیم 
که تغییر حکومت صدمه بیشــتری 
به مــردم نزند باید دنبــال تغییرات 
دموکراتیک باشــیم که توسط خود 

مردم صورت می گیرد.
اتفاقــا ایــن واقعیتــی اســت که 
حکومت های دیکتاتوری برای حفظ 
قــدرت حاضرند برای خود دشــمن 
ایجاد کنند، حتی زمانی که دشمنی 
وجود ندارد. یک سیاســت خصمانه 
مانند سیاست های ترامپ می تواند به 
متمرکز شدن بیشتِر قدرت در ایران 
کمک کند. در نتیجه آن هایی که به 
دنبال تغییرات دموکراتیک در ایران 
هستند باید از روی کار آمدن بایدن 
ابراز خرســندی کنند که فشار را از 
جامعه مدنــی ایران کم کند و منجر 
به کاهش تنش در منطقه شود. تنها 
در این صورت مــردم فرصتی برای 
حرکت و پیشرفت در ایجاد تشکیات 
و به چالش کشیدن حکومت را پیدا 

می کنند.

به کانادا برگردیم. بــه هر حال در 
ماه ژانویه 2021 جو بایدن وارد کاخ 
سفید می شود و مطمئناً روابط جدید 
با آمریکای پساترامپ شروع  کانادا 
می شود. در این رابطه چه یشنهادی 

برای ترودو دارید؟
اگر به توانمندی جاستین ترودو برای 
تاثیرگذاری جدی در سیاســت های 
جهانی اعتماد داشــتم، در حدی که 
مثاً کانادا بتواند نقش تعیین کننده ای 
در آینده بشر داشته باشد )مثل نقش 
پیرسون در راه اندازی نیروهای حافظ 
صلح(، پیشــنهاد می کردم به بایدن 
بگوید: »این یک فرصت طایی است، 
آن را از دســت ندهیــم. آقای بایدن 
بیایید یک حرکت مشترک برای گذار 
از اقتصاد متکی به نفت به  یک اقتصاد 
مبتنی بــر انرژی هــای تجدیدپذیر 
داشته باشــیم.« به باور من از لحاظ 
ســاختاری چنیــن سیاســت هایی 
تعیین کننده اســت که می تواند در 
مناســبات قدرت تغییر ایجاد کند. 
هم اکنون خیلــی از جنگ افروزی ها 
و روابط تخاصمی به دلیل مشکاتی 
اســت که در دسترســی بــه انرژی 
وجــود دارد. در نتیجه بهترین روش 
برای نجات طبیعــت و جلوگیری از 
تنش های جهانی، یک تغییر اساسی 
و گذار به اقتصاد مبتنی بر انرژی های 

تجدیدپذیر است.
من فکــر می کنم ترودو در جایگاهی 
اســت که می توانــد وارد این بازی 
شود، همه نیروهای بالنده ای که از او 
حمایت کردند عطش این را دارند که 
ترودو دست از نفت بکشد. من معتقدم 
خودش هم عاقه به این کار دارد اما 
در حزبی قرار گرفته که وابســته به 
صنایع نفتی اســت و به راحتی اجازه 

این تغییر را نمی دهد.

شیوع ویروس را ظالمانه تلقی می کند 
سازمان دهی شده بود. این گروه اعام 
کرده است که تا مدت زمانی نامعلوم 
بنا دارد هر شنبه در میدان دان داس 
در مرکز شهر تورنتو اقدام به برگزاری 

راهپیمایی اعتراضی نماید.
همچنین این گروه قصد دارد تا با راه 
انداختن کاروان های موتورســوار در 
اطراف شــهر تورنتو در هر یکشنبه، 
سیاســتمداران را وادار کننــد تا به 
محدودیت های کرونایــی پایان داده 
و مــردم را تشــویق به عــدم قبول 
این مقررات جدید همانند اســتفاده 
از ماســک در فضاهای سرپوشــیده 
عمومی، اماکن تجاری سرپوشــیده 
و محدود ســاختن تعداد افرادی که 

می توانند دور هم جمع شوند بنماید.

به رغم این واقعیت که اغلب این افراد 
کانادایــی بودنــد و در کانادا زندگی 
می کنند اما به طور غیر قابل انتظاری 
شعارهایی بر طرفداری از دونالد ترامپ 

سر می دادند.
فاصله گذاری“  سازمان “مادران علیه 
که توسط کریس ساکوچیا فعال ضد 
ماسک مشهور در تورنتو اداره می شود 
پس از آنکه او و همسرش ماه گذشته 
به دلیل عدم رعایت مقررات قرنطینه 
پس از بازگشت از سفر خارج از کشور 
بازداشت شدند، به نظر می رسد که در 
این اواخر حضور کم رنگی در اینگونه 
مراســم و حتی شبکه های اجتماعی 

دارند.
شــهردار تورنتــو،  جان تــوری روز 
سه شــنبه نگرانی خــود از افزایش 

تعداد مبتایان بــه ویروس کرونا در 
تورنتو را ابراز کــرد. در همین حال، 
پزشک ارشــد تورنتو نیز اشاره کرد 
کــه محدودیت های فعلــی بیماری 
کووید-۱۹ به صورتی که پیش از این 
قرار بود کاهش یابد برداشته نخواهند 

شد.
با شکست ســختی که دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
متحمل شد بدون شــک طرفداران 
ضدماســک او در تورنتــو بیــش از 
گذشته خشمگین هستند و مشخص 
نیست که در صورت اقدام به تظاهرات 
و راهپیمایی در پایــان هفته جاری 
در خیابان های تورنتو دســت به چه 

رفتاری خواهند زد.   
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

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

تدابیرحمایتیبرایشرکتهایهواییتوسطدولتفدرال
همه شواهد و قراین حاکی از آن است 
که اگر چرخش و اتفاق غیرمنتظره ای 
روی ندهد، مسافران کانادایی به زودی 
خواهند توانست هزینه پروازهای لغو 
شده خود را از شرکت های هواپیمایی 
بگیرند این در حالی اســت که آن ها 
تا کنون بابت لغو ســفرهای خود به 
جای دریافت پولشان مجبور بودند به 
دریافت اعتبارات پرواز از شرکت های 

هواپیمایی بسنده کنند.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
هزاران شهروند کانادایی که در ماه های 
اخیر برنامه های سفرشــان به علت 
پاندمی کرونا لغو شده است، طوماری 
تهیه کرده  اند تا شرکت  های مسافربری 
را به بازپرداخت پول  هایی که هزینه 
کرده اند، وادار نمایند. آن ها معتقدند 
شرکت های هواپیمایی به خاطر این 
که تحت تاثیر شرایط استثنایی کنونی 
با بحران مواجه شده اند، این اجازه را 
ندارند پول  هایی را که شهروندان برای 
سفر هزینه کرده اند اما پروازشان لغو 

شده است، نزد خود نگه دارند.
اتــاوا روز یکشــنبه ۸ نوامبــر اعام 
کــرد مذاکراتی را دربــاره کمک به 
شرکت های آغاز کرده و اولین شرط 
خود را بازپرداخت هزینه سفرهای لغو 

شده به مسافران تعیین کرده است.
مارک گارنو وزیر حمل ونقل فدرال در 
بیانیه ای که بعد از ظهر روز یکشنبه 
منتشــر شــد اعام کــرد: »بخش 
حمل ونقل هوایی به تنهایی نمی تواند 
از پس این چالــش بزرگ برآید چرا 

که بحران کرونا و مشــکات ناشی از 
آن شرکت های هواپیمایی را به شدت 

تحت تاثیر قرار داده است.«
کانادا یکی از معدود کشورهای بزرگ 
است که هنوز برای کمک مستقیم به 
شرکت های هواپیمایی خود وارد عمل 

نشده است.
در بیانیه وزیر حمل ونقل فدرال آمده 
است: »دولت کانادا به منظور حمایت 
از شــهروندان، یــک رشــته تدابیر 
حمایتی برای شرکت های هواپیمایی، 
فرودگاه ها و بخش هوافضای کشــور 
به اجــرا می گذارد. در راســتای این 
تدابیر ما آمادگی آن را داریم که برای 
حمایت مالی از شــرکت های بزرگ 
هواپیمایی روندی را به اجرا گذاریم که 
شامل اعطای وام و احتماال بسته های 
حمایتی دیگر خواهد بود. انتظار داریم 
کــه تدابیر حمایتی از شــرکت های 
هواپیمایی نتایج مثبت قابل توجهی 

نیز برای شهروندان داشته باشد.«
در همیــن بیانیه آمده اســت: »ما 
مذاکــرات خــود را با شــرکت های 
هواپیمایی همین هفته آغاز خواهیم 

کرد.«
بــا ایــن حال دولــت فــدرال برای 
حمایت از شرکت های هواپیمایی دو 
شرط تعیین کرده است: بازپرداخت 
هزینه های مســافران و حفظ برخی 
پروازهــای منطقــه ای. مســئوالن 
وزارت حمل ونقل کانادا در عین حال 
توضیحات بیشتری درباره این شروط 

ارائه نکرده اند.
به عنــوان مثال در رابطه با پروازهای 
منطقه ای، مشــخص نیست که آیا 
منظور دولت فدرال حفظ شــرایط 
کنونی است یا بازگشت به پروازهایی 
که طی ماه های اخیر به علت مشکات 

ناشی از بحران کرونا حذف شده اند.
وزیر حمل ونقل فدرال کانادا در بیانیه 
خود همچنین قول داده است که اتاوا 
از فرودگاه ها و صنعت هوافضای کانادا 
نیز که مثل شــرکت های هواپیمایی 
به شــدت از بحران کرونا خســارت 
دیده اند، حمایــت خواهد کرد با این 
حال فرودگاه ها و بخش هوافضا باید 
برای برخورداری از حمایت های دولت 
فدرال منتظــر بمانند تا ابتدا تکلیف 

شرکت های هواپیمایی مشخص شود.
انتشــار این خبر بدون توضیحات و 
جزییات روشــن در بعد از ظهر یک 
روز یکشــنبه آن هم پــس از ماه ها 
درخواست و انتظار صنعت هواپیمایی 

واقعا تعجب برانگیز است.
مســئوالن دفتــر وزیــر حمل ونقل 
فدرال در پاســخ به ســوالی در این 
باره بــر فوریت موضوع تاکید کرده و 
اعام کردند که شــرکت ایرکانادا که 
بزرگ ترین شرکت هواپیمایی کشور 
محسوب می شود، باید دوشنبه نتایج 
عملکرد سه ماهانه خود را به بازارهای 

مالی ارائه کند.
بیست و یکم اکتبر شرکت وست جت 
که اصلی ترین رقیب ایرکانادا محسوب 
غافلگیرکننده  در خبری  می شــود، 
اعام کرد قصد دارد هزینه سفرهای 
لغو شده را به مشتریان خود بپردازد. 
در چنین شرایطی حتی پیش از آن 
که مارک گارنو روز یکشــنبه چنین 
خبری را منتشر کند، قابل پیش بینی 
بود که ایرکانادا نیز دســت به اقدامی 

مشابهی خواهد زد.

فروشبلیتهواپیماهاییکههیچگاه
پروازنمیکنند

مداد- به گزارش سی.بی.سی، شرکت های هواپیمایی مردم را به خرید 
بلیت پروازهایی که هرگز اجرایی نخواهد شــد، تشویق کرده و آن ها را 
فریب می دهند. بر اســاس آمارهای رســمی، ایرکانادا در ماه نوامبر 2۷ 
هزار پرواز و وست جت نیز حدود ۱2 هزار و ۴00 پرواز را لغو کرده است.
این موضوع در حالی است که شرکت های هواپیمایی به مسافران خود 
اعــام کرده اند که گزینه بازپرداخت نقدی وجود نداشــته و در عوض 

کوپن های مسافرتی معتبر برای دو سال آینده به مسافران می دهند.
گفتنی اســت باوجود تقاضای کم برای ســفرهای هوایی، شرکت های 
هواپیمایــی کانادایی همچنــان برنامه ده ها هزار پــرواز در ماه را ادامه 
می دهند که اکثریت قریب به اتفــاق آن ها چندین هفته پیش از انجام 

پرواز لغو می شوند.
این رویکرد می تواند مسافران را با یک برنامه سفر به شدت تغییریافته یا 
پروازهای کنسل شــده روبه رو کند و این مسافران چاره ای جز پذیرش 

کوپن هایی که ممکن است هرگز استفاده نشود، ندارند.
به اعتقاد کارشناسان، این موضوع را می توان نوعی فریب و کاه برداری 
محســوب کرد زیرا شرکت های هوایی سفرهایی را تبلیغ و برای فروش 

عرضه می کنند که به احتمال زیاد وجود ندارند.
در این میان درحالی که شــرکت های وســت جت و سان وینگ هیچ 
پاســخی به سؤاالت مطرح شده در این زمینه نداده اند، مارک گارنو وزیر 
حمل ونقل، شــرایط را پیچیده خواند و گفت که با مسافران این پروازها 
همدردی می کند و افزود: من به شرکت های هواپیمایی توصیه می کنم 
که اگر می توانند پول مسافران را پس دهند. درعین حال باید توجه داشت 
که برخی از این شــرکت های هواپیمایی در صورت بازپرداخت پول به 
همه مسافران پروازهای لغو شده، دچار مشکاتی عدیده شده و درخطر 

ورشکستگی قرار می گیرند.
در ایــن میــان گروه هــا و احزاب مختلفــی همچون بلــوک کبکوا و 
نیودموکرات هــا پیشــنهاد کرده اند این شــرکت های هوایی موظف به 
بازپرداخت پول مسافران شوند اما در عوض از کمک های دولتی بهره مند 

گردند.

درخواستنخستوزیرانتاریوازدولتفدرال
بهمنظورتسریعورودمسافرانبینالمللی
تستفوریراجایگزینقرنطینهکنید!

ایرونیا- در حالیکه آمار روزانه مبتایان 
به کووید به باالی ۱200 نفر در انتاریو 
رسیده ، نخســت وزیر داگ فورد  از 
دولت فدرال خواســته از تصمیم این 
استان برای جایگزین کردن  قرنطینه 
۱۴ روزه مسافران بین المللی ورودی با 
یک تست سریع کووید-۱۹ حمایت 

کند.
دارد  اســتان  گفــت  نخســت وزیر 
برنامه های خــودش برای اعمال این 
جایگزینی را پیش می برد و اگر دولت 
فدرال کمک نکند ،مسئولین استانی  

آن را اجرا خواهد کرد.
فــورد در یک کنفرانــس خبری به 
می خواهم  »مــن  گفت:  خبرنگاران 
شــروع به تســت کردن افراد بعد از 
ورود بکنم و قرنطینه ۱۴ روزه نداشته 
باشم. آن ها را بافاصله بعد از خروج 
از هواپیما تســت کنیم و مجددا بعد 
از پنج یا شــش روز از آن ها تســت 

بگیریم«.
او اضافــه کرد: »با ایــن حال من در 
این زمینه به کمک دولت نیاز دارم و 
اگــر آن ها نخواهند این کار را بکنند، 
خودمــان آن را تنها انجام می دهیم، 
حتی با وجود اینکه فرودگاه ها حوزه 
ما نیســتند و در اختیار دولت فدرال 

قرار دارند«.
دولت آلبرتا ماه گذشــته اعام کرد 
می خواهــد یک پــروژه پایلوت اجرا 
کند که به مسافران بین المللی اجازه 
می دهــد بازه قرنطینــه دو هفته ای 
فــدرال را کوتاه کنند و یک تســت 

سریع کووید-۱۹ بدهند.
این پروژه پایلوت که در شــراکت با 
دولت فدرال و صنعت مسافرت کانادا 
برگزار شده، هم در فرودگاه بین المللی 
کلگری و هم در مرز زمینی کوتس از 

نوامبر اجرایی شد.
تحت این برنامه، مسافران بین المللی 
بعــد از ورود بــه کانادا یک تســت 
کووید-۱۹ می دهند و بعد به قرنطینه 
می روند. اگر تست منفی شود، مسافر 
اجازه خواهد داشت قرنطینه را ترک 
کند اما باید شش یا هفت روز بعد از 

ورود اولیه دوباره تست بدهد.
بعد از اعــام این برنامــه در اکتبر، 
نخست وزیر گفت حاضر است تدابیر 
مشــابهی را در انتاریو اجرایی کند و 
دارد از نزدیک بررسی می کند که در 

کلگری چه اتفاقی خواهد افتاد.
فورد گفت می خواهد افــرادی را در 
دو فرودگاه بزرگ اســتان در تورنتو 
و اتاوا قرار دهــد و تعدادی مامور در 
مرز زمینی داشته باشد تا تست سریع 
اجرایی شــود. او اضافه کرد امیدوار 
اســت دولت فــدرال از برنامه هایش 

حمایت کند.
فــورد در اعانیه سه شــنبه خود که 
در آن همچنین بــه جو بایدن برای 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا تبریک گفت، اضافه کرد: »واقعا 
دوســت دارم آن ها حمایت کنند و 
می خواهم در سریع ترین حالت ممکن 
در ارتباط با این موضوع دست به عمل 
بزنند. مشتاقم با هر کسی کار کنم که 
به بهترین شکل از منافع کانادایی ها و 

انتاریویی ها دفاع می کند«.
iroonia.ca 
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بیکاریطوالنیمدت،تازهترینمشکلاقتصادیکانادا
پرژن میرور- بیکاری طوالنی مدت، 
علیرغم بازگشــایی تدریجی اقتصاد 
کانادا و بازیابی شــغل های از دست 
رفته بر اثر همه گیری کرونا در فصل 
بهار امسال تازه ترین مشکلی است که 

اقتصاد کانادا با آن روبرو است.
ســهم بیکاری طوالنــی مدت مردم 
کانادا به ایــن معنی که هر فردی به 
مدت 2۷ هفته و بیشــتر بیکار بوده 
و به دنبال شغل باشــد، به باالترین 
میزان خود از زمــان رکود اقتصادی 
بلند مدت در اوایل دهه ۹0 میادی 

رسیده است.
رویس مندز، اقتصاددان بانک ســی 
آی بــی ســی کانــادا روز جمعه در 
یادداشتی نوشته است که این مشکل 
می توانــد در ماه های پیش رو حادتر 
شــود و یادآوری کرده اســت تعداد 
افرادی که مدت زمان طوالنی بیکار 
هستند بسیار سریعتر از میزان آن در 
رکود های اقتصادی پیشــین افزایش 

یافته است.
اداره آمار کانادا ماه گذشته در گزارشی 
اعام کرد که تعداد بیکاران طوالنی 
مدت در این کشور در ماه اکتبر ۴۴۸ 
هزار نفر برآورد شــده است. در این 
گزارش آمده است که روند صعودی 
افزایش بیکاران طوالنی مدت بیشتر 
مختص افرادی اســت که در ماه های 
مارس و آوریل شغل خود را از دست 

دادند.
بســیاری از کارشناســان مســایل 
اجتماعی بیکاری طوالنی مدت را نه 
تنها به دالیل اقتصادی یک مشــکل 
جدی می دانند، بلکه مطالعات نشان 
داده اســت که این مشکل می تواند 
تاثیــرات قابل توجهی بر ســامت 
جســمی و روحی والدیــن و نتایج 
تحصیلی فرزندان ایــن گروه از افراد 

بگذارد.

مطالعات مختلف در این زمینه نشان 
می دهند افرادی که بیکاری طوالنی 
مــدت را تجربه می کنند در بازار کار 
رو به پیشرفت با مشکات بیشتری 
برای پیدا کردن شغل روبرو می شوند. 
احتمال پیدا کردن شغل مناسب برای 
این گــروه از افراد کمتر شــده و در 
صورت به دست آوردن فرصت شغلی 
مناسب، نســبت به افرادی که دچار 
بیکاری طوالنی مدت نشده اند درآمد 

کمتری خواهند داشت.
دالیل بســیاری وجود دارند که باید 
توضیح دهند چرا این تفکر در میان 
کارفرمایان وجود دارد که وقتی فردی 
برای مدت زمان طوالنی بیکار باشد 
بهره وری کامل را نخواهد داشــت و 
همچنین باید مشخص شود که چرا 
مهارت هــای افراد زمانــی که از آنها 
استفاده نمی شود ممکن است که از 

بین بروند.
البته در آمریکا نیز داستان مشابهی 
وجود دارد. بر اساس آمار اعام شده از 
سوی دفتر آمار شغلی ایاالت متحده، 
در ماه اکتبر تعــداد افرادی که برای 
مدت زمان طوالنی بیکار بودند به رقم 
۳ میلیون و 600 هزار نفر رسید و در 
مقایسه با ماه پیش از آن که این رقم 

به 2 میلیون و ۴00 هزار نفر می رسید 
افزایش قابل توجهی داشته است.

ماریا هاید کمپ، مدیر برنامه شــروع 
شــغل جدید در دانشــگاه راتگرز به 

شبکه خبری ان بی سی گفته است 
که: “به نظر من ما در آســتانه فاجعه 
بیکاری طوالنی مدت هستیم. واقعیت 
این است که بسیاری از موارد تعدیل 
نیروی کاری که فکر می کردیم موقتی 
خواهد بود اکنون دایمی شــده و ما 

برای این وضعیت آماده نیستیم.”
با تمدید برخــی از برنامه های کمک 
مالی دولت فدرال و حمایت از بیکاران 
دورنمای اقتصــادی بیکاری طوالنی 
مدت برای کانادا کمی از آمریکا بهتر 
است. پرسشی که در حال حاضر هیچ 
کس پاسخی برای آن ندارد این است 
که چه زمانی وضعیت شغلی به حالت 
عادی باز خواهد گشت و متاسفانه این 
مسئله به وضعیت بیماری کووید-۱۹ 

بستگی دارد.

دریافتدومیلیونو۹۰۰هزاردالر
یارانهدستمزداضطراری
توسطاحزابفدرال

مــداد- اگــر در دوران همه گیری به 
دلیــل گرفتاری مالــی کمک هزینه 
اضطراری کانادا موسوم به CERB را 
دریافت کرده اید و حاال عذاب وجدان 
گرفته اید یــا اگر به عنوان مالک یک 
کســب وکار کوچک بــرای دریافت 
سوبسید دســتمزد اقدام کرده اید و 
درخواست شما رد شده است، شاید 
برایتان جالب باشد که بدانید برخی 
از احزاب سیاســی کانادا بدون عذاب 
وجدان از این کمک ها بهره مند شده 

و روزگار گذرانده اند.
بــه گــزارش Ipolitics، بر اســاس 
اســناد منتشرشــده، احزاب فدرال 
تقریباً دو میلیــون و ۹00 هزار دالر 
از طریق یارانه دســتمزد اضطراری 
جمع آوری کرده انــد. احزاب لیبرال، 
محافظه کار، نیودموکرات و ســبز در 
سال جاری بودجه ای از برنامه یارانه 
 )CEWS( کانادا  دستمزد اضطراری 
دریافت کرده انــد، اگرچه لیبرال ها و 
محافظه کاران اعام کردند که دیگر 
قصد گرفتن ایــن کمک را ندارند اما 
ضمناً تصمیمی مبنی بر بازپرداخت 

آن را هم ندارند.
 در این میان بلوک کبکوا به طورکلی 
از دریافت این کمک ها امتناع کرده و 
استفاده احزاب از این کمک فدرال را 

امری غیراخاقی می داند.
ایــن موضوع باعث بــروز بحث های 
زیادی بین احــزاب موافق و مخالف 
دریافــت این کمک شــده و هر یک 
اســتدالل هایی برای توجیه تصمیم 
خوددارنــد. گفته می شــود در اوایل 
همه گیری، احزابی که یارانه دستمزد 
دریافت کرده بودند گفتند که این پول 
موردنیاز است زیرا جمع آوری پول که 
بــه پرداخت هزینه هــای کارمندان 
کمــک می کند بــه دلیــل بحران 

همه گیری کرونا کاهش یافته است.
ارقام مربوط به انتخابات کانادا نشان 
می دهد که محافظه کاران در نه ماهه 
اول سال 2020 حدود سیزده میلیون 
دالر کمــک مردمی دریافت کرده اند 
که این رقم چهار میلیون دالر کمتر از 
بازه زمانی مشابه در سال 20۱۸ است.
بااین حال در نه ماه نخســت امسال 
این حزب پنج میلیــون و ۷00 هزار 
دالر درآمد کســب کرده که تقریباً 
یک میلیون و ۹00 هزار دالر بیشتر از 
مدت زمان مشابه دو سال پیش است.

در همین حال لیبرال هــا در نه ماه 
نخست ســال جاری هشت میلیون 
600 هزار دالر جمع آوری کرده اند که 
یک میلیون و 600 هزار دالر کمتر از 

مدت زمان مشابه محسوب می شود.

قطعکمکهزینههایهمهگیری
دردنیایپساکرونا

مداد- به گزارش نشــنال پست، نخست وزیر جاستین ترودو اعام کرد که 
کمک هزینه های بیشتر که به کانادایی های بی کار شده در طی همه گیری 
بیماری کرونا ارائه می شود، نباید به عنوان تغییرات دائمی در شبکه امنیت 
اجتماعی تلقی شود. احتماالً این کمک ها با عبور از بحران ادامه دار نخواهد 
بود.  وانمود نکنیم چیزی که اکنون انجام می شود به ما ثبات می بخشد. این 

معیاری نیست که بتوانیم به طور خودکار در دنیای پسا کرونا ادامه دهیم.
از ماه مارس و شروع نخستین موج همه گیری کرونا و قرنطینه سراسری، 
میلیون ها نفر شــغل خود را در کانادا از دســت دادند و مشمول دریافت 
کمک هزینه اضطراری شدند. دور جدیدی از پرداخت کمک هزینه بیکاری، 
هفته ای 500 دالر برای بیکاران برقرارشده و با تصویب قوانین الزم توسط 

مجلس سنا تا تابستان آینده ادامه خواهد داشت.
برنامه کمک هزینه اضطــراری کانادا در طی مدت اجرای خود از مارس تا 
اکتبر ۸۱/6 میلیارد دالر به حدود ۸/۹ میلیون نفر پرداخت کرده است. از 
آن زمان به بعد، سه برنامه کمک هزینه جایگزین آن شده اند که تقریباً 2/۳ 
میلیارد دالر را به بیش از یک میلیون نفر پرداخت کرده اند. تعداد گیرندگان 
ایــن کمک هزینه ها به طور مداوم افزایش یافته و اکنون از تخمین تقاضای 

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

www.kinmanmulholland.com
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چاپاسکناسو»پولپاشی«دولتفدرال،
مهمتریندلیلافزایشقیمتمسکندرکاناداازنگاهکارشناسان

ایرونیا- خیلی هــا  نمی توانند درک 
کنند که چرا قیمت متوسط مسکن 
در کانادا طی بدترین بحران اقتصادی 
دنیا در چند دهه اخیر با افزایشی بیش 

از ۱۷ درصدی مواجه شده است.
چنین چیزی در ظاهر  اصا منطقی 
به نظر نمی رســد و پیش بینی های 

اولیه هم کاما خاف این بود. 
 برای این قضیه پاســخی وجود دارد 
و البته که پاســخ  صریــح و نگران 
کننده است. واقعیت این است که  ما 
با واقعیتهای ناشی از پاندمی مواجه 
نشــدیم و   پول چــاپ کردن بانک 
مرکزی و “پول پاشــی” شدید دولت 
فدرال توهم جدی در بازار مسکن  به 
وجود آورده و اگر قیمت مسکن دور از 
واقعیت به نظر می رسد ، شاید بتوان 
گفت اصلی ترین دلیــل آن همین 

مسئله است . 
اوایل امســال، در حالیکــه موج اول 
پاندمی شــکل گرفت،  اون ســیدال 
رییس ســازمان مســکن دولتی با 
تعدادی از چهره های صنعت اماک 
درگیــری لفظی پیدا کــرد. آن ها از 

پیش بینی ســیدال مبنــی بر اینکه 
قیمت مســکن در کانادا امســال با 
کاهشی معادل ۹ تا ۱۸ درصد مواجه 

خواهد شد، عصبانی بودند. 
ســازمان های اماک و تعــدادی از 
اقتصاددان هــای وام دهندگان بزرگ 
به هیچ وجه چنین دیدی نداشتند. 
بعضــی از آن ها پیش بینی کردند که 
قیمت مسکن در دوران بحران افزایش 
می یابد و مثا  بانک تی دی اعام کرد 

قیمت 6 درصد بیشتر می شود.
حاال می بینیم نه تنها پیش بینی های 
بانک تی دی درســت بــود، بلکه به 
شدت رونق مســکن ماه های اخیر را 
دســت کم گرفته بــود. پس  چطور 
مهمترین ســازمان دولتی در بخش 
مسکن  ماجرا را اشتباه تحلیل کرده 
بود چون هر چه باشد با توجه به میزان 
باالی بیکاری ایجاد شده  ، پیش بینی 

سیدال منطقی به نظر می رسید.
اشتباه شرکت مســکن این بود که 
داشــت به نــرخ بیــکاری، درجات 
بدهی خانــوار، درجات دســتمزد و 
همچنین وام مسکن نگاه می کرد که 
پایه ای تغییرات قیمت  شاخصه های 

مسکن هستند.
اما افرادی که درســت حدس زدند  

مولفه دیگری را در نظر داشتند.
آن ها درک کردند که قیمت مسکن 
امروز کاما مبانی دیگری دارد. آن ها  
واقعیت جاری سیستم مالی کانادا را 
می دیدند ؛اینکه چطور بانک مرکزی 
کانادا در فصل بهار برنامه »تسهیات 
مالــی« راه اندازی کرد و عما  به این 
بهانه مقــدار زیادی پول چاپ کرد تا 
بتوانــد بدهی های دولت و دیگر انواع 

بدهی را خریداری کند.
با انجام ایــن کار، بانک مرکزی نرخ 

بهره را پایین برد و باعث شــد دولت 
فدرال بتواند در دوران پاندمی هزینه 
باالیی بکنــد. در عین حال، نرخ های 
وام مســکن برای خریداران به شدت 

افت کرد.
دولــت فدرال از ایــن پول جدید که 
ارزان قــرض گرفته شــده بود برای 
مجموعــه ای از برنامه هــای حمایت 
مالی اضطراری استفاده کرد که بسیار 
بیشــتر از درآمدی که مردم از دست 

داده بودند به آن ها پول می داد.
رابرت هــوگ اقتصاددان رویال بانک 
کانادا این هفته در گزارشــی نوشت: 
»روی هم رفته، خانوارهای کانادایی 
در قالــب برنامه های کمکی دولت از 
جمله CERB و دیگــر انتقال ها در 
فصل دوم پول بیشتری )56 میلیارد 
دالر( نســبت به دســتمزدی که به 
خاطر پاندمی از دست رفته بود )2۳ 

میلیارد دالر( دریافت کردند.«
او اضافــه کرد: »به صــورت خالص، 
درآمد قابل خرج خانوار در کانادا ۱۱ 
درصد افزایش داشــت. این به شدت 
قدرت خریــد خریــداران خانه ها را 

افزایش داد«.
پیش بینی هایی که صحبت از افزایش 
قیمت مسکن کردند می دانستند که 
وام مسکن ارزان در راه است و درسی 
ساده از عملیات چاپ پول یک دهه 
پیش بانک مرکزی ایاالت متحده را 
به یاد آوردند: ثروتمندان ثروتمندتر 

شدند.
آن موقع قیمت سهام و اوراق بهره و 
مسکن به شدت افزایش داشت که تا 
حدود زیادی به سود افرادی تمام شد 
که مالک سهام و اوراق بهادار و مسکن 

بودند.
از نقطه نظر کلی تر، چاپ پول عظیم 

توسط بانک مرکزی و مخارج شدید 
دولت باعث شــد هالــه ای روی کل 
بحران اقتصــادی بیفتــد و اقتصاد 
به حالتی برســد که حتی در میانه 
شــدیدترین افت اقتصادی در چند 
دهه اخیر، بازار ســهام به شدت رشد 
کند و قیمت مســکن حتی با وجود 
عدم اطمینان شدید نسبت به بدهی 
در آینده، رشد دو رقمی داشته باشد.

همچنین در دوران قرنطینه پاندمی، 
افرادی که بزرگ ترین ضربه را خوردند 
آن هایی بودند که کمترین درآمدها 
را داشــتند و در بخــش خدمات و 
شــغل های قراردادی کار می کردند. 
آن افــراد نمی توانند خانــه بخرند. 
خوش بیبنان مسکن این حقیقت را 
نادیده گرفتند کــه کانادا ۳ میلیون 
شــغل را در فصل بهار از دست داد و 

تفکرشان درست بود.
با این حال، هنوز اوضــاع برای بازار 
کاندو سخت است. مالکان سرمایه گذار 
بــا ســختی بیشــتری می تواننــد 
واحدهای شان را اجاره دهند و کاندو 
داشــتن دیگر برای خیلــی از آن ها 
نمی ارزد. عرضه کاندوها در هفته های 
اخیر در بســیاری از شهرها به شدت 
باال رفته و وارد فازی شده که نشان از 

افت در آینده دارد.
موج دوم کووید-۱۹ هم باعث شــده 
تعدادی از اقتصاددان ها بگویند اقتصاد 
در ماه هــای پایانی ســال ضعیف تر 

خواهد شد.
بنابراین ممکن است حقیقت دوباره 
بازگشتی زشت داشــته باشد. اما تا 
آن موقع بازارهای سهام و قیمت های 
مسکن مان احتماال هنوز حاکی از این 
هستند که در بهترین دوره ها زندگی 

iroonia.ca .می کنیم

تالشکمنتیجهسرمایهگذارانتورنتویی
برایفروشکاندوهایخریداریشدهپیشازپاندمی

ایرونیا- با توجه به اینکه اجاره بها در 
تورنتو برای واحدهای یک و دو خوابه 
کاهش قابل توجهی داشته و در مقابل 
عرضه واحدها به بازار برای فروش در 
حال رشد است، هرگز زمانی بهتر از 
این برای اجاره کردن کاندو در تورنتو 
وجود نداشــته اســت، اما خرید آن 
ممکن است به همان دالیل بهترین 

سرمایه گذاری نباشد.
با توجــه به اینکه بــه خاطر بحران 
ســامت و محدودیت های جدید و 
ســخت تر برای واحدهــای کرایه ای 
تعطیاتی در شهر، هزاران واحد سابق 
ایر بی ان بی حاال وارد بازار اجاره ای بلند 
مدت شــده، نه فقط اجاره واحدهای 
کاندومینیوم بلکه فــروش آن ها هم 

کاهش یافته است.
کاندوها، مخصوصــا کوچک ترها، در 
عمل تنها نوع مســکنی هستند که 
امســال افزایش قیمت نیافته  اند. این 
باعث ایجاد نگرانی بزرگی برای افرادی 
شده که سال ها پیش از این واحدها 

خریده بودند.
بــه نظــر می رســد کــه برخــی  
سرمایه گذاران با اســتفاده از گزینه 
assignment sales از شر آپارتمان 
خود راحت شــوند. این رویه رایجی 

در صنعت نیست و یا می تواند نشان 
از بازاری داشــته باشد که آنقدر داغ 
است که می توان به سرعت از آن پول 
درآورد یا برعکس، نماد بازاری باشد 

که هیچ اعتمادی به آن نیست.
این نــوع از انتقال قــرارداد اغلب به 
عنوان فروش معمولی ثبت نمی شود 
و فقط با اجازه ســازنده ملک صورت 

می گیرد.  
بازار اماک تورنتو مدت هاست که بازار 
خریداران بوده و برای افراد معدودی 
کــه توان خریــد در آن را داشــتند 
سرمایه گذاری خوبی محسوب می شد. 
حتی با وجود اینکه تعداد زیادی کاندو 
هم زمان و همیشه در آن ساخته  شده، 
یک سرمایه گذاری مطمئن بوده است.

با وجود اینکه همین مســئله هنوز 

ممکن است برای دیگر انواع مسکن 
در شــهر هم صدق کند، ظاهرا دیگر 
در ارتباط با کاندوها مصداقی ندارد، 
مخصوصا با توجه به اینکه فقط امسال 
رقم رکوردشکن 2۳ هزار کاندو جدید 
وارد بــازار می شــود و در عین حال 
مهاجرت پایین آمده و نرخ خالی بودن 

خانه  ها به اوج رسیده است.
این عمدتا برای افرادی مشکل زاست 
که کاندویی را با قصد استفاده از آن 
فقط به عنوان یک سرمایه گذاری یا 
اجاره دادن به دیگران خریده اند و حاال 
با کاهش قیمت کانــدو و اجاره خانه 

مواجه هستند.
یکی از نمایندگان شرکت کارگزاری 
اماک آر ای ســی گفت بازیگران بازار 
کاندو »حــاال کاما به خاطر پاندمی 
شوکه شده و تحت تاثیر قرار گرفته اند 
و همین باعث شــده کــه بخواهند 

قراردادها را منتقل کنند.«
او اضافه کرد که انتقــال مالکیت از 
طریق  assignment sales حاال دو 
برابر تراکنش های شرکت را نسبت به 
پیش از کووید-۱۹ تشکیل می دهد 
و چیزی حدود 20 تــا 25 درصد از 
فروش های پیش از ساخت را شامل 

iroonia.ca .می شود

کاهشنرخبهرهواثرآن
برافزایشخریدمسکندرتورنتو

هیئــت اماک و مســتغات تورنتو 
اعام کرد میزان فروش اماک در این 
منطقــه در ماه اکتبر رکورد جدیدی 
ثبت کرد. تعداد اماک به فروش رفته 
در ماه اکتبر در این منطقه رشدی 25 
درصدی را نسبت به همین مدت در 

سال 20۱۹ ثبت کرده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
قیمت خانه نیز در ماه اکتبر در منطقه 
تورنتو بزرگ با افزایــش همراه بود. 
بهای متوســط یک ملک در تورنتو 
بزرگ با رشد ۱۳ درصدی نسبت به 
اکتبر ســال 20۱۹، از ۹6۸هزار دالر 

نیز فراتر رفت.
توماس دلســپیئر ، مســئول بنگاه 
امــاک Royal Lepage می گوید 
افزایش میزان فروش ملک در منطقه 
تورنتو بــزرگ را پیــش از هر چیز 
باید ناشــی از افزایــش قدرت خرید 
شــهروندان دانســت که تحت تاثیر 
کاهش بی سابقه نرخ بهره حاصل شده 
اســت. اما نمی توان انتظار داشت که 
این تغییرات در درازمدت تداوم داشته 

باشد.

این کارشناس تصریح کرد جهش قابل 
توجهی که بازار غیرمنقول منطقه از 
تابستان گذشته داشته، تا اندازه زیادی 
ناشی از تقاضاهای فروخورده در اولین 
ماه های پاندمی کرونا در بهار گذشته 

است.
اما بر خــاف قیمت خانــه، میزان 
اجاره بها در مناطق مرکزی کان شهر 
تورنتــو در ماه اکتبر با کاهش همراه 

بود.
دلسپیئر می گوید اماکی که پیش از 
این در Airbnb فهرســت شده بودند 
وارد بازار شــده اند و همین مســئله 
موجب افزایش عرضه اماک اجاره ای 
شده اند این در حالی است که میزان 
تقاضای امــاک اجاره ای تحت تاثیر 
وقفه در روند پذیرش مهاجران و خروج 
دانشــجویان خارجی، محدود مانده 
است. به گفته این کارشناس اکنون 
زمان آن اســت که درباره اجاره بهای 
ملک خود مجددا به مذاکره بنشینید 
و از صاحب ملک خود تخفیف بگیرید 
یــا با همان قیمت در ملک بزرگتر یا 

بهتری مستقر شوید.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

Depth / Size (ft.):
Lot Area (sq.ft.):
Flood Plain:

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

Frontage (feet):
Approx. Year Built:
Age:
Zoning:
Gross Taxes:

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

Dist. to Public Transit: Dist. to School Bus:

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Finished Floor (Main):
Finished Floor (Above):
Finished Floor (Below):
Finished Floor (Basement):
Finished Floor (Total):

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

REA Full Public The enclosed information, while deemed to be correct, is not guaranteed.
PREC* indicates 'Personal Real Estate Corporation'.

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

Restricted Age:
# of Pets: Cats: Dogs:
# or % of Rentals Allowed:

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

Mgmt. Co's Name:
Mgmt. Co's Phone:

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

R2489279 $2,059,000
$1,998,000

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

STRATA LOT 2, PLAN BCS1296, DISTRICT LOT 601, GROUP 1, NEW WESTMINSTER LAND DISTRICT, TOGETHER WITH AN INTEREST IN
THE COMMON PROPERTY IN PROPORTION TO THE UNIT ENTITLEMENT OF THE STRATA LOT AS SHOWN ON FORM 1 OR V, AS

026-293-323

4'4
12'8
10'3
11'10
8'4
12'3
7'3
10'7
10'10
5'1

10'11
16'1

14'10
13'6
17'2
17'4

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

22'10
11'0
9'10
6'6

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

AMAZING HOME in EDGEMONT! The qualities & size of a luxurious detached home with the convenience of low maintenance townhouse living, in a
quiet, private setting. This beautifully updated stunning home offers 4 bedrooms, 3.5 baths, 3000+ sqft, a ton of storage, an attached double garage
PLUS extra large driveway for 2 more cars. Enjoy airy, true OPEN CONCEPT living on the main, featuring 18’ ceilings in the living room. Enjoy a
beautifully updated kitchen with Viking appliances, quartz counters, glass backsplash. Enjoy high-ceilings, hardwood floors, double French doors
leading onto a private, sunny, SOUTH-FACING WALK-OUT PATIO. 3 generous-sized bedrooms up including a spectacular master suite with walk-in
closet & stunning ensuite. Below is a large rec room, 4th bed, full bath & storage.

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

Phone: 778-558-8272
http://www.majidtalebi.com

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

Foyer
Living Room
Dining Room
Family Room
Kitchen
Master Bedroom
Walk-In Closet
Bedroom
Bedroom
Laundry

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

Electricity, Natural Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, Water

2 Storey w/Bsmt.
Frame - Wood
Mixed, Wood

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

Central Location, Cul-de-Sac, Private Setting, Recreation Nearby, Shopping Nearby, Ski Hill Nearby
ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window Coverings, Microwave

Fully Finished

Pets Allowed w/Rest., Rentals Allwd
w/Restrctns

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold
(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

Depth / Size:
Lot Area (sq.ft.):
Flood Plain:

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

Frontage (feet):
Approx. Year Built:
Age:
Zoning:
Gross Taxes:

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

Dist. to Public Transit: Dist. to School Bus:
Title to Land:

Property Disc.:
PAD Rental:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Finished Floor (Main):
Finished Floor (Above):
Finished Floor (Below):
Finished Floor (Basement):
Finished Floor (Total):

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

RED Full Public The enclosed information, while deemed to be correct, is not guaranteed.
PREC* indicates 'Personal Real Estate Corporation'.

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

LOT 64, PLAN BCP20445, DISTRICT LOT 228, SECTION 16, TOWNSHIP 39, GROUP 1, NEW WESTMINSTER LAND DISTRICT

026-488-434

13'7
14'1
13'7
10'3
3'8
7'2
9'3
6'9
13'8
13'2

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

12'7
7'5
9'3
10'9
10'4
15'

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

This is truly a piece of art with views! Custom built luxury with top-of-the-line upgrades across the house. Hardwood  floors, finished luxury basement,
and high-end appliances. Immediately after you walk in the house, you can feel its  luxury and elegance. Even the smallest kitchenwares were detailed
to enhance the character of this house. Take some  steps to the window, you have the breathtaking mountain and city views that worth millions.
Basement can be easily  converted to a 3 bdrm suite. This is all about enjoying the life to the most extent. Take your golf bag and move in  now.
Shopping and schools are steps away.

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

Phone: 778-558-8272
http://www.majidtalebi.com

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

Living Room
Kitchen
Dining Room
Office
Pantry
Laundry
Nook
Foyer
Master Bedroom
Bedroom

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

City/Municipal
Electricity, Natural Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, Water

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

Air Conditioning, ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window Coverings, Range Top, Security System, Smoke Alarm, Sprinkler -

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

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 Blvd., North Van
$1,299,000

2765 Tempe Glen D., North Van
$1,639,000

# 208-131 W.3rd St., North Van
$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 Ave., North Van
$2,198,000

306 33 West Pender Street, Vancouver

$568,000

2 3750 Edgemont Blvd.
North Vancouver

55 Maple Drive,
Port Moody

$2,059,000 $1,720,000
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ایرونیــا- میزان فروش مســکن در 
ونکوور در اکتبر نســبت به یک سال 
قبل 2۹ درصد افزایش داشت و به این 
ترتیب دومین اکتبر بزرگ در تاریخ 
معامات مسکن از نظر رشد فروش 

به ثبت رسید.
داده های انجمن اماک ونکوور بزرگ 
نشان می دهد که ۳6۸۷ خانه در ماه 
گذشته به فروش رسید و این در حالی 
است که در اکتبر قبلی 2۸6۸ خانه 

فروخته شده بود.
قیمت معیار خانه های ونکوور در اکتبر 
به ۱0۴5000 دالر رسید که نسبت 
به اکتبر قبل 6 درصد افزایش و نسبت 
به سپتامبر 0.۴ درصد افزایش داشت.

بوون آیلند شاهد بزرگ ترین افزایش 
یک ماهه در قیمت معیار مسکن بود 
و بــا 5.۷ درصد در صدر قرار گرفت. 
بــا   sunshine coast از آن بعــد 
افزایــش قیمت ۳.2 درصــدی قرار 
گرفت و وست ونکوور با قیمت معیار 
گران قیمت تریــن  دالر   2266000

محله بود.
بازار مسکن بعد از قرنطینه های اوایل 
امسال در حال جبران کاهش فعالیت 
بــوده و فروش ها باال رفته اســت. به 
خاطر پاســخ بانک مرکزی کانادا به 
کووید-۱۹، نرخ وام گیری بسیار پایین 

بوده است.
در اکتبر، ۱۳۳5 خانه مستقل مبادله 
شــد کــه نمایانگر افزایشــی ۴2.۳ 
درصدی نســبت به بازه مشابه سال 
قبل بود. خانه های مستقل همچنین 
در اکتبر شــاهد بزرگ ترین افزایش 
قیمت ساالنه بودند و قیمت آن ها با 
رشــدی ۸.5 درصدی به ۱5۳2۸00 

دالر رسید.
رشــد قیمت در رایج ترین نواع خانه 
در ونکوور یعنــی آپارتمان ها خیلی 
زیاد نبود. فــروش آپارتمان در اکتبر 
به ۱5۷0 رسید که نمایانگر افزایشی 
۱۳.۴ درصدی نســبت به سال قبل 
بود. قیمــت معیار با افزایشــی ۴.۴ 

درصدی به 6۸۳500 دالر رسید.
از لیســتینگ های اکتبر در ونکوور، 
آپارتمــان، ۹۴۸ مورد  2۸۹۱ واحد 
خانه با دیوار مشترک و ۱۷۳2 مورد 

خانه مستقل بودند.
اما 55۷۱ خانه ای که ماه گذشته در 
بازار بود و نشــان از افزایشــی ۳6.۷ 
درصدی نسبت به سال قبل داشت، 
هنوز کمتر از 6۴02 خانه لیست شده 

در سپتامبر بود. 
در مونتــرال، فروش خانــه در اکتبر 
نســبت به ســال قبل افزایشی ۳۷ 
درصدی داشــت. به گفتــه انجمن 
کارگــزاران اماک حرفــه ای کبک، 
بازارهــای خارجی ماننــد وودروی-

سوالنژ و نورث شــور شاهد افزایش 
فروش 6۳ درصــدی و 52 درصدی 
بودند و این در حالی است که فروش 

در جزیره مونترال 2۹ درصد بیشــتر 
شد.

بــا وجود اینکــه فــروش خانه های 
تک خانوار ۳6 درصــد و کاندوها ۳۷ 
درصد بیشــتر شد، میزان لیستینگ 
متفــاوت بود. لیســتینگ های فعال 
برای خانه های تک خانوار ۳5 درصد 
نسبت به اکتبر سال قبل پایین آمد 
و لیستینگ کاندوها ۱2 درصد بیشتر 

شد.
انجمن اماک گفت این نخســتین 
اکتبر از سال 20۱۴ تا به حال بود که 

میزان لیستینگ کاندوها باال رفت.

بازارمسکنونکوور
بارشدفروش2۹درصدی

»اکتبرتاریخی«راپشتسرگذاشت

ونکووردومینشهرجهانازنظر
هزینهمسکن

خبرکانادا- امسال برای نهمین سال 
متوالی، »هنگ کنگ« لقب گران ترین 
شــهر جهان را از نظر هزینه مسکن 
گرفت. متوسط قیمت مسکن در این 
کشــور، 20.۹ برابر بیشتر از متوسط 

درآمد شهروندان آن است.
به گــزارش »خبرکانادا«، و به نقل از 
»بلومبرگ« همزمان با بحران کرونا 
تقاضا برای سرمایه گذاری در مقاصد 
امن نظیر مسکن افزایش یافته و این 
حباب های  شکل گیری  باعث  مساله 
قیمتی جدیدی شــده اســت. این 
افزایش قیمت باعث شــده اســت تا 
بسیاری از خانوارها در سراسر جهان 
استطاعت مالی الزم برای خرید خانه 

نداشته باشند.
نکته جالب در رتبه بندی گران ترین 
شــهرهای جهان این است که به جز 
شــهر »لندن« نام هیچ شهر اروپایی 
دیگری در این فهرست دیده نمی شود 
اما نیمی از شهرهای گران در »کانادا« 
و »آمریکا« واقع شده اند. پیش از این 
نیز هنگ کنگ به عنوان گران ترین 
شهر جهان برای ســکونت در سال 

20۱۹ معرفی شده بود.
و اما گران ترین شهرهای جهان از نظر 

هزینه مسکن:
۱ - هنگ کنگ- نســبت متوســط 
قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه 

شهروندان: 20.۹ برابر بیشتر

2-  ونکوور- کانادا- نســبت متوسط 
قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه 

شهروندان: ۱2.6 برابر بیشتر
۳-  سیدنی- استرالیا- نسبت متوسط 
قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه 

شهروندان: ۱۱.۷ برابر بیشتر
۴-  ملبورن- استرالیا- نسبت متوسط 
قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه 

شهروندان: ۹.۷ برابر بیشتر
5-  ســن خوزه- آمریکا- نســبت 
متوسط قیمت مســکن به متوسط 
درآمد ســرانه شــهروندان: ۹.۴ برابر 

بیشتر
6-  لــس آنجلس- آمریکا- نســبت 
متوسط قیمت مســکن به متوسط 
درآمد ســرانه شــهروندان: ۹.2 برابر 

بیشتر
۷-  اوکلند- نیوزلند- نسبت متوسط 
قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه 

شهروندان: ۹.0 برابر بیشتر
۸-  سن فرانسیسکو- آمریکا- نسبت 
متوسط قیمت مســکن به متوسط 
درآمد ســرانه شــهروندان: ۸.۸ برابر 

بیشتر
۹-  لندن- انگلیس- نسبت متوسط 
قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه 

شهروندان: ۸.۳ برابر بیشتر
۱0-  تورنتو- کانادا- نسبت متوسط 
قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه 

شهروندان: ۸.۳ برابر بیشتر
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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«

پسازدریافتدهمیلیوندالرتوسطعمرخضر،
اینبارخواهراودولتکانادارابهدادگاهکشاندهاست

ایرونیا- خواهــر بزرگ تر عمر خضر 
زندانی ســابق گوانتانامو بی از دولت 
فدرال شکایت کرده چون به او اجازه 

داده نشده به کانادا پرواز کند.
زینب خضر جمعــه در دادگاه فدرال 
یک درخواست تجدیدنظر ثبت کرد 
و خواســتار این شد که  وزیر امنیت 
عمومی دولت فدرال  نام او را بافاصله 
از لیســت ممنوعیت ورود به کانادا 
بــردارد. او گفت دولــت هیچ دلیلی 
ندارد که فکر کنــد او تهدیدی برای 

کشور است.
وی می گوید شهروند کانادایی است 
و در فوریــه وقتــی در اروپــا بود و 
می خواســت همراه پنج فرزندش به 
کانادا برگردد، اجازه ورود به هواپیما 

به او داده نشد.
در سپتامبر درخواست وی برای این 
که نامش از لیستی که برمبنای الیحه 
ســفر هوایی ایمن کشور تهیه شده 
حذف شــود، از سوی سازمان امنیت 

عمومی رد شد.
او ادعا می کند که این ســازمان به او 
»هیچ دلیل منطقــی ارایه نداده که 
نشــان دهنده این شک باشد که وی 
در هــر گونه تاش یا عملی دســت 
داشته که بتواند حمل و نقل عمومی را 
به خطر بیندازد یا اینکه او می خواست 
ســفر هوایی کند تــا مرتکب جرایم 

تروریستی شود.«
آخرین بار گزارش شده بود که خضر 
۴۱ سال در کشور گرجستان همراه 
شــوهر و فرزندانش زندگی می کند. 
در گذشــته، او در حمایت از اســامه 
بن الدن صحبت کرده بود و به دنبال 
آن با وجود اینکه او مورد تحقیق قرار 

گرفت، هرگز متهم نشد.
زینب  تجدیدنظــر  درخواســت  در 
آمده: »اتهام ها علیه درخواست دهنده 
تجدیدنظر بر پایه تاریخچه سخن ها 
اســت.  بــوده  او  و مشــارکت های 
درخواســت دهنده تجدیدنظر هرگز 
در هیچ گونه عمل خشونت بار دست 
نداشــته یا تهدید انجام چنین کاری 
را نکرده اســت و کلماتش هرگز اثر 
برانگیختن یا تشــویق کردن اعمال 

خشونت بار را نداشته اند.«
در درخواست تجدیدنظر آمده که او به 
خاطر پیشینه سخنان و دیدگاه های 
سیاسی وارد لیست ممنوعیت پرواز 
شــده و این به معنی نادیده گرفتن 

حقوق او طبق قانون اساسی است.
همچنین ادعا شــده که حق آزادی 
او زیر پا گذاشــته شــده است و این 
کار »با محدود کردن او در اســتفاده 
از حمل و نقل هوایی که در نتیجه به 
شدت قابلیت او برای بازگشت به کانادا 
و دوبــاره متحد شــدن با کودکانش 
مخصوصا در پاندمی فعلی را محدود 

کرده است« صورت گرفته است. 
بیل بلر وزیر امنیت عمومی دوشنبه 
به خبرنگاران گفت بــا وجود اینکه 

نمی تواند در مورد مســائل دادگاهی 
صحبت کند، »لیســت های حفاظت 
از مسافران که در همکاری با سازمان 
حمل و نقــل کانادا تهیــه و مدیریت 
می  شود با هدف حفظ امنیت و ایمنی 

تمام کانادایی ها تهیه می شوند.«
بلر گفت: »اگر کسی نسبت به حضور 
در لیســت اعتراض دارد، پروسه ای 
وجــود دارد که برمبنای آن  می تواند 
نگرانی ها را مطرح کند و اگر از تصمیم 
نیاید پروسه  گرفت شده خوشــش 
دیگری وجود دارد کــه می تواند در 

صاحبخانههادربریتیشکلمبیا
اجازهافزایشاجارهبهاندارند

خبرکانادا- همه گیری کرونا بسیاری از شهروندان استان بریتیش کلمبیا 
را دچار مشکات مالی کرده است از جمله مستاجران که توان کافی برای 

پرداخت اجاره بها ندارند.
بر این اساس دولت استانی که افزایش اجاره بها را تا دسامبر 2020 ممنوع 

کرده بود، اکنون این ممنوعیت تا 2۱ جوالی 202۱ تمدید شده است.
»ســلینا رابینسون«، وزیر امور شــهرداری ها و مسکن استان انتاریو در 
پیامی گفت: »ما می دانیم که بسیاری از مستاجران هنوز با کاهش درآمد 
مواجه هستند و حتی کمترین افزایش در اجاره می تواند برای آنها بسیار 
دردسرساز شود. به همین دلیل ما زمان تثبیت اجاره بها را تمدید می کنیم 

تا طی همه گیری کرونا امنیت بیشتری برای مستاجران فراهم کنیم.«
وی در ادامه گفت: »همه ما در این امر ســهیم هستیم و برای مستأجر 

و صاحبخانه، هر دو بسیار مهم است که مردم در خانه هایشان بمانند.«
بنا به گفته دولت استانی هر مستاجری که اخطار افزایش اجاره بها دریافت 

کند بدون توجه به آن، همان اجاره فعلی را پرداخت کند.

دادگاه فدرال مســاله را مورد بررسی 
قرار دهد.«

خضر تحت وکالت باربارا جکمن وکیل 
شناخته شــده تورنتویی قرار دارد که 
گفت نمی تواند بدون اجازه موکلش 
در مــورد جزییــات پرونده صحبت 
کند. جکمن نگفت خضــر در حال 
حاضــر کجا زندگی می کند اما گفت 

دسترسی به او می تواند سخت باشد.
عمــر، برادر زینب، در دادگاه  به قتل 
یک سرباز آمریکایی در زمان عضویت 
در القاعــده  در ســال 2002 )یعنی 
زمانی که ۱5 ســال داشت(، اعتراف 
کرد. او در گوانتانامو بی  زندانی شد، 
در سال 20۱2 به کانادا منتقل و بعد 
به قید وثیقه آزاد شــد. او در ســال 
20۱۷ بــه دادگاه رفت و خواســت 
شرایط آزادی مشروطش تغییر کند 
تا بتواند با خواهرش ارتباط برقرار کند.
عمرخضر بعدا به خاطر زیر پا گذاشتن 
حقوقش تحت قانون اساسی از دولت 
کانادا شکایت کرد. پرونده او در سال 
20۱۷ با یــک معذرت خواهی و یک 
تسویه مالی که گفته می شود ارزشی 
معادل ۱0.5 میلیون دالر داشــته به 

اتمام رسید.
زینب خدر قبا همسر جاشوا بویل، 
مردی اهل اتاوا بود که همراه با همسر 
آمریکایی اش کیتلین کولمن در سال 
20۱2 در حین ســفر در افغانستان 
دستگیر شده بود. بعد از اینکه آن ها 
به کانادا بازگشــتند، بویل متهم به 
حمله، حمله جنسی و زندانی کردن 
غیرقانونی شد. کولمن سال گذشته از 

این اتهامات تبرئه شد.
iroonia.ca
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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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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شماره ۱502 جمعه 2۳ آبان ۱۳۹۹ ۱616 Issue 1502 Friday November 13, 2020

آمریکادرجذبمتخصصانتحصیلکردهازکاناداسبقتگرفت
اداره آمار کانادا به تازگی یک گزارش 
مقایسه ای درباره سطح دانش و میزان 
موفقیت در ورود مهاجران تازه وارد به 
آمریکا و کانادا به بازار کار منتشر کرده 
اســت. این گزارش درباره مهاجرانی 
است که دارای تحصیات دانشگاهی 
در زمینه  هــای علــوم، تلکنولوژی، 
مهندســی، ریاضی و علوم کامپیوتر 

هستند.
این گزارش مقایسه، نتایج اقتصادی 
مهاجران     دانش آموختــه در کانادا و 
ایاالت متحده را مــورد ارزیابی قرار 

داده است.
مهاجران قسمت بزرگی از نیروی کار     
کانادا  در  دانشــگاهی  دانش آموخته 
و آمریــکا را تشــکیل   می دهند. این 
تحقیقات به منظور تعیین این اصل 
که کدام کشور استفاده  های اقتصادی 
بیشــتری را از جــذب این مهاجران 

تحصیلکرده برده، بدست آمده است.
تحقیقات اداره آمار کانادا در این زمینه 
اســاس کار را برای گروه سنی 25 تا 
6۴ ســال که حداقــل دارای مدرک 
کارشناســی در یکی از شــاخه  های 
علوم، تکنولوژی، مهندســی، ریاضی 
و کامپیوتر   هســتند، قرارداده است. 
داده  های اطاعاتی جمع آوری شــده 
برای این گــروه، در کانادا متعلق به 
ســال 20۱6 بــوده در صورتــی که 
داده  هــای ایاالت متحــده مربوط به 
ســال های 20۱5، 20۱6 و 20۱۷ و 
نسبت به بانک اطاعاتی مورد استفاده 

کانادا جامع تر است.
در هر دو کشور جمعیت مهاجرینی 
که دارای حداقل مدرک کارشناسی 
هستند دو برابر جمعیت شهروندان 
متولد شده با شرایط تحصیلی و سنی 
مشابه بوده است. عاوه بر این تعداد 
مهاجرین دارای تحصیات دانشگاهی 
در زمینه  های مهندســی و ریاضی و 

برابر تعداد شهروندان  کامپیوتر، سه 
متولد شده با تحصیات مشابه در هر 

دو کشور هستند.
از منظر نتایج مقایسه اشتغال ورزی، 
نیمــی از مهاجــران تحصیلکرده در 
هر یک از این رشــته  های تحصیلی، 
شغلی غیر مرتبط با رشته تحصیلی 
خود ندارند. این بدین دلیل است که 
قابلیت  رشته   ها  این  فارغ التحصیان 
فعالیت حرفه    ای در بسیاری از مشاغل 
غیر مرتبط و یا زیر شاخه آنها را دارند.
* متاســفانه در کانادا بسیاری از این 
متخصصیــن، در حرفه    ای اشــتغال 
دارنــد که حتی نیــاز به تحصیات 
دانشگاهی ندارد. به طوری که تقریباً 
تنها 20 درصد از این دانش آموختگان 
متخصص، در حرفه    ای مشغول به کار 
هستند که مســتلزم داشتن مدرک 
دانشگاهی است. این درصد در آمریکا 
به میزان قابل توجهی باالتر است و به 

۴۸ درصد می رسد.
* متخصصین     دانش آموخته خارجی 
برای یک شغل مشابه با همتایان خود 
کــه در کانادا موفق بــه اخذ مدرک 
تحصیلی خــود شــده اند دارای 25 

درصد درآمد کمتر هستند. درحالی 
کــه این اختاف در ایــاالت متحده 

دیده نمی شود.
* در حالیکه شهروندان تحصیلکرده 
کانادایی معموالً برای یافتن شــغل 
مرتبــط با مــدرک تحصیلی خود با 
مشکلی مواجه نیســتند، ۳۴ درصد 
از مهاجریــن دارای مدرک تحصیلی 
مشابه که در خارج از کانادا اخذ شده 
اســت در مقابل همتایان متخصص 
کانادایی قادر بــه اخذ موقعیت های 
شــغلی مرتبــط نیســتند. این در 
حالیســت که مهاجرین خارجی در 
ایاالت متحده بر اســاس این گزارش 
مقایسه ای به میزان بسیار پایین تری 
با این مشکل مواجه هستند و درصد 
تعیین شده برای آنان تنها ۷ درصد 

است.
در پاسخ به دالیل اختافات فاحش 
آمــاری در زمینــه بین دو کشــور 
همسایه، اداره آمار کانادا به 5 نتیجه 

زیر دست یافته است:

1( ایاالت متحــده گزینه اول برای 
بیشــتر مهاجران با مهارت های باال 

است

اداره آمار کانادا در راستای پژوهش  های 
انجام شده به مقاله    ای اشاره می کند که 
دستمزد بین مهاجران در کشورهای 
کانادا، استرالیا و ایاالت متحده را در 
مقابل شهروندان این کشورها مقایسه 
نموده و نویسنده در این مقاله چنین 
استنتاج   می کند که دلیل اصلی تمایل 
مهاجران با مهارت های باال به انتخاب 
ایاالت متحده بر دیگر کشورها، بهتر 
بودن نســبی درآمدهای شغلی آنان 

است.

2( تعداد مهاجران تحصیل کرده در 
کانادا رو به افزایش است

روند مهاجرت تحصیلکرده ها به کانادا 
از دهــه ۹0 میــادی رو به افزایش 
بوده و نسبت به ایاالت متحده درصد 
باالتری دارد چنان که   می توان گفت، 
حضور این متخصصان و ورود آنها به 
کانادا بدنبال رونق اقتصادی از طریق 
تکنولوژی  های پیشــرفته از این دهه 
تاکنــون باالتر رفتــه و همچنان در 

سطوح باال باقی مانده است.

3( تفاوت روش های متفاوت گزینش 
مهاجران در دو کشور

برای مهاجرت به ایاالت متحده بعنوان 
کارگــر ماهر، مهاجــران قاعدتاً باید 
دارای پیشــنهاد کار باشند. این افراد 
بطور معمول در حرفه  های تخصصی 
مشغول به کار   می شوند. دانشجویان 
خارجی و یــا کارگــران موقتی که 
وارد آمریکا   می شــوند برای تصاحب 
مشاغل غیرتخصصی بدلیل دارا بودن 
سطح باالتری از تحصیات نسبت به 

بومیان نیمه ماهر و یا کارگران عادی، 
ارجحیت استخدام دارند.

کانادا از سال ۱۹60 تاکنون گزینش 
براســاس  را  متخصص  مهاجریــن 
ماتریــس امتیازبنــدی انجــام داده 
که مبنــای این سیســتم را بر پایه 
فاکتورهای سن، تحصـیات، سابقه 
کار، مهارت هــای دانــش زبان  های 
فرانسه یا انگلیسی و تحصیل در کانادا 
و یا حتی داشــتن وابستگان فامیلی 

قرار می دهد.
در عین حال با وجود اینکه داشــتن 
پیشنهاد کار منجر به کسب امتیازات 
بیشــتر برای متقاضی   می شود ولی 
داشتن پیشنهاد کار برای درخواست 
اقامــت در بســیاری از برنامه  هــای 

مهاجرتی کانادا الزامی نیست.
در برخــی از برنامه  هــای منتخبین 
داشــتن پیشــنهاد کار الزامی است. 
بدین دلیل کارفرمایــان کانادایی در 
این استان ها در گزینش متخصصین 
ماهر و نیمه ماهر دارای نقش موثرتری 

هستند.
ایــن پژوهــش نشــان می دهد که 
تجربه داران کانادایی از نظر کاریابی، 
نسبت به متخصصین خارجی، دارای 
برتــری ویژه    ای به دلیــل حضور در 
کانادا برای دریافت پیشــنهاد کار از 
کارفرمایان کانادایی هســتند. دالیل 
اصلــی این برتری، شــامل ســابقه 
تحصیل و کار در کانادا ، تسلط به زبان 
و توانایی بیشتر برای استقرارپذیری 

نام برد.

4( تفاوت  های سیستم  های آموزشی 
در کشور  های مختلف

تفاوت کیفیت سیستم  های آموزشی 
در کشــورهای مختلــف   می توانــد 
دالیل متفاوتی داشــته باشــد. این 
احتمال وجــود دارد که متخصصین 
از کشــورهای خاصی،  تحصیلکرده 
شانس دریافت پیشنهاد کار کانادایی 
را به دلیل همســان نبودن کیفیت 
آموزشی از دســت بدهند. عاوه بر 
اختاف در سیســتم  های آموزشی، 
تبعیض نژادی نیز، بــرای مهاجران 

یکی دیگر از موانع است.

۵( ســایر عوامل غیــر مرتبط با 
سیاست های سیستم  های مهاجرتی

عوامل غیر مرتبط با سیاســت های 
مهاجرتی ممکن است اثر مستقیم نیاز 
صنایع مختلف، در امکان کاریابی بهتر 
در آمریکا در مقایســه با کانادا باشد. 
برای مثال ساختار متنوع و گسترده 
صنایع در آمریــکا   می تواند منجر به 
تقاضای باالتری برای جذب کارگران 
تحصیلکرده خارجی در مقایســه با 

کانادا شود.
معصومه علی محمدی 
نشریه هفته

درنبودمهاجرانجدید،
کانادابرنامهاعطایسریع

شهروندیبهخارجیانداخلکشور
راگسترشمیدهد

جاستین  نخست وزیر  دولت  ایرونیا- 
ترودو قصد دارد تاکتیکی جدید را برای 
جلوگیری از آسیب اقتصادی شدید از 
کاهش چشــمگیر مهاجرت امتحان 
کند: متقاعد کردن خارجی هایی که 

داخل کشور برای ماندن.
کانادا هفته گذشــته برنامه های خود 
برای تســهیل دستیابی بیش از یک 
میلیون دانشجوی موقتی، کارمند و 
پناهجو که از همین حاال در کشــور 
حضــور دارند به وضعیت شــهروند 
دائمی را اعام کرد و گفت می خواهد 
به آن ها راهی برای شــهروند شدن 

بدهد.
مارکو مندیســیون وزیر مهاجرت در 
مصاحبه ای که دوشنبه داشت گفت 
ایــن راه منطقــی بــرای حرکت به 
جلو برای جبــران کاهش نقل مکان 
خارجی ها به کانادا در دوران پاندمی 

است.
او گفت: »برای آن هایی که از همین 
حــاال در کانادا حضور دارند و به طور 
می خواهیم  هســتند،  اینجا  موقتی 
ببینیم راهی وجود دارد که مســیر 
آن ها برای تبدیل شــدن به کانادایی 

شدن را تسریع کنیم یا نه.«
کاهــش مهاجرت یک ضربه دیگر به 
اقتصاد کانادا بود که به شدت متکی 
بر خارجی ها برای پیشبرد رشد نیروی 
کار و تقاضا، مخصوصا در شــهرهای 
بزرگ اســت. به طور مثال، در تورنتو 
کاهش تازه واردها از همین حاال باعث 
ایجاد شکاف هایی در بازار کاندو شهر 

شده است.
کانادا هر سال به دو نوع مهاجر متکی 
اســت: شــهروندان دائمی و گروهی 
بسیار بزرگ تر از ساکنان موقتی. هر 
دو در حال حاضر به شــدت کاهش 

پیدا کرده اند.
با اســتناد به مرکز آمار کانادا، تعداد 
ساکنان موقتی بعد از تجربه افزایش 
خالــص ۱۹0۹52 نفری، در شــش 
ماه نخســت 2020 با کاهش خالص 

۱۸22۱ نفری مواجه شد.
روند شهروندان دائمی هم وارونه شده 
است. کانادا بین ژانویه و آگوست فقط 
۱2۸۴۳0 شهروند دائمی جدید قبول 
کرد که حدود نصف رقم بازه مشــابه 
سال قبل بود. با سرعت فعلی، کانادا 
حدود ۱50 هزار شهروند دائمی کمتر 
از هدف امسال ۳۴۱ هزار نفری خود 

خواهد داشت.
این مســئله اثری روی جمعیت کل 
کانادا داشته که در سه ماه منتهی به 
ژوئن فقط 0.۱ درصد رشــد داشت و 
ضعیف ترین رشد فصلی از سال ۱۹۴6 

تا به حال را به ثبت رساند.
مندیسینو گفت بسیاری از کارکنان 
مهاجــر در خدمات ضروری از جمله 
مراقبت از ســامت کار می کنند که 
در حــال حاضر ظرفیت شــان دارد 
تســت می شــود. وزیر گفت دائمی 

کردن ساکنان موقتی باعث می شود 
به نیازهای کوتاه مــدت کانادا برای 
پاسخ به کووید-۱۹ رسیدگی شود و 
کشور بتواند به چالش های بلندمدت 

جمعیتی اش رسیدگی کند.
دانشجوها از دیگر کشورها مخصوصا 
به عنــوان راهکاری برای جمعیت رو 
به مسن شدن جذاب هستند و وزیر 
گفت دولــت دارد کار کردن آن ها در 
کانادا را آسان تر می کند. حتی پیش 
از اعانیه هفته گذشــته، دانشگاه ها 
اجازه ویــژه ای دریافت کردند تا با در 
نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی به 
دانشــجویان خارجی اجازه ماندن در 

خوابگاه ها را بدهند.
مندیســینو گفــت: »دانشــجویان 
بین المللی که معموال جوان تر هستند 
و درســت در ابتدای مسیر حرفه ای 
شغلی خود قرار دارند، می توانند بازه 
طوالنی تری از عمر خود را در کشور 
صرف کنند و گروه جذابی هســتند 
که ما االن داریم از نزدیک بررســی 

iroonia.ca .»می کنیم

شکایتیکزنبومیازپلیسسلطنتی
بهدلیلکتکخوردندربازداشتگاه

شــکایت یــک زن بومــی از پلیس 
سلطنتی کانادا ؛ این زن در اثر ضربه 
مشــت یک پلیس بیهــوش و با بی 
رحمی روی زمین کشیده شد و روانه 

سلولش شده بود.
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، بر 
اســاس فیلمی کــه از ایــن حادثه 
درز پیدا کــرده، ایــن زن بومی در 
بازداشتگاه شهر تامپسون – مانیتوبا به 
گونه ای مورد ضرب و شتم ۳ پلیس 
قرار می گیرد که بافاصله بیهوش و 
نقش زمین می شود، اما با این وجود، 
این ماموران او را روی زمین کشیده و 

به یک سلول انفرادی می برند.
این زن بومی با استناد به این فیلم به 
دلیل آزار و اذیت های صورت گرفته 
از سوی این ماموران از آن ها شکایت 
کرده اســت. با این وجود، تاکنون در 
ایــن رابطه تحقیق صــورت نگرفته 
است و اخیرا یک ناظر پلیس در پی 
انتشار این ویدئو در رسانه ها، خواستار 
تحقیقات کامل در این رابطه شــده 

است.
جنستا گارستون ۱۹ ساله از اعضای 
 Tataskweyak« جامعــه بومیــان
Cree Nation« در کانادا، در 6 ژانویه 
20۱۸ به دلیل ظن به مســت بودن، 
توسط دو مامور امنیت اجتماعی در 
شــهر تامپسون، در شــمال مانیتوبا 

دستگیر شد.
او قرار بوده آن شب را روی یک تخت 
سرد و سیمانی در ســلولی انفرادی 
بازداشت باشد. اما او در طی این مدت 

به دلیل مشت زدن پلیس به چانه اش 
بیهوش شد و سر از اورژانس درآورد.

گارســون در این رابطــه گفت: »از 
زمانی که ایــن اتفاق افتاده، دیگر در 
کنار ماموران پلیس ســلطنتی کانادا 
احساس امنیت نمی کنم. من بیهوش 
بودم ولی آن ها مرا روی زمین کشیده 
و به سلول بردند در حالی که بدن من 
در اثر شدت ضربه ای که خورده بودم 

درد می کرد.
گارسون اعتراف می کند که آن شب، 
چنــد آبجو داشــته اما پس از ســر 
خوردن روی یخ بازداشت شده است.

او بــه دالیل امنیتی به بخش محلی 
پلیس ســلطنتی کانادا  منتقل شده 
و او را که به دلیل ســردی هوا چند 
تا لباس پوشیده مجبور به درآوردن 
لباس هایش )حتــی لباس های زیر( 
کردند. فیلم منتشر شده از این اتفاق 
نشــان می دهد که او لباس هایش را 
یکی به یکــی در می آورد تا اینکه به 

کمربندش می رسد.
گارســون در این رابطه گفت: »وقتی 
آن ها از من خواســتند ســوتینم را 
درآورم احساس خیلی ناخوشایندی 
به من دســت داد و وقتی خواســتم 
خیلی سریع کمربند نازک و ظریفم 
را با سرعت تحویلشان دهم، آن ها فکر 
کردند من می خواهم آن ها را بزنم و 
چنان به من ضربــه وارد کردند که 
سرم با دیوار بتنی برخورد کرد و نقش 

زمین شدم«.
هنگامی که گارسون روی زمین افتاده 

و هیچ حرکتی نداشــت، افســر زن 
پلیس سلطنتی به سرعت الیه ای از 
شلوار او را در می آورد، سپس دو افسر 
مرد، دستان او را گرفته و از پشت او را 

به داخل سلول زندان می کشند.
هنگامی که امدادگران می رســند و 
او را با برانکارد به بیمارستان منتقل 
می کنند، گارسون حدود ۱5 دقیقه 
پشت در ســلول از ناراحتی و درد به 

خود می پیچیده است.
روحیت گوپتا، وکیل وی، در رابطه با 
این فیلم، گفت: »من واقعا نمی دانم 
چه بگویم. این فــرد روی پای خود 
ایستاده ولی چنان کتک می خورد که 

با برانکارد او را می برند«.
در اثر ضربات مشتی که به گارسون 
زده شــده او ۱0 ثانیه بیهوش بوده، 
لبش پاره و کنار سرش در اثر برخورد 

با دیوار کبود شده است.
پلیس ســلطنتی امــا در این رابطه 
معتقد است نظارت بر عملکرد پلیس 
امنیــت بر عهده واحد محلی شــهر 

تامپسون است.
اما یک ناظر سابق پلیس می گوید این 
افسران به نظارتی مستقل و دقیق نیاز 

دارند.
هــوارد مورتون، که در اواســط دهه 
۱۹۹0 اداره واحــد تحقیقــات ویژه 
انتاریو را اداره می کرد،گفت که آنچه 
در این فیلم دیده میشود نشان دهنده 
اســتفاده بیش از حد از زور اســت و 
بنابراین باید از آن تحقیقات کامل به 

عمل آید.
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

کت و شلوار و پیراهن هاى مردانه دوخته شده و آماده
قبول سفارشات دوخت کت و شلوار و پیراهن مطابق با سلیقه شما

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Store with the Finest Men’s Clothing

Ready-to-wear Suits & Shirts
Custom made Suits & Shirts
Alterations & Wardrobe Consulting

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

Tel:604-990-8717
www.connectionmenwear.com

»زنبورقاتل«دیگری
درنزدیکیونکوورپیداشد

مداد- بــه گزارش وزیر کشــاورزی 
استان بریتیش کلمبیا، در فاصله پنج 
روز برای دومین بار یک »زنبور قاتل« 
در این اســتان شناسایی و پیدا شده 

است.
زنبور قاتل نام عامیانه »زنبور ســرخ 
غول پیکر آسیایی« است. زنبوری که 
می تواند تا طول ۴5 میلی متر رشــد 
کرده و نیش آن طولی به اندازه شش 
میلی متر دارد. نیش این زنبور در رده 
دردناک تریــن نیش های یک موجود 
زهردار رده بندی شده و توانایی آن را 
دارد که انســانی بالغ را از پا انداخته 

و بکشد.
این نمونــه تازه از این زنبور قاتل روز 
شــنبه در نزدیکی بزرگــراه فریزر و 
بزرگراه ۱۳ در آلدرگرو و در فاصله 60 
کیلومتری مرکز شهر ونکوور پیدا شده 
است. این نمونه از این زنبور به فاصله 
پنج روز و در فاصله پنج کیلومتری از 
پیدا کردن نمونه دیگری از این زنبور 

یافت شده است.
بدین ترتیب تعداد کل زنبورهای قاتل 
پیدا شــده در طول سال گذشته در 
بخش پایینی استان بریتیش کلمبیا 
به مجموع پنج مورد رســیده است. 
سال گذشته کندویی از این زنبورها 
در منطقه نانایمو پیدا شده بود اما تا 
کنون هیچ کندویی از این زنبورها در 
بخش جنوبی استان یافت نشده است.

مقاماتی که پیگیری این موضوع را بر 
عهــده دارند پیش تر گفته بودند این 
زنبورها زمستان را جایی در نزدیکی 
مرز ایاالت متحده در منطقه ســوری 
سپری می کنند اما معلوم نیست در 

کدام سوی مرز قرار دارند. 
پس از آنکه در مــاه اکتبر مقام های 
ایالت واشنگتن در ایاالت متحده اعام 
کردند کندویی از این زنبورها را کشف 
و منهدم کردند، شبکه ای دقیق برای 
ردیابی و شناســایی ایــن زنبورهای 

مرگ بار در اطراف منطقه ســوری و 
همچنین نانایمو برقرار شده است.

مقام های استانی از مردم درخواست 
کرده انــد درصورتی کــه نمونه ای از 
این حشره مهاجم را دیدند از طریق 
خط تلفنی ۱۸۸۸۹۳۳۳۷2 موارد را 

گزارش دهند.
اگرچه به طورمعمول این حشرات به 
انســان و حیوانات خانگی عاقه ای 
ندارند اما درصورتی که احساس خطر 
کنند ممکن اســت انســان را نیش 
بزنند. نیشی که یکی از دردناک ترین 
تجربه های انســان قلمداد می شود و 
می تواند منجر به شوک، درد، خارش 

و در مواردی مرگ شود.
ایــن زنبورها بومی مناطق آســایی 
هستند و سال گذشــته وارد آمریکا 
شدند. هنوز دلیل و روش ورود آن ها 
به آمریکای شمالی معلوم نیست اما 
حدس زده می شود از طریق  آشیانه 
ساختن در کشتی های تجاری خود را 

به آمریکای شمالی رسانده باشند.
این حشــره از حشــرات کوچک تر 
تغذیه می کند و ازجمله باعث کشتار 

زنبورهای عسل است.

آمادگیکبکبرایگسترش
معیارهایبرنامهاعطایاقامتدایمبه»فرشتههاینگهبان«

آیــا معیارهای دسترســی به برنامه 
قانون شدن وضعیت اقامت متقاضیان 
پناهندگی کــه در بحبوحه پاندمی 
کرونا در خط مقدم مقابله با این بحران 
تاش کرده اند، مورد تجدید نظر قرار 
خواهند گرفت؟ فرانســوا لوگو که در 
ماههای اخیــر در این زمینه موضع 
انعطاف ناپذیری از خود نشان داده بود، 

این احتمال را منتفی نمی داند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، منون مســه سخنگوی حزب 
همبســتگی کبک اعام کرد دولت 
فرانســوا لوگو امکان گســترش این 
معیارها را مورد بررســی قرار خواهد 
داد. مســه درباره تاخیرهای طوالنی 
در اجرای برنامه قانونی کردن وضعیت 
اقامت پناهجویان فعال در خط مقدم 
مبارزه با کووید۱۹ از فرانســوا لوگو 

سواالتی پرسیده است.
همان گونــه که رادیو کانادا پیشــتر 
گــزارش داده بود، شــمار زیادی از 
متقاضیان پناهندگی و ســازمانهای 
حامــی این افــراد بی صبرانه منتظر 
اجرای این برنامه هســتند و مرتب 
ایــن زمینــه مطرح  ســواالتی در 
می کنند. این برنامه اواخر بهار گذشته 
مطرح شده بود؛ اما اتاوا و کبک مدتی 
درباره آن سکوت اختیار کردند تا این 
که خبر آن اواسط اوت به طور رسمی 

اعام شد.
بحث هــا و رایزنی هــا در ایــن باره 
اختافات و تنش هایی را نیز در روابط 
دولت کبــک و دولت فدرال به وجود 
آورد. دولت ترودو خواســتار آن است 
که همه متقاضیان پناهندگی که از 
بهار امسال و در بحبوحه پاندمی در 
بیمارســتانها، مراکز درمانی از جمله 
خانه هــای ســالمندان کار کرده اند، 
مثل پرستاران، پرســنل مراقبتی و 
خانه داری و همچنین نگهبانان امنیتی 
از امتیازات این برنامه برخوردار شوند.

اما کبک که به نوبه خود خواســتار 
آن بود که دسترســی به این برنامه 
به پرسنل بهداشت و درمان محدود 
شــود، در نهایت هم حرف خود را به 
کرسی نشاند و اتاوا را نیز به قبول آن 

متقاعد ساخت.
با گذشــت چندین ماه از این برنامه، 
فرانسوا لوگو روز سه شنبه تاکید کرد 
که کبک به وعده خود عمل خواهد 
کــرد. وی تصریح کــرد: »صحبت 
عقب نشــینی دولت کبــک مطرح 
نیست. گاهی اجرای توافق هایی که با 
دولت فدرال صورت می گیرد، زمان بر 
اســت. ما تاش خواهیم کرد که این 
برنامه هر چه سریع تر به اجرا درآید؛ 
هرچند برخی کارها باید با هماهنگی 

دولت فدرال تسریع شود.«
لوگــو تصریح کرد هفته گذشــته با 
فرانسواز داوید، نماینده پیشین حزب 
همبستگی کبک در این باره گفتگو 

کرده و متقاعد شده است که موضع 
خود را مورد بازبینی قرار دهد.

لوگو افزود فرانسواز داوید به او گفته 
تعداد اندکی از پناهجویان هم هستند 
که از ابتدای پاندمی در جبهه مقدم 
مبــارزه با ایــن بحــران در خانه ها، 
تاش  داروخانه ها  یــا  فروشــگاه ها 
کرده اند و الزم است که دولت به فکر 
آنها هم باشد و تاش هایشان را نادیده 

نگیرد.
به گفتــه لوگو قرار اســت به زودی 
فرانســواز داوید و نادیــن ژیرو، وزیر 
مهاجــرت در نشســتی مشــترک 
امکان بازبینی معیارها دسترســی به 
برنامه قانونی شــدن وضعیت اقامت 
پناهجویانی را بررسی کنند که از آغاز 
پاندمی با به خطر انداختن سامتی 
و جان خود، به شــهروندان کانادایی 

خدمت کرده اند.
دفتر نادین ژیرو اعــام کرد ما برای 

شنیدن نظرات اعضای جامعه مدنی 
و گفتگو با آنها آماده ایم.

مســئوالن دفتر وزیر مهاجرت کبک 
در عین حــال تصریح کردند اولویت 
کبک همچنان دسترســی سریع به 
این برنامه برای پناهجویانی است که 

از قبل واجد شرایط بوده اند.

خرســندی دولت فدرال از موضع 
کبک

دولت جاستین ترودو از تغییر موضع 
ناگهانــی وزیر اول کبــک به گرمی 
استقبال و ابراز خرسندی کرد. طبق 
اطاعات رادیو کانــادا، دولت فدرال 
پیشاپیش از تصمیم دولت کبک در 

این زمینه اطاع نداشته است.
مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت فدرال 
در بیانیه ای که در اختیار رســانه ها 
قرار گرفت، اعام کــرد : »از این که 
می بینیم دولت فرانسوا لوگو در پرونده 
»فرشته های نگهبان« رویکرد بازتری 
اتخــاذ کرده و مطابق بــا آنچه ما از 
همان ابتدا درخواســت کرده بودیم 
حاضر شده است معیارهای پذیرش 
استفاده از برنامه قانونی کردن اقامت 
پناهجویان را مورد بازبینی قرار دهد، 
واقعا خرسند هستیم و آماده ایم که در 
اسرع وقت با دولت کبک در این باره 

گفتگو کنیم.«
وزیر مهاجرت فــدرال در این بیانیه 
افزود: »ما امیدواریم بتوانیم به سرعت 
در اجرای ایــن برنامه پیش برویم و 
مسیر رسیدن به اقامت دایم را برای 
آنهایی کــه با فــداکاری و به خطر 
انداختن جان خود با کووید۱۹ مبارزه 
کرده اند، باز کنیم. اگر کبک حاضر به 
بازبینی معیارهای تعیین شده در این 
زمینه است، می تواند روی همکاری 

کامل ما حساب کند.«
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خبر کانــادا- طبق مطالعــات اخیر 
»ســازمان آمار کانادا«، شرکت هایی 
که بین سال های ۱۹۹۷ تا 20۱۷ بر 
ربات ها سرمایه گذاری کرده اند، نیروی 

کار بیشتری استخدام کرده اند.
کــه  داد  نشــان  مطالعــات  ایــن 

اما شمار زیادی از تحریم ها برای ملغی 
شدن نیاز به شواهد و استناداتی دارد؛ 
از آن جمله تحریم هایی که به نوعی 
به تروریسم یا تامین مالی تروریسم 

مربوط باشد.
جو بایدن هنگام کارزار انتخاباتی اش 
به بازگشت به برجام اشاره کرده بود. 
یکی از دســتیاران او نیز در روزهای 
اخیر این موضــوع را مطرح کرده و 
خواســتار بازگشــت ایران به رعایت 
کامل مفاد برجام شــده بــود. با این 
حال بایــدن در روزهایــی که نتایج 
اولیه انتخابات روشن شده اظهار نظر 

جدیدی درباره برجام نکرده است.
برخی تحلیلگران نیز چالشــی مهم 
را پیش بینی کرده انــد: فرض کنیم 
بایدن تحریم ها علیه را لغو کرد و به 
برجام بازگشت. چنین اتفاقی لزوما به 
گشــایش اقتصادی برای مردم ایران 
منجر نمی شــود. جمهوری اسامی 
نیز دســتاویزی به نــام ترامپ را که 
در این ســال ها همواره برای توجیه 
ناکارآمــدی اش اســتفاده می کرد از 
دســت خواهــد داد. در آن صورت 
چالشی جدی در برابر حکومت ایران 

خواهد بود.

جمهوری اسالمی و روزهای باقیمانده 
از دولت فعلی آمریکا

اما فارغ از اینکه چه کســی بیســتم 
ژانویه در واشینگتن سوگند ریاست 
جمهوری بخورد، هنوز از دولت فعلی 
ترامپ حــدود ۷0 روز باقی مانده و 
بنابر شواهد، این دولت عزمش را برای 
وضع تحریم هایی بیشــتر علیه ایران 

جزم کرده است.
چنــد روز پیش برخــی پایگاه های 
خبری، از جمله وبسایت »آکسیوس« 
و وبسایت »نشــنال«، گزارش دادند 

که دولــت ترامــپ قصــد دارد در 
ایام باقی مانده از این دولت »ســیل 
تحریم ها« را به سوی ایران روانه کند.

ایــن موضــوع را شــمار زیــادی از 
تحلیلگران و ناظران یادآور شــده اند. 
یک مقام پیشین جمهوری اسامی 
نیز از عبــارت »اقیانوس تحریم ها« 

استفاده کرده است.
»حسین موسویان«، از دیپلمات های 
پیشین جمهوری اسامی که زمانی 
سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته ای 
بود، بــه روزنامه همشــهری گفته 
است: »بازگشت به برجام با توجه به 
اقیانوسی از تحریم ها که دونالد ترامپ 
اعمال کرده بــرای جو بایدن خیلی 
سخت تر از دستیابی به برجام در دوره 
اوباماست. اگر این ســختی ده برابر 

نباشد، کمتر نیست.«
در حال حاضر الیوت آبرامز، نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران، در سفری 
منطقه ای اســت و ســفر منطقه ای 
»مایک پومپئو«، وزیر خارجه آمریکا، 
نیــز به زودی آغاز می شــود؛ یکی از 
محورهای گفت وگوهــای هر دو نفر 

موضوع ایران است.
ســفر ۱0 روزه پومپئو از روز جمعه 
آغاز می شــود و او به فرانسه، ترکیه، 
گرجستان، اســرائیل، امارات، قطر و 

عربستان سعودی خواهد رفت.
پمپئو در دو روز گذشــته چند بار از 
»تهدیدهــای فزاینده ایران« یاد کرد 
و گفت یکی از موضوعات ســفرش 
بررسی اقدامات بی ثبات کننده ایران 

است.
الیــوت آبرامز نیز ســفر خــود را از 
اســرائیل آغاز کرد و امارات متحده 
عربی و عربستان سعودی دو مقصد 

بعدی او هستند.

ادامه از صفحه 2جمهوریاسالمینگران....

حسن جعفری )ایران وایر(

درطولبحرانهمهگیریکرونا

فاصلهطبقاتیدیجیتالدرکاناداگستردهترشدهاست
اینترنــت پرســرعت بــا تخصیص 
بودجه ای به مبلغ ۱٫۷5 بیلیون دالر 
توسط دولت فدرال کانادا به مناطق 
روســتایی و جوامع دورافتاده کانادا 

خواهد رسید.
روز دوشــنبه آقای جاســتین ترودو 
نخســت وزیر کانادا با اعام این خبر 
گفت در دوره ای که ارتباطات مجازی 
یک بخش ضروری از زندگی روزمره 
را تشکیل داده، صندوق مالی برنامه 
پهنای باند همگانی تا ســال 2026 
نزدیک به ۹۸ درصــد مردم کانادا را 
تحت پوشــش اینترنتی قرار خواهد 

داد.
ســرعت اینترنت در مناطق شهری 
و روســتایی کانــادا فاصله بســیار 
چشــمگیری با یکدیگــر دارند که 
علیرغم اقدامات دولــت فدرال برای 
از میان بردن این فاصله همچنان این 

تفاوت قابل لمس است.
اطاعــات جدید به دســت آمده از 
سازمان ثبت اینترنتی کانادا که یک 
ســازمان غیر انتفاعی اســت نشان 
می دهد که فاصله طبقاتی دیجیتال 
در طــول بحران همه گیــری کرونا 
بسیار گســترده تر شــده است. این 
ســازمان در تازه ترین گزارش خود 
نوشته اســت: “در ماه آوریل، سرعت 
دانلود در مناطق روســتایی ۱2 برابر 
کمتر از سرعت آن در مناطق شهری 

کانادا بوده است.“
آقای ترودو اینترنت پرســرعت را در 
این برهه زمانی که دورکاری و اجرای 

کارهای تجاری از راه دور بسیار رایج 
شــده اســت برای مردم کانادا یک 

سرویس ضروری خوانده است. 
در ابتــدا این برنامه در ســال 20۱۹ 
با بودجه ای نزدیــک به یک میلیارد 
دالر از طرف صنــدوق مالی و ۷50 
میلیــون دالر اضافه برای پیشــبرد 
طرح های مورد نظــر دولت فدرال با 
شرکایی همچون آژانس تامین مالی 

زیرساخت های فدرال اعام شد.
آقای تــرودو همچنین اعام کرد که 
دولت فدرال یک معامله 600 میلیون 
دالری با شــرکت ماهواره ای تِلَِست 
مســتقر در اتاوا برای مرتبط کردن 
مناطق دورافتاده و شــمالی کانادا با 
پهنای باند پرسرعت از طریق ماهواره 

به امضاء رسانده است.
حزب لیبرال کانادا در ســال 20۱۷ 
بانک زیرساخت کانادا را برای تغییر 
مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی 

به سمت طرح هایی که دولت فدرال 
آنها را طرح های زیرســاختی تحول 
آفرین می داند که منجر به ایجاد 60 

هزار شغل می شوند، ایجاد کرد.
بــا این وجــود، این بانــک به دلیل 
اینکه تاکنون میزان ســرمایه گذاری 
در پروژه های مرتبــط در این زمینه 
بسیار پایین بوده است، و هر دو حزب 
محافظه کار و ان دی پی در انتخابات 
ســال 20۱۹ وعده دادند که اگر به 
قدرت برســند این بانــک را تعطیل 
خواهند کرد، مورد انتقاد قرار گرفته 

است.
دولت فدرال در گذشته برای دستیابی 
به چنین هدفی هرگــز موفق نبوده 
است. گســترش پهنای باند اینترنت 
یکــی از اولویت هــای دولــت آقای 
اســتیفن هارپر نخست وزیر پیشین 
کانادا در انتخابات ســال 200۸ بود، 
و محافظه کاران تا زمان شکست خود 

در انتخابات سال 20۱5، چندین بار 
برای تحقق این وعده خود برنامه هایی 
را مطرح کردند اما موفق به انجام آن 

نشدند.
جان نیتر نماینده محافظه کار پارلمان 
کانادا در یک بیانیه کتبی در همین 
زمینه گفته است: “در حالیکه ترودو 
و دولت لیبــرال وی به دفعات وعده 
توسعه ارتباطات اینترنتی را داده اند، 
اما به طور مفتضحانه ای در تحویل آن 
شکست خورده اند. این طرح نخستین 
بار در سال 20۱۹ اعام شد و در ماه 
ژوئن 2020 نیز مجــدداً تصمیم بر 
اجرای این طرح اعام شد. خانم مریم 
منصف وزیر زنان و برابری جنسیتی و 
توسعه اقتصادی روستایی کانادا قول 
داد که در روزهای آینده این طرح به 
راه خواهد افتاد، اما پنج ماه بعد هنوز 

هیچ اتفاقی رخ نداده است.”

ایرونیا0 با اینکه مرگ ناشــی از ابتا 
به کووید ۱۹ در گروه سنی باالی 65 
سال بیشترین آمار را داشته و چندین 
مرکز مراقبت از سالمندان شاهد شیوع 
این بیماری و تلفات انسانی بوده ، ولی 
سالمندان بریتیش کلمبیایی ترجیح 
باشند  داشته  بازدیدکننده  می دهند 
تا اینکه  ریسک کووید-۱۹ را نداشته 

باشند. 
نتایج یک نظرســنجی انجام شــده 
توسط حامی افراد مسن در بریتیش 
کلمبیا نشان می دهد بزرگ ترین ترس 
افرادی که در مراکز مراقبت بلندمدت 
و کمکــی زندگی می کننــد ابتا به 
کووید-۱۹ نیست؛ بلکه آن ها بیشتر 
نگران این هستند که نتوانند با نزدیک 
شــدن به پایان زندگی شــان، زمان 
باکیفیت و معناداری با عزیزان شــان 

بگذارنند.
گزارشی که توسط دفتر حمایت افراد 
مسن منتشر شده به اثرات محدودیت 
بازدیدکنندگان نــگاه می کند که به 
عنوان راهی برای جلوگیری از ابتای 
افراد مسن به کروناویروس اعمال شد.
هدف این محدودیت ها این بود که از 
وقوع مرگ و بیماری جدی در میان 
این افراد جلوگیری شــود، اما نتایج 
نظرســنجی آناین، پستی و تلفنی 
برگزار شده نشــان می دهد محدود 
کردن بازدیدکنندگان چیزی نیست 
که بســیاری از افراد مسن در عمل 

می خواهند.
افراد  ایزوبل مکنزی حامــی حقوق 
مســن در گــزارش خود نوشــت: 
»شــواهدی هست که نشان می دهد 
ایــن محدودیت ها اثراتــی منفی بر 

سامت ساکنان داشته اند.«

سالمندانبریتیشکلمبیاییحاضرندریسکابتالبهکرونا
رابپذیرندامااعضایخانوادهبهمالقاتشانبیایند

او می گویــد اســتفاده از داروهــای 
ضد روان پریشــی در مراکز مراقبت 
بلندمدت از زمان اعمال محدودیت ها 
هفت درصد بیشتر شده است. استفاده 
از داروهای ضدافســردگی هم ســه 

درصد بیشتر شده است.
او گفــت: »مــا همچنیــن شــاهد 
نشانه هایی در ارزیابی  کلینیکی مان از 
بیشتر شدن کاهش وزن بدون توضیح 
و بدتر شــدن مود و عائم افسردگی 

هستیم.«
به گفته وی هیچ نظر یکســانی در 
ایــن باره وجــود نــدارد و بعضی ها 
از محدودیت هــای فعلــی حمایت 
می کنند، اما اکثریت قاطع خانواده ها 
و ساکنان می گویند این روش نتیجه 
نمی دهــد. بعضی هــا هــم گفته اند 

محدودیت ها »غیرانسانی« هستند.
در ایــن گــزارش همچنیــن بــه 
داســتان های شــخصی دربــاره اثر 
محدودیت ها بر سالمندان اشاره شده 
است . پاسخ 2۱ نفر در گزارش آورده 
شد و خیلی ها گفتند حس می کنند 
رها شــده اند یا دارند کنار گذاشــته 

می شــوند. یک نفر  دربــاره مادرش 
نوشت  »فکر نمی کنم اگر من نتوانم 

کنارش باشم بخواهد زنده بماند.«
خیلی هــا می گوینــد افراد مســِن 
خانواده  شان خیلی ساکت تر شده اند. 
یک نفر گفت مــادرش طوری رفتار 
می کند کــه انگار خانــواده اش او را 
کنار گذاشته اند. یک نفر گفت حس 
عذاب وجدان می کند چون نمی تواند 
از مــادرش مراقبت کنــد و یک نفر 
دیگر این بار را روی دوش خواهرش 
گذاشته تا تنها فردی باشد که اجازه 

بازدید دارد.
در یکی از پاســخ ها آمــده: »حس 
می کنــم دارم زمان محــدودی که 
برای شــوهرم باقی مانده را از دست 

می دهم.«
یــک نفر دیگر گفــت حس می کند 
مــادرش را رها کرده نوشــت: »این 
پراسترس ترین و بدترین دورانی است 
که تا به حال تجربه کــرده ام. اینکه 
نتوانم پیش مادرم باشم که زوال عقل 

iroonia.ca ».دارد قلبم را می شکند

کاناداییهابیشترینهزینه
رابرایخدماتتلفنهمراهدرجهان

پرداختمیکنند

ایرونیا-گزارشــی جدید از شــرکت 
تحلیل بازار موبایل Rewheel واقع 
در هلســینکی نشــان داد که کانادا 
گران قیمت تریــن نرخ هــای ماهانه 
خدمات دسترسی به اینترنت موجود 
در دنیای توسعه یافته را در نیمه دوم 

2020 تا اینجا داشته است.
ســه شــرکت بزرگ مخابرات کانادا 
روی هم رفته بیش از ۹0 درصد بازار 

وایرلس کشور را کنترل می کنند.
در بیــن آنها تــاس در میان ۱6۸ 
تامین کننده خدمات در ۴۸ کشور در 
اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکاها »باالترین 
پایین ترین میزان  بــا  قیمت ماهانه 

رقابت پذیری« را داشت.
بــل در رتبه دوم قــرار گرفت و پس 
از آن راجرز ســوم شــد. بــه خاطر 
نرخ های هنگفت و رویه های تجاری 
بحث برانگیز این سه غول، و البته عدم 
قانون گذاری درست آن ها، کانادا تنها 
کشــور این گزارش بود که متوسط 

قیمت خدمات وایرلس  آن باالی ۹0 
دالر در ماه بود.

در نیمــه دوم ســال 2020، دولت 
فــدرال کانادا از راجــرز، بل و تاس 
خواست قیمت بسته های اصلی تلفن 
همراه خود را ظرف دو ســال حداقل 

25 درصد کاهش دهند.
نودیپ بینــز وزیر نــوآوری، علم و 
صنعت کانــادا در مارس موقع اعام 
ایــن خبر گفت: »خدمــات وایرلس 
دیگر یک مســئله لوکس نیســت 
بلکه یک ضــرورت حیاتی برای کار 
کردن، یاد گرفتن در مدرسه و برای 
فعل و انفعال داشتن در جامعه مدرن 

محسوب می شود«.
هنــوز ایــن ســه شــرکت خیلی 
قیمت های شــان را پایین نیاورده اند، 
اما اگر نتوانند تا سال 2022 این کار 
را انجام دهند، دولت لیبرال قول داده 
عواقــب قانونی جدی در انتظار آن ها 

iroonia.ca .خواهد بود

سرمایه گذاری روی ربات ها، استخدام 
نیــروی کار با تخصص بــاال و حتی 
تخصص پایین را توســعه داده است، 
اما بر نیروی کار با تخصص متوسط 
همچنین  اســت.  نداشــته  تاثیری 
شــرکت هایی که ربات هــا را به کار 
گرفتند، مدیران کمتری نســبت به 

دیگر شرکت ها داشته اند.
پیشرفت های اخیر در زمینه رباتیک، 
دوباره موجب نگرانی در مورد تأثیر آن 
بر انسان شده است. نگرانی عمده این 
است که آنها جایگزین نیروی انسانی 

می شوند.
درک تأثیــر ربات ها بر نیــروی کار 
انسانی نیاز به درک این موضوع دارد 
که بنگاه های اقتصادی چه رباتی را و 

برای چه به کار می گیرند؟
ســرمایه گذاری  در خصوص  داده ها 
بر ربات ها نشــان می دهد که از سال 
200۸، ســرمایه گذاری در ربات های 
یافته  افزایــش  همچنــان  صنعتی 
اســت در حالی که ســرمایه گذاری 
در ربات هایی که بــه خطوط مونتاژ 
خــودرو اختصــاص یافته اند،کاهش 
داشته است. در ســال 200۸ ارزش 
ربات های به کار رفته در صنایع کانادا 
حدود 2/۱ میلیارد دالر بود که نیمی 
از آنها در خطوط مونتاژ شرکت های 

خودروسازی بودند.
ســال 20۱۷، ارزش کل ربات ها در 
کانادا بــه 5/۱ میلیارد دالر رســید 
که فقط ۴00 میلیــون دالر آنها در 
بخش خودروســازی مشغول به کار 
بودند. در مقابل، کانادا شــاهد رشد 
ســرمایه گذاری در زمینه اتوماسیون 
و به کارگیری ربات ها در بخش های 
دیگری مثل کشــاورزی، اســتخراج 
نیــز حوزه  معادن، ساخت وســاز و 

سامت بود.
نتایج این تحقیق نشــان می دهد که 
شرکت ها نه به منظور کاهش هزینه 
نیروی کار که به دلیل بهبود کیفیت 
محصوالت و خدمات به ربات ها روی 

می آورند.
در ادامه باید به این نکته نیز اشــاره 
کرد که ربات هــا در مواردی نه تنها 
جایگزین برخی از مشاغل می شوند 
بلکه نیازهای ســایر مشــاغل را نیز 
تغییرمی دهند. قطعاً تمام نیروی کار 
انسانی از این تغییر سود نخواهند برد.
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Perfect Shot Studio
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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

اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي  و 
اجتماعي و فرهنگی

 بنیاد ایران و کانادا

بنیاد کانادا و ایران مفتخر است که بعد از تاش فراوان و جمع آوری مبلغ 
متنابهی قادر است که به دانشجویان واجد شرایط بعد از گذراندن مصاحبه و 
دارا بودن کلیه شرایط الزم مبلغی را بصورت بورسیه تحصیلی به آنها تقدیم 
نماید . دانشجویان واجد شرایط  میتوانند  اطاعات ومدارک الزم را که در 
وبسایت بنیاد کانادا و ایران ذکرشده تهیه نموده و قبل ازتاریخ ۳0 نوامبر 
2020 به آدرس زیر ارسال نمایند .برای دریافت اطاعات بیشتر با شماره 
۱۹۷۷-۸00-  60۴  تماس گرفته و پیام خود را بگذارید  تا با شما تماس 

   admin@cif-bc.com گرفته شود.ضمنا میتوانید پیام خود را با ایمیل به
ارسال دارید. آدرس پستی  و وب سایت بنیاد کانادا و ایران عبارتند از:

PO Box 91231,West Vancouver, BC,V7V 3N6
Website: www.cif-bc.com 

بنیاد کانادا و ایران

بنیاد کانادا و ایران برنامه معرفی تعدادی از  منتخبین 25 مهاجر برتر کانادا 
در سالهای اخیر را از طریق برنامه زووم برگزار مینماید. 

این برنامه از چگونکی نامزد شدن این هموطنان و شرایط انتخاب شان  برای 
دریافت این جایزه معتبر وهمچنین تشویق دیگران برای ادامه مسیر

 آنها اطاعات مفیدی به شرکت کنندگان خواهد داد. 
تاریح 20 نوامبر ازساعت ۷ تا ۹ بعد از ظهر.

برای دریافت اطاعات بیشتردرمورد این برنامه با پیامگیر
 بنیاد کانادا و ایران۱۹۷۷-۸00- 60۴ تماس حاصل نماید تا اطاعات  الزم 

برایتان ارسال گرد د. لطفا برای دریافت لینک برنامه ایمیل خود 
را به  admin@cif-bc.com ارسال بفرمایید

نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی 

دو ساعت جلسه مهارتهای کاریابی در کانادا را بصورت آناین برگزار میکند:
اگر جویای کار مناسب هستید ، اگر نمیدانید از کجا شروع کنید و یا از 

رزومه دادن خسته شده اید، اگر نمیدانید در چه شغلی در کانادا آینده بهتری 
خواهید داشت و یا چه شغلی با شخصیت شما بیشتر هماهنگ است، از شما 

دعرت میکنیم در این جلسه آناین ثبت نام بفرمایید.
 سرفصل مطالب:  - روشهای کاریابی مدون - اهداف کوتاه مدت 

و بلند مدت حرفه ای - تعیین نقطه شروع کاریابی 
- منابع و مراجع برای برنامه ریزی بهینه شغلی

سخنران : شادی اشتری
دوشنبه ۳0 نوامبر ساعت ۴ تا 6 بعدازظهر در محیط زوم
بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه  ، ثبت نام الزامیست

شماره تماس: 60۴۹۸۸2۹۳۱ داخلی 26۳ شادی اشتری
لطفا نام کامل و شماره تلفن خود را بگذارید و یا ایمیل فرمایید:

shadya@nsms.ca
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد.

برخیازمتخصصان
ازکاملنبودندادههادرموردواکسنفایزرنگرانهستند

به گزارش »خبرکانــادا« و به نقل از 
»نشــنال جئوگرافیک«، شرکت های 
دارویی »فایــزر« و »بیونی تک« در 
تاریخ نهم نوامبر از مثبت بودن  نتایج 
اولیه آزمایش مرحله ســوم واکسن 
کرونا خبر دادند. این خبر دســتاورد  
بزرگی در مبارزه با همه گیری کرونا 
محســوب می شود  که تاکنون بیش 
از یــک میلیون نفــر را  در جهان به 
کام مرگ کشانده و  زندگی مردم  و 
اقتصاد جهان را زیر و رو کرده است.  

شــرکت های »فایزر« و »بیونی تک« 
در بیانیه مطبوعاتی خود اعام کردند 
که داده های بررسی شده توسط یک 
هیئت مســتقل از متخصصان نشان 
می دهد که واکســن آنها ۹0 درصد 
موثر است، به این معنی که از هر ده 
نفر دریافت کننده واکسن، نُه نفر تاثیر 
مثبتی از آن گرفته اند. این میزان حتی 
بسیار باالتر از معیار 50 درصدی است 
که توسط ناظران بهداشتی سازمان 
غذا و داروی ایاالت متحده و سازمان 

بهداشت جهانی تعیین شده است.
این خبر بی سابقه بود زیرا تکنولوژی 
کار  آن  روی  آنهــا  کــه   mRNA
می کردند تاکنون فقط در مدل های 

حیوانی اثبات شده است.
البته بــرای برخــی نیز ایــن خبر 
تعجب آور بود، زیرا این شرکت قبل از 
اینکه تمامی داده ها و اطاعات را در 
دسترس قرار دهد، گام غیرمعمولی 
برداشت و نتایجی را منتشر کرد که 

گزارش میان دوره ای خوانده  می شود.
»علی اصغر کی سالم«، رئیس علوم 
دارویی در دانشــگاه آیووا می گوید: 
»یک دانشمند نیاز به داده های واقعی 
یک آزمایــش بالینــی دارد تا بداند 

تفسیر واقعی از نتایج چیست.«
چندین متخصص دیگر هم می گویند 
که نگران این هســتند که مردم در 
مورد واقعیت واکسن اطاعات ناقصی 

گرفته باشند، موفقیتی که اطاعات 
مهمی را نشــان نمی دهد. مثا هنوز 
مشخص نیســت این واکسن از کدام 
گروه های سنی محافظت می کند و آیا 
روی نوع خفیف ویروس موثر است یا 
شــدید. همچنین این احتمال وجود 
دارد که رقم ۹0 درصدی با شــروع 
آزمایش و جمع آوری نتایج بیشــتر 
توسط محققان تغییر کند. به عاوه، 
نتایج هنوز حتی به عنوان پیش چاپ 

اولیه هم منتشر نشده است.
تحقیقات  دانشــیار  دوشی«،  »پیتر 
در  دارویــی  بهداشــتی  خدمــات 
دانشکده داروسازی دانشگاه »مریلند« 
می افزاید: »کمبود داده در مورد آنچه 
در حال حاضر از فایزر می بینیم، بسیار 

نگران کننده است.«
با این حال متخصصان بســیاری نیز 
این تصمیم را ستوده اند. آنها می گویند 
بعید است نتیجه ۹0 درصدی تغییر 
قابل توجهی کنــد. »رابرت واچتر«، 
رئیس گروه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا، 

سانفرانسیســکو می گوید: »احتماالً  
این درصــد تغییر خواهــد کرد، اما 
ممکن اســت به ۸۷ درصد برسد و با 
توجه به آمــار و ارقام آزمایش به 50 
درصد نمی رســد. ایمنی بیماری به 
وضوح در محدوده ۹0 درصد است.«

دو شــرکت فایزر و بیونی تک مرحله 
سوم و نهایی آزمایش واکسن کرونا را  
در ماه جوالی آغاز کردند. ۴۳ هزار و 
5۳۸ داوطلب برای دریافت واکسن به 
دو گروه تقسیم شدند، یکی گروه برای 
دریافت واکسن مورد مطالعه و گروه  
دیگر برای دریافت یک ماده غیرفعال 

معروف به دارونما.
تجزیه و تحلیل مقدماتی یک هیأت 
مســتقل نظارت بر داده ها، روی ۹۴ 
تاییدشــده کووید-۱۹  ابتای  مورد 
در بین داوطلبانــی بود که یا دو دوز 
از واکســن این دو شرکت داروساز را 

دریافت کرده بودند و یا دارونما.
یافته ها این آزمایش ها نشــان داد از 
بین ۹۴ مورد ابتا، کمتر از ۱0 درصد 

مــوارد ابتا در بیــن داوطلبانی بود 
که واکســن به آنها تزریق شده بود و 
از نظر شــرکت فایزر این نشانه قوی 
از اثربخشــی آن است. در مقابل ۹0 
درصد دیگر مبتایان افرادی بودند که 
واکسنی دریافت نکردند و تنها دارونما 

به آنها تزریق شد.
فایزر اعام کرد که واکسن هفت روز 
پس از تزریق دوز دوم و 2۸ روز پس 

از دوز اولیه، ایمنی ایجاد می کند.

ادعای فایزر در مورد عوارض جانبی 
مشکوک

اخبار اعام شده موجب رونق بازارهای 
ســهام شــد و به کاهش روند نزولی 
هفته هــای اخیر کمک کــرد. این 
واکنش سواالتی را ایجاد کرده است 
که چرا فایزر و بیونی تک تصمیم به 

انتشار داد ه های موقت گرفتند؟
جریــکا پیتز، مدیر روابط رســانه ای 
شرکت فایزر  در پاسخ به این سوال که 
آیا فایزر تحت فشار سهامداران است یا 
خیر؟ به »نشنال جئوگرافیک« گفت 
که شــرکت ملزم به انتشار گزارش 
نیســت؛ اما همیشه بنا به تشخیص 

خود این کار را انجام داده است.
او گفت: »ما همیشه گفته بودیم که 
با توجه به نیاز، نتایج میان دوره ای را 
به اشــتراک خواهیم گذاشت.« وی 
افزود: »ما در اخبار گفته ایم که آنچه 
ما به اشتراک گذاشته ایم نتایج قطعی 
نیستند، اما باید بگوییم که تاکنون در 
هیچ داوطلبی عــوارض جدی دیده 

نشده است.«
وی اضافه می کنــد که کمیته های 
نظارت بر داده ها در صورت مشاهده 
عوارض جانبی مشکوک یا قابل توجه،  
کار را متوقف می کنند. همانگونه که 
این اتفاق برای سه واکسن کرونای در 
حال آزمایش دیگر رخ داده است؛ اما 
در مورد فایزر این اتفاق نیفتاده است.
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 سرايه
كاشان ـ    خانه طباطبايى /عكس از: على آذرنيا كماري

20 آذر
*در روز عاشوراي حسيني مردم در تهران و 
شهرهاي ايران به راه پيمايي پرداختند. در حالي كه 
اكثريت قريب به اتفاق آنان حامل پالكارتهايي كه 
مشحون از شـــعارهاي سياسي بود به طرف ميدان 
آزادى به حركـــت درآمدند. اين گروههاي عظيم 
كه در طول مســـير خود به دادن شعارهاي سياسي 
مي پرداختنـــد در ميـــدان آزادي اجتماع كردند و 
پس از ايراد ســـخناني قطعنامه راهپيمايي را در 17 
ماده قرائت نمودند. در اين قطعنامه كه به تصويب 
ميليون ها نفر مردم رسيد آمده بود: سقوط و پرچيده 

شدن بساط شاه، برقراري حكومت عدل اسالمي، 
رهبري حضرت آيت اهللا العظمي امام خميني، آزادي 
واقعي، اجراي عدالت اجتماعي و تأمين حقوق مردم، 
جلوگيري از هرگونه سلطه گري... پس از راهپيمايي 
تاســـوعا و عيد فطر، اين راهپيمايي عظيمترين 
تظاهرات مردم تهران بود. همچنين حضور زنان 
محجبه در اين رفراندم بزرگ، چشـــم گير بود، و 
قطعنامة هفده ماده اي قرائت شـــد، كه در آن بر 
رهبري امام خميني و برقراري حكومت اسالمي و 
اجراي عدالت تأكيد گرديد. اخبار اين راهپيمايي 
كه در صدر اخبار جهان قرار داشت، جهانيان را 
متوجه اين مطلب كرد كه مردم ايران رژيم سلطنتي 
را نمي خواهند. همچنين در شـــهر قم، انبوه كثير 
مردم در حالي كه عده اي از مدرســـين و فضالي 
حوزة علميه و آيت اهللا منتظري پيشاپيش آنها در 

حركت بودند، راهپيمايي كردند.

*در اصفهان مردم خشمگين، محل سازمان 
امنيت و كالنتري يك را به آتش كشيدند.

*عده زيادي از سربازان در روزهاي تاسوعا و 
عاشورا سربازخانه ها را ترك گفتند.

*در نجف آبـــاد عده اي از مـــردم در حين 
تظاهرات كشته شدند.

*هنري كيســـينجر به حمايت از شاه طي 
مصاحبه اي گفت: آنچه در ايران پيش مي آيد يك 
تراژدي براي غرب است. شاه هرگز شيرهاي نفت 

را به دالئل سياسي بروي كسي نبسته است.
*در پي خروج سربازان از تهران در روزهاي 
تاسوعا و عاشـــورا، امشب ارتش در پناه شب به 

سوي پايتخت سرازير شد.
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برادر آبادانيزندگي 

مقابل كيفيتنفس
از گياهان نفع و فايده

دارويي سخنان ياوه
دفتر

 خالصه 
نامه ها

پيشوا
به غير از 

زودرنج و 
عاطفي

مولد الكتريسيته
ماه چهارم ميالدي

بيماري خطرناك

رنگ آرامش
سه كيلو

هواپيماي عجول

شانه
محل پختن نان

تصوير
رودي در مصر 

عالمتي در رياضي

پول 
قدرتمند 

آسيا

نوك كوه

پذيرفتن فرمان

لوح فشرده

مهره شيشه اي

باالپوش بلند
زبان

نماينده

ا

ع

ز

مدير
شراع

تكيه كردن
به كار بردن

لغو قرارداد تقسيم ايران از سوي لنين
از يازدهم تا چهاردهم دســـامبر ســـال 1917 دولت 
انقالب بلشويكي (توده اي) روسيه در چند اعالميه جداگانه 
قراردادهاي تحميلي دولت تزاري روسيه به ايران و امتياز هاي 
كسب شده از ايران را لغو و از بدهي هاي پولي ايران به روسيه 

صرف نظر كرد.
 مقامات مفلوك و ناآگاه دولت وقت تهران غفلت كردند كه 
بخواهند؛ اكنون كه نظام تزاري روسيه از ميان رفته، قراردادهاي 
گلستان و تركمن چاي كه با ميانجي گري انگلستان تنظيم شده 
بود لغو و مناطق متصرفه به وطن بازگردانده شوند. ترديد نبود 
 دولت انقالب روسيه كه در آن زمان در مناطق شمال ارس با 
 دشـــواري هاي متعدد رو بـــه رو بود اين خواســـت را 

مي پذيرفت.
مارشال ژوكف فاتح برلين

امروز زادروز مارشال گئورگي ژوكف فاتح برلين، نابغه 
نظامي روسيه و قهرمان شـــوروي است كه 11 دسامبر سال 
1896 به دنيا آمد. در سال 1939با واحدهاي تحت فرمان خود 
نيروهاي ژاپني را كه پس از اشغال منچوري چين به مغولستان 

تجاوز كرده بودند از آنجا اخراج كرد.
پس از رسيدن نيروهاي ارتش آلمان به دروازه مسكو، 
خود فرماندهي دفاع از پايتخت را به دســـت گرفت . با اين 
 كه رئيس ســـتاد ارتش شـــوروي بود و بايد در دفتر خود

 مي نشســـت، به صحنه شتافت و شـــخصا به آزاد ساختن 
اســـتالينگراد پرداخت و موفق شـــد كه بهتريـــن افراد و 
ژنرال هاي آلمان را در آنجا به اســـارت بگيرد. در ســـال 
 1345 برليـــن را تصرف كرد و در شـــرق آلمان مســـتقر

 شد.
پادشاهي كه ازدواج را بر سلطنت ترجيح داد

كاري كه ادوارد هشـــتم پادشـــاه وقت انگلستان در 
يازدهم دسامبر سال 1936 انجام داد شايد در همه تاريخ نظير 
نداشـــته باشد. وي در اين روز از سلطنت كنارگيري كرد تا 
بتواند با زن مورد عالقه اش بانو «واليس سيمسون»كه قبال 
دو بـــار ازدواج كرده و طالق گرفته بود ازدواج كند و براي 
اين اقدام خود در يك نطق راديويي از مردم انگلستان پوزش 
طلبيد و از آنان خواســـت كه از اين ازدواج او (ازدواج با زن 
مطلقه، از عوام الناس و خارجي) حمايت كنند، و تاج و تخت 
را به برادر كوچكش سپرد كه به نام جورج پنجم (پدر اليزابت 

دوم) پادشاه شد.

جانا بيا كه بى تو دلم را قرار نيست
بيشـــم مجال صبر و ســـر انتظار نيست

ديوانه اين چنين كه منم در بالى عشق
دل عاقبت نخواهد و عقلم به كار نيست

گر خواندنت مراد و گر راندن آرزوست
آن كن كه راى تســـت مرا اختيار نيست

ما را همين بسست كه داريم درد عشق
مقصود ما ز وصل تو بوس و كنار نيست

اى دل هميشه عاشق و همواره مست باش
كان كس كه مست عشق نشد هوشيار نيست

با عشق همنشين شو و از عقل برشكن
كو را به پيش اهل نظر اعتبار نيســـت

هر قوم را طريقتى و راهى و قبله ايست
پيش عبيد قبله به جز كوى يار نيســـت
عبيد زاكانى

تظاهرات روز عاشورا 57 در تهران

سنگر بندي خيابان ها توسط مردم در تهران

حكومت نظامي در اصفهان

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 - مؤسس اولین واحد علمی به نام »ارتباطات« در ایالت ایلینویز 

و سپس در دانشگاه استنفورد- خودروی شرکت تراکتورسازی
2-  پهلوان ایرانی- خطا کار- شهر زیارتی عراق

3-  نمایان- اثری از الیزابت کاستووا- کشوری در آفریقا
4-  نانجیب- باد سرد- حصه- صدا

5-  کمبودش باعث گواتر شود- بازی هندوان- نماد
6-  نخ بافتنی- دریا- غرغر بچه

7-  نوعی میکروسکوپ- گسترده شده- مجری وصیتنامه
8-  اثری از جان وایتینگ

9-  پارچه زربفت- درخشش و برق زدگی- سوراخ سوراخ
10-  یک عامیانه- شهر برج طغرل- نژاد روسی

11-  شهری توریستی در استان گیالن- روشن ساختن- دریاچه استرالیا
12-  اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی- بلند همت- لعاب- یک نوع پارچه

13-  مخلوط ساختمانی- شهر صنعتی- از جوایز ادبی
14-  چگونگی ها- پرستش- یار داماد

 - کامپیوتـــری  شـــرکت های  از    -15
نوعی خرما

 عمودي:
1-  اثری از لویی شارل آلفرد دوموسه- 

سخن چین
2-  یک نوع ریواس- آبخور- صبر زرد 

طب سنتی
3-  صـــدای هشـــدار- پـــل مردابی- 

بازیگر مرد فیلم »نرگس مست«
4-  پسوند حرفه ساز- نوعی از خودرو 

پورشه- سطح- درخت و نهال رز
- ماننـــد  بـــی  گوهـــر  شـــرم-    -5 

 گریه پرصدا
6-  کاشـــف میکروب ســـل- صدای 
گربه- گرفتنی از هوا- روکار ساختمان

7-  مـــادر میهـــن- نامـــی مردانـــه- 
چاهی متبرک در جنوب مدینه

8-  تری و نمناکی- شـــگون- دیدن و 
نظاره کردن

9-  شـــهد شیرین- شـــهری مهم در 
استان کردستان- شانه

10-  کنایه از چاق- ضمیر جایگزین- 
غذای بیمار- تذکره

11-  گرداگـــرد لـــب- گیاهـــی گلدار- 
واحد سنجش حجم مایعات

12-  پرنده ای شکاری- آوای درشت- 
احصاییه- جنازه

13-  رغبت هـــا- هنـــر رزمـــی مدرن 
چینی- جوش چرکین

14-  فریـــاد- نصـــب کننـــده- یـــک 
بشـــقاب کوچـــک حـــاوی غـــذا و یـــا 

نوشیدنی
15-  قـــدرت- پـــل دیدنـــی بخـــش 
فیروزآبـــاد شهرســـتان کوثر اســـتان 

اردبیل

حل جدول ويژه شماره  6943

   افقي:
1 - ســـازنده وســـایل چوبی- اولین شاعر پارســـی گویی که در مدح 

 اهل البیت)ع( شعر سروده است
2-  خوش قد و قامت- جور چین- اولین حاکم ماد

3-  مثنوی اوحدی مراغه ای- بهشت زیر پای اوست- مرکز جمهوری چک
4-  فوری- پرنده تنها- طلبکار و وام دهنده- سطح و ظاهر ساختمان
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رنجی که بیماران سی اف  علی رغم ادعای تحريم نشدن دارو می برند

ریه هایی که با تحریم از کار می افتد
مريم طالشی
گزارش نويس

 »دائم فکر می کنم سربار خانواده هستم. 
به ســـنی رســـیده ام که نیـــاز دارم کار کنم، 
درآمدی داشـــته باشـــم و به لحاظ روحی 
راضی شـــوم اما االن فقـــط می بینم تمام 
درآمد خانـــواده دارد صـــرف بیماری من 

می شود.«
این را شـــادی می گوید، شـــادی زندی 
24ساله که اهل کردستان است و از سنندج 
آمده. پوست ســـفید مهتابی و چشم های 
روشـــنی دارد که بی رمق به نظر می رسند. 
آرام حـــرف می زند. در یکـــی از آلوده ترین 
روزهـــای تهران با او پشـــت میزی در پارک 
شفق نشسته ام و دلم می خواهد گفت و گو 
زودتر تمام شـــود. شادی از سنندج آمده تا 
در جشنی که انجمن »قدم« برای بچه های 
سی اف برگزار کرده شـــرکت کند، البته که 
امکان حضور خود مبتالیان چندان فراهم 
نیست، هم به لحاظ شرایط جسمی و هم 
اینکه کنار هم بودن بیماران سی اف ممکن 

است مشکالت آنها را حادتر کند.
اگـــر در مـــورد بیماری ســـی اف چیزی 
نشـــنیده اید بایـــد بدانیـــد کـــه ســـی اف یا 
»سیستیک فیبروزیز« یک بیماری ژنتیکی 
اســـت که از زمان تولد ظاهر می شـــود. در 
این بیمـــاری درگیـــری اعضـــای مختلف 
بدن مشـــاهده می شـــود که مهم ترین آن 
ریـــه و لوزالمعده اســـت. بیشـــتر بیماران 
به دلیـــل تخریـــب پیشـــرونده و نارســـایی 
ریوی دچار آســـیب جدی می شوند. چقدر 
عمـــر می کنند؟ »نهایت 25 ســـال« این را 
شادی 24 ساله می گوید و جمله اش مثل 
پتک توی ســـر آدم کوبیده می شـــود. البته 

بیشـــتر بیماران فقط تا 10، 12 سالگی دوام 
می آورند آن هم به دلیل اینکه این بیماری 
پرهزینه تریـــن بیمـــاری در ایران اســـت و 
تأمیـــن دارو و هزینه هـــای درمـــان، عمـــر 

مبتالیان را کوتاه می کند.
»از 21 سالگی فهمیدم به سی اف مبتال 
هستم. همیشـــه عالئم بیماری را داشتم 
اما بیماری ام تشـــخیص داده نشـــده بود؛ 
ســـرفه مکرر، ســـرماخوردگی های مکرر و 
خیلی شـــدید، کمبود وزن، کم اشتهایی و 
سردرد که به دلیل افت گاز خونم بود. وقتی 
تشخیص دادند، چون چند سال بود درمان 
نگرفتـــه بـــودم، وضعیت ریـــه ام از کنترل 
خارج شـــده بود. گفتند باید مدام بستری 
شـــوم تا شـــرایطم کمـــی متعادل شـــود. 
دی ماه 94 فهمیـــدم این بیماری را دارم و 
از آن موقع تا حاال 16 بار بســـتری شده ام و 

هربار 14 روز.«
شـــادی این را می گوید و ادامه می دهد: 
»مشـــکل ما فقط رنـــج بیماری نیســـت. 
هیچ کس حمایتی نمی کند و هزینه ها هم 
سرســـام آور است. یکی از داروهایم هست 
که اصالً غیرقابل دســـترس اســـت و یکی 
دیگر را تازه پیدا کرده ام. دستگاه »نبوالیزر« 
را بایـــد مـــدام در طول روز اســـتفاده کنیم 
کـــه هوا کمپرس می کنـــد و دارو را به ذرات 
خیلی ریز تبدیل می کند که از راه استنشاق 
قابل جذب باشد و به ریه ها برسد. حداقل 
روزی دو بار باید از دســـتگاه استفاده شود. 
قیمت این دستگاه هم باالست و تهیه اش 
برای همه ممکن نیست. کمبود دارو خیلی 
مشـــکل درســـت می کند. حتی ساده ترین 
دارویمـــان کـــه بـــرای تنظیـــم آنزیم های 
پانکراســـمان اســـت چند ماه است نایاب 
شـــده و اگر آن دارو نباشـــد اصالً وزن گیری 

صورت نمی گیرد و وقتی وزن گیری صورت 
نگیـــرد، آدم ضعیف می شـــود.« شـــادی 
اقتصـــاد خوانده امـــا کار نمی کند. به دلیل 
بیماری نمی تواند ســـاعت های زیاد کار را 
تحمل کند و هم اینکه زود به زود بســـتری 
می شـــود؛ هر دو مـــاه یک بار بـــه مدت دو 

هفته.
ســـهیل جعفریـــان 22 ســـاله هـــم به 
سی اف مبتالســـت. مدام ســـرفه می کند. 
همراه مادرش از مالرد آمده. پدر و مادرش 
دخترعمو و پســـرعمو هســـتند، برعکس 
شـــادی که حاصل ازدواج فامیلی نیست. 
سهیل یک برادر دارد که 7 سال از خودش 
کوچکتر اســـت. بیمـــاری اش 15 ســـالگی 
تشـــخیص داده شـــد، از روی ســـرفه های 
شـــدید. این بیماری توی غربالگری نشان 
داده نمی شـــود. فقط بـــا آزمایش ژنتیک 
معلـــوم می شـــود که هزینـــه اش بین یک 

میلیون و 200 تا 4میلیون تومان است.
»دو هفته بیمارستان بستری بودم و از 
روی تست عرق فهمیدند ســـی اف دارم. 
دارو گرفتم که قیمت شـــان هم خیلی باال 
بود. ما معموالً بیمارستان مسیح دانشوری 
بســـتری می شـــویم. قیمت داروها آنقدر 
باالســـت که درصد کمی می توانند تأمین 
کنند و خیلی بچه ها به خاطر نبود دارو فوت 
کرده اند. هم اتاقی هایم توی بیمارســـتان 
امســـال و پارســـال فوت کرده انـــد، هم به 
خاطر کمبود دارو و هم اشتباهات پزشکی 
چون با این بیماری آشنایی ندارند؛ عمدتاً 

اشتباه زیاد صورت می گیرد.«
پیوســـته  ســـهیل  نمی گـــذارد  ســـرفه 
تـــی  آی  می گوید:»مـــن   کنـــد.  صحبـــت 
می خوانـــم چون معافیت پزشـــکی دارم، 
هرجا برای کار می روم می ترســـند بهم کار 

بیشتر بیماران به دلیل تخریب پیشرونده و نارسایی ریوی دچار 
آسیب جدی می شوند. چقدر عمر می کنند؟ »نهایت 25 سال« این 

را شادی 24 ساله می گوید و جمله اش مثل پتک توی سر آدم کوبیده 
می شود. البته بیشتر بیماران فقط تا 10، 12 سالگی دوام می آورند آن 
هم به دلیل اینکه این بیماری پرهزینه ترین بیماری در ایران است و 

تأمین دارو و هزینه های درمان، عمر مبتالیان را کوتاه می کند
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که اصاًل نیســـت. داروها بیشـــتر از آلمان و 
سوئیس وارد می شـــود. االن هم که هرچه 
مراجعه می کنیـــم برای کـــرون می گویند 
مـــا تحریـــم هســـتیم و دارو نیســـت. پس 
بچه های مـــا چه کار کننـــد؟! داروی ایرانی 
برای پانکراس که اصالً تأثیر ندارند. داروی 
هندی هم گرفتیم که خوب نبود. ما حتماً 
باید دســـتگاه اکسیژن ســـاز در خانه داشته 
باشیم. داروها آنقدر گران است که دیگر از 
پس دســـتگاه برنمی آییم. سهیل دستگاه 
اکسیژن ســـاز نـــدارد. بیمارســـتان مســـیح 
از دســـتگاه های  داد؛  دانشـــوری دســـتگاه 
قدیمـــی خودشـــان. از مؤسســـه دســـتگاه 
نبوالیـــزر دادنـــد. موقع هایی که اکســـیژن 
ســـهیل افت می کند واقعاً نمی دانیم چه 
کار کنیم با اینکه مالرد هستیم و هوا باز بهتر 

است.«
 مرضیـــه میرپـــور، کارشـــناس اجرایی 
مؤسسه اما از خانواده هایی می گوید که دو تا 
سه بچه مبتال به سی اف دارند: »مادرهایی 
هســـتند که دو تا بچه کوچک مبتال به این 
بیمـــاری دارنـــد. یعنـــی ماهـــی 8میلیون 
هزینه، حتی ســـه تا بچه هم دارند. کودک 

بدهند. می گویند مسئولیت دارد برایمان. 
از یـــک طرف هم هزینه های دارو سرســـام 
آور است. فقط هم بحث خودمان نیست. 
در واقـــع فقط مریضی نیســـت، من حس 
می کنـــم دارم حـــق داداشـــم را می خورم. 
از دیـــد مریض این حق خوری محســـوب 
می شود. درآمدی که باید برای او هم خرج 
شـــود همه اش خرج من می شود. او هم از 
چشـــم من می بیند و شـــاید ترحم کند که 
آن هم بد است. او هم می گوید من خیلی 
چیزها را ندارم چون سهیل مریض است.«

شـــادی حرف ســـهیل را که آن ســـوی 

میـــز نشســـته تأییـــد می کنـــد و می گوید: 
»حس ســـربار بودن خیلی بد است. آنقدر 
هزینه های داروی ما باالســـت که چیزی به 
بقیه نمی رســـد.« شـــادی دو تا برادر و یک 
خواهر دارد. شـــهال جعفریان مادر سهیل 
می گوید: »دارو باید مادام العمر اســـتفاده 
شـــود. هـــر دوره دارویی که یک ماه اســـت 
بین 4 تـــا 5 میلیون تومان هزینـــه دارد که 
کامل به عهده خانواده هاســـت. پســـرها را 
که 18 ســـالگی از بیمه خارج می کنند. االن 
هم هیچ کجا حمایتـــی نمی کند. ای کاش 
ایـــن بیمـــاری را جـــزو بیماری های خاص 

حســـاب می کردند تا کمکی می شد. کاش 
درد بچه ها فقط بیماری شان باشد. هزینه 
درمان هســـت، هزینه زندگی هم هســـت. 
این بچه ها افسرده می شوند چون بچه های 
دیگر را می بینند و شـــرایط خودشان را هم 
می بینند. سنی اســـت که باید رشد کنند و 
پیشرفت داشته باشـــند و نتیجه رشدشان 
را ببینند. ما دائم می بینیم که بچه هایمان 
آسایش ندارند و نگرانند که ما داروهایشان 
را از کجا تهیه کنیم. هم باید بیماری شـــان 
را تحمل کنند و هم نگران ما باشـــند. االن 
داروی »کرون« حیاتی اســـت برای بچه ها 

بیماری بود که آرزو داشـــت پدرش پولدار 
بشـــود و دارویـــی برایش بخرد کـــه بزرگ 
شـــود. می گفت من چون داروی تقویتی را 
نخورده ام از بچه های دیگر کوچکتر هستم 

و توی کوچه من را کوتوله صدا می کنند.«
به گفتـــه او، خانواده هایـــی هســـتند که 
دســـتگاه ندارند یا دســـتگاه قدیمی دارند. 
مؤسســـه می خواهد با کمک خیران برای 
بچه های بیمار دســـتگاه تهیه کنـــد. ما در 
کشـــورهای دیگـــر پدربـــزرگ و مادربزرگ 
مبتال به ســـی اف داریم اما اینجا زیاد عمر 

نمی کنند.
 ریحانه وطنپور مدیر مددکاری مؤسسه 
هم می گوید: »بیمه فقط بعضی داروها را 
پوشـــش می دهد. با توجه به آماری هم که 
ما داریم این بیماری بیشتر در قشر ضعیف 
است. آمار این مدت نشان می دهد بیشتر 
مبتالیان از شـــیراز و مشهد هستند. ما 186 
بیمار پذیرش کرده ایم که 83 تا زیر 5 سال، 
84 تـــا بین 5 تا 14ســـال و 19 نفـــر باالی 14 
سال است و همچنان این آمار دارد اضافه 
می شود چون شنیده اند مؤسسه ای هست 

که از بیماران سی اف حمایت می کند.
ما فکر می کردیم بیمـــاری فقط در اثر 
ازدواج هـــای فامیلـــی منتقل می شـــود اما 
بعد دیدیم که بعضی ها غریبه هستند اما 
ژن ناقل دارند. دســـتگاه نبوالیزر برای این 
بچه ها از دو تا ســـه ماهگی ضروری اســـت 
که معموالً هم وسعشان نمی رسد. عالوه 
بر داروها، از وزارت بهداشـــت درخواســـت 
تشکیل کمیته پزشکی کرده ایم و موافقت 
کرده انـــد تیمی را در اختیـــار ما بگذارند که 
شامل پزشـــکان ژنتیک هم باشد. ما فقط 
هدفمان حمایت از این بیماران نیســـت و 
عالوه بر اینکه می خواهیم این بیماران را از 
نظر دارو و درمان تحت پوشش قرار دهیم، 
خانواده ها را هم تحت پوشش قرار دهیم 
از نظر اینکه اگر قصد دارند دوباره بچه دار 
شـــوند، بتواننـــد آزمایش ژنتیـــک بدهند 
چون آزمایش ژنتیک بســـیار گران است و 
بچه های خانواده هم که می خواهند ازدواج 
کنند، آنها را هم تحت پوشش قرار بدهیم 

تا آزمایش بدهند.«
فرهنگســـرا  ســـالن  داخـــل  بچه هـــا 
برمی گردند و نفس راحتی  می کشم. هوای 
آلوده برایشان سم است. این تنها گوشه ای 
است از رنجی که بیماران سی اف می برند.
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فروردین : شما ممکن است ادعا کنید که در این روزها زندگی تان در وضعیت 
اورژانس قرار گرفته اســت و برای اداره زندگی تان با مشکالت عدیده ای مواجه 
هســتید. اما این موضوعات، همه توهمات ساخته ذهن شما هستند. شما  به 
سادگی می توانید زندگی تان را تحت کنترل داشته باشید. نباید همه چیز را برای 

خودتان سخت بگیرید.

اردیبهشت : شما قادرید که فکر و ذهن تان را برای این بگذارید که نیازهای 
خود را شــناخته و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید. اما به خود مغرور 
نشوید؛ اگر این کار را بکنید، برنامه ریزی های کوچکی که اخیرا داشته اید نتیجه 
معکوس خواهند گرفت و شما را با اوضاعی آشفته مواجه خواهند کرد. تا جایی 

که می توانید در لحظه حال زندگی کرده و از آن نهایت استفاده را می برید.

خرداد :  شما نسبت به خودتان حس خیلی بهتری دارد و این نوع نگرش خیلی 
خوب اســت، اما اگر نتوانید به حوادثی که پیرامونتان رخ می دهد توجه کنید، 
تبدیل به فرد خودخواهی خواهید شــد! به جای اینکه منکر اشتباهات شوید، 
سعی در اصالح شرایط داشته باشید. وقتی که بدون شک به خود توانایی هایتان 

را قبول کنید، شانس بهتری نیز برای یافتن خوشبختی خواهید یافت.

تیر: شما می توانید اثری بلند مدت در رفتارهای کوتاه مدت خود داشته باشید. 
این کار به شما این فرصت را می دهد تا با تغییرات کوچک به نتایج بزرگی برسید. 
اما کمتر احتمال دارد که شما اکنون مسئولیت مهمی را قبول کنید زیرا که شما 
می خواهید آزاد باشــید تا اختیارات خودتان را کشف کنید. اگر هنوز مطمئن 

نیستید به کسی جواب مثبت ندهید. 

مرداد :  شما از نظر احساسی در آرامش کامل به سر می برید! شاید قبال به اندازه 
کافی نگران بوده اید و االن وقت این است که ناراحتی هایتان را فراموش کنید. 
حتی اگر به طور کامل آماده نیستید که به راه خود ادامه بدهید، ولی هنوز هم 
بهترین کار این است که نگرانی هایتان را پیش خود نگه دارید. درهرصورت افراد 

دیگر نگاه بی تفاوتی به شما دارند .

شهریور : شما در حالیکه می دانید چگونه به جایی برسید که متفاوت باشید، 
ممکن است طرز فکری محکم در مورد ایده آل های آینده داشته باشید. اگر به 
چیزهایی که می خواهید اطمینان کامل دارید بدین معنی نیســت که آنها با 
داشــتن برنامه عملی و کاربردی تضاد ندارند. زیاد وارد جزئیات بشوید. منتظر 

روزهای بعدی باشید.

مهر : شاید بخش زیادی از کارهایی که االن انجام می دهید به نظر نیاید، اما به 
این معنی نیست که کارهایتان بی اهمیت و بی ارزش هستند. در حقیقت چیزی 
که در گوشــه تاریک خیاالت شما مدفون شده می تواند قدرتی فراتر از اعمال 
ناخودآگاه شما داشته باشد. دیگران می توانند بهتان کمک کنند تا بخش های 

پنهان زندگی تان را ببینید.

آبان : مدتی است که انرژی تان جریان دارد و حاال شما می خواهید تغییری ایجاد 
کنید. آگاه بودن به محدودیتهایتان کمکتان می کند، اما شــما باید برای عقب 
نشینی کردن برنامه ریزی کنید. تنها بودن در میان برنامه های خیلی شلوغ تان از 
آنچه تصور می کنید بدتر است. حتی اگر فکر می کنید زمان برای تمام کارهایتان 

ندارید، شما باید بتوانید با برنامه ریزی اندکی از پس کارهایتان بربیایید.

آذر : شما زیاد به تغییرات ناگهانی عالقه ندارید. ممکن است نیاز باشد که اهداف 
بلند مدت خود را ارزیابی کنید به خاطر اینکه آنها دیگر با موقعیت های کنونی 
شما جور در نمی آیند. خوب است فکر کنید و ببینید که آیا الزم است اهداف 
جدیدی برای خود ایجاد کنید یا نه؛ اما تا زمانیکه تعادل خود را بدست نیاورده اید 

هیچ تصمیمی نگیرید. حتی اگر این کار چند روزی طول بکشد.

دی : هم اکنون شما چنان شخصیت قوی و اعتماد به نفس فوق العاده ای دارید 
که حتی اگر با مانع هم مواجه شــوید اصالً از شکســت نمی ترسید. شما وقت 
ندارید که با فکر کردن به ناراحتی های پیشین خودتان را اذیت کنید. هم اکنون 
شما باید کارهایی که قبالً نیمه کاره انجام داده اید و کارهایی که برای آینده در 

برنامه تان دارید را سر و سامان بدهید.

بهمن : شما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده های خوب خود و آنچه 
پیرامونتان می گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می بینید قادر نیستید با کار 
سخت و زیاد و روشهای تکنیکی به سادگی هر مشکلی را حل کنید به خودتان 
شک می کنید. اما زیاد خوب نیست که با تجزیه و تحلیل کردن عملکرد خود 
وقت را تلف کنید. فقط از جایتان بلند شوید و هرچه در توانتان است انجام دهید. 

اسفند :  شما به مرحله ای رسیده اید که از تصمیمات که در زندگی گرفته اید و 
با آنها روبرو شده اید احساس خستگی و ناتوانی می کنید، قابلیت انعطاف پذیری 
در برابر مشــکالت را از دست داده اید. این مساله می تواند برای شما خطرناک 
باشد. به استراحت بیشتری احتیاج دارید تا بتوانید قدرت انعطاف پذیری خود را 

دوباره به دست آورید و برای رویارویی با مشکالت توان بیشتری داشته باشید.

جدول سودوکو
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 سرايه
كاشان ـ    خانه طباطبايى /عكس از: على آذرنيا كماري

20 آذر
*در روز عاشوراي حسيني مردم در تهران و 
شهرهاي ايران به راه پيمايي پرداختند. در حالي كه 
اكثريت قريب به اتفاق آنان حامل پالكارتهايي كه 
مشحون از شـــعارهاي سياسي بود به طرف ميدان 
آزادى به حركـــت درآمدند. اين گروههاي عظيم 
كه در طول مســـير خود به دادن شعارهاي سياسي 
مي پرداختنـــد در ميـــدان آزادي اجتماع كردند و 
پس از ايراد ســـخناني قطعنامه راهپيمايي را در 17 
ماده قرائت نمودند. در اين قطعنامه كه به تصويب 
ميليون ها نفر مردم رسيد آمده بود: سقوط و پرچيده 

شدن بساط شاه، برقراري حكومت عدل اسالمي، 
رهبري حضرت آيت اهللا العظمي امام خميني، آزادي 
واقعي، اجراي عدالت اجتماعي و تأمين حقوق مردم، 
جلوگيري از هرگونه سلطه گري... پس از راهپيمايي 
تاســـوعا و عيد فطر، اين راهپيمايي عظيمترين 
تظاهرات مردم تهران بود. همچنين حضور زنان 
محجبه در اين رفراندم بزرگ، چشـــم گير بود، و 
قطعنامة هفده ماده اي قرائت شـــد، كه در آن بر 
رهبري امام خميني و برقراري حكومت اسالمي و 
اجراي عدالت تأكيد گرديد. اخبار اين راهپيمايي 
كه در صدر اخبار جهان قرار داشت، جهانيان را 
متوجه اين مطلب كرد كه مردم ايران رژيم سلطنتي 
را نمي خواهند. همچنين در شـــهر قم، انبوه كثير 
مردم در حالي كه عده اي از مدرســـين و فضالي 
حوزة علميه و آيت اهللا منتظري پيشاپيش آنها در 

حركت بودند، راهپيمايي كردند.

*در اصفهان مردم خشمگين، محل سازمان 
امنيت و كالنتري يك را به آتش كشيدند.

*عده زيادي از سربازان در روزهاي تاسوعا و 
عاشورا سربازخانه ها را ترك گفتند.

*در نجف آبـــاد عده اي از مـــردم در حين 
تظاهرات كشته شدند.

*هنري كيســـينجر به حمايت از شاه طي 
مصاحبه اي گفت: آنچه در ايران پيش مي آيد يك 
تراژدي براي غرب است. شاه هرگز شيرهاي نفت 

را به دالئل سياسي بروي كسي نبسته است.
*در پي خروج سربازان از تهران در روزهاي 
تاسوعا و عاشـــورا، امشب ارتش در پناه شب به 

سوي پايتخت سرازير شد.
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مقابل كيفيتنفس
از گياهان نفع و فايده
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لغو قرارداد تقسيم ايران از سوي لنين
از يازدهم تا چهاردهم دســـامبر ســـال 1917 دولت 
انقالب بلشويكي (توده اي) روسيه در چند اعالميه جداگانه 
قراردادهاي تحميلي دولت تزاري روسيه به ايران و امتياز هاي 
كسب شده از ايران را لغو و از بدهي هاي پولي ايران به روسيه 

صرف نظر كرد.
 مقامات مفلوك و ناآگاه دولت وقت تهران غفلت كردند كه 
بخواهند؛ اكنون كه نظام تزاري روسيه از ميان رفته، قراردادهاي 
گلستان و تركمن چاي كه با ميانجي گري انگلستان تنظيم شده 
بود لغو و مناطق متصرفه به وطن بازگردانده شوند. ترديد نبود 
 دولت انقالب روسيه كه در آن زمان در مناطق شمال ارس با 
 دشـــواري هاي متعدد رو بـــه رو بود اين خواســـت را 

مي پذيرفت.
مارشال ژوكف فاتح برلين

امروز زادروز مارشال گئورگي ژوكف فاتح برلين، نابغه 
نظامي روسيه و قهرمان شـــوروي است كه 11 دسامبر سال 
1896 به دنيا آمد. در سال 1939با واحدهاي تحت فرمان خود 
نيروهاي ژاپني را كه پس از اشغال منچوري چين به مغولستان 

تجاوز كرده بودند از آنجا اخراج كرد.
پس از رسيدن نيروهاي ارتش آلمان به دروازه مسكو، 
خود فرماندهي دفاع از پايتخت را به دســـت گرفت . با اين 
 كه رئيس ســـتاد ارتش شـــوروي بود و بايد در دفتر خود

 مي نشســـت، به صحنه شتافت و شـــخصا به آزاد ساختن 
اســـتالينگراد پرداخت و موفق شـــد كه بهتريـــن افراد و 
ژنرال هاي آلمان را در آنجا به اســـارت بگيرد. در ســـال 
 1345 برليـــن را تصرف كرد و در شـــرق آلمان مســـتقر

 شد.
پادشاهي كه ازدواج را بر سلطنت ترجيح داد

كاري كه ادوارد هشـــتم پادشـــاه وقت انگلستان در 
يازدهم دسامبر سال 1936 انجام داد شايد در همه تاريخ نظير 
نداشـــته باشد. وي در اين روز از سلطنت كنارگيري كرد تا 
بتواند با زن مورد عالقه اش بانو «واليس سيمسون»كه قبال 
دو بـــار ازدواج كرده و طالق گرفته بود ازدواج كند و براي 
اين اقدام خود در يك نطق راديويي از مردم انگلستان پوزش 
طلبيد و از آنان خواســـت كه از اين ازدواج او (ازدواج با زن 
مطلقه، از عوام الناس و خارجي) حمايت كنند، و تاج و تخت 
را به برادر كوچكش سپرد كه به نام جورج پنجم (پدر اليزابت 

دوم) پادشاه شد.

جانا بيا كه بى تو دلم را قرار نيست
بيشـــم مجال صبر و ســـر انتظار نيست

ديوانه اين چنين كه منم در بالى عشق
دل عاقبت نخواهد و عقلم به كار نيست

گر خواندنت مراد و گر راندن آرزوست
آن كن كه راى تســـت مرا اختيار نيست

ما را همين بسست كه داريم درد عشق
مقصود ما ز وصل تو بوس و كنار نيست

اى دل هميشه عاشق و همواره مست باش
كان كس كه مست عشق نشد هوشيار نيست

با عشق همنشين شو و از عقل برشكن
كو را به پيش اهل نظر اعتبار نيســـت

هر قوم را طريقتى و راهى و قبله ايست
پيش عبيد قبله به جز كوى يار نيســـت
عبيد زاكانى

تظاهرات روز عاشورا 57 در تهران

سنگر بندي خيابان ها توسط مردم در تهران

حكومت نظامي در اصفهان

فال 
هفته

جدول سودوکو

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 - مؤسس اولین واحد علمی به نام »ارتباطات« در ایالت ایلینویز 

و سپس در دانشگاه استنفورد- خودروی شرکت تراکتورسازی
2-  پهلوان ایرانی- خطا کار- شهر زیارتی عراق

3-  نمایان- اثری از الیزابت کاستووا- کشوری در آفریقا
4-  نانجیب- باد سرد- حصه- صدا

5-  کمبودش باعث گواتر شود- بازی هندوان- نماد
6-  نخ بافتنی- دریا- غرغر بچه

7-  نوعی میکروسکوپ- گسترده شده- مجری وصیتنامه
8-  اثری از جان وایتینگ

9-  پارچه زربفت- درخشش و برق زدگی- سوراخ سوراخ
10-  یک عامیانه- شهر برج طغرل- نژاد روسی

11-  شهری توریستی در استان گیالن- روشن ساختن- دریاچه استرالیا
12-  اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی- بلند همت- لعاب- یک نوع پارچه

13-  مخلوط ساختمانی- شهر صنعتی- از جوایز ادبی
14-  چگونگی ها- پرستش- یار داماد

 - کامپیوتـــری  شـــرکت های  از    -15
نوعی خرما

 عمودي:
1-  اثری از لویی شارل آلفرد دوموسه- 

سخن چین
2-  یک نوع ریواس- آبخور- صبر زرد 

طب سنتی
3-  صـــدای هشـــدار- پـــل مردابی- 

بازیگر مرد فیلم »نرگس مست«
4-  پسوند حرفه ساز- نوعی از خودرو 

پورشه- سطح- درخت و نهال رز
- ماننـــد  بـــی  گوهـــر  شـــرم-    -5 

 گریه پرصدا
6-  کاشـــف میکروب ســـل- صدای 
گربه- گرفتنی از هوا- روکار ساختمان

7-  مـــادر میهـــن- نامـــی مردانـــه- 
چاهی متبرک در جنوب مدینه

8-  تری و نمناکی- شـــگون- دیدن و 
نظاره کردن

9-  شـــهد شیرین- شـــهری مهم در 
استان کردستان- شانه

10-  کنایه از چاق- ضمیر جایگزین- 
غذای بیمار- تذکره

11-  گرداگـــرد لـــب- گیاهـــی گلدار- 
واحد سنجش حجم مایعات

12-  پرنده ای شکاری- آوای درشت- 
احصاییه- جنازه

13-  رغبت هـــا- هنـــر رزمـــی مدرن 
چینی- جوش چرکین

14-  فریـــاد- نصـــب کننـــده- یـــک 
بشـــقاب کوچـــک حـــاوی غـــذا و یـــا 

نوشیدنی
15-  قـــدرت- پـــل دیدنـــی بخـــش 
فیروزآبـــاد شهرســـتان کوثر اســـتان 

اردبیل

حل جدول ويژه شماره  6943

   افقي:
1 - ســـازنده وســـایل چوبی- اولین شاعر پارســـی گویی که در مدح 

 اهل البیت)ع( شعر سروده است
2-  خوش قد و قامت- جور چین- اولین حاکم ماد

3-  مثنوی اوحدی مراغه ای- بهشت زیر پای اوست- مرکز جمهوری چک
4-  فوری- پرنده تنها- طلبکار و وام دهنده- سطح و ظاهر ساختمان

5-  اطراف دهان- میدان جنگ و نمایش- بلندمرتبه
6-  نرده چوبی- نادرست، کج- کتف

7-  مالمت کننده- از محبت گل می شود- الی جامه
8-  کنایه از بی جا بودن توقع کمک و فایده از کسی است

9-  شکافی در کوه- رموز- کشوری در آسیا
10-  سیاهدانه معطر- گفت وگوی خودمانی- علوم اخالقی

11-  رخت و پارچه- بداقبالی- شهر ارگ
12-  خوردن- مشکی- شمار- برکندن و جدا کردن

13-  جوان انگلیسی- رشته پهن- پیوسته و پشت سرهم
14-  مرطوب- پول خودمان- شاگرد دکان

15-  تدبیر و آینده نگری- باوقار

 عمودي:
خطبه هـــا،  از  گزیـــده ای    -1
کوتـــاه  ســـخنان  و  نامه هـــا 
 - ) ع ( لـــب بی طا بن ا علی ا

واحدی در طول
2-  کناره هـــا و اطـــراف- مایـــه 

عذاب- ویرگول
3-  بمـــب مخرب- الســـتیک 

ماشین- درویش
4-  کشـــیدنی نامطلوب- مادر 
کودکانه - ناپدید - پسوند زمان

ماشـــین الزم  در   - گـــود    -5
است- حرف مفعولی

بادکردگی  قهـــوه-  6-  فنجان 
پوست- شـــخص و ذات- یک 

حرف و سه حرف
7-  پسر نوح نبی)ع(- شاه کیانی 

-  پیکار
8-  دارای رفتار شایسته و بزرگوارانه 

- از ادات استفهام- فینال
9-  شب اول زمستان- فعالیت 

تفریحی- توده غله
10-  کامیون ارتشـــی – شـــامل 

همه- فراگیر- گام یک پا
11-  ســـبک جامـــه و آرایـــش- 
سرمربی  نامراد-  و  جوانمرگ 

آرسنال
12-  زدنی در موتور ماشـــین!- 
جایـــگاه ویـــژه- کارزار- یکی از 

صنایع دستی
13- بندری زیبا در بلغارستان- 

شرفیاب شدن- نانوا
خدمتگـــزار-  آنفلوانـــزا-    -14

ارتفاع و درازای چیزی
15- ورزش تســـلط بـــر امـــواج 
ذهن- از اجزای اصیل ســـفره 

عروس ایرانی

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2990و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6944
 دوشنبه  19 آذر 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

رنجی که بیماران سی اف  علی رغم ادعای تحريم نشدن دارو می برند

ریه هایی که با تحریم از کار می افتد
مريم طالشی
گزارش نويس

 »دائم فکر می کنم سربار خانواده هستم. 
به ســـنی رســـیده ام که نیـــاز دارم کار کنم، 
درآمدی داشـــته باشـــم و به لحاظ روحی 
راضی شـــوم اما االن فقـــط می بینم تمام 
درآمد خانـــواده دارد صـــرف بیماری من 

می شود.«
این را شـــادی می گوید، شـــادی زندی 
24ساله که اهل کردستان است و از سنندج 
آمده. پوست ســـفید مهتابی و چشم های 
روشـــنی دارد که بی رمق به نظر می رسند. 
آرام حـــرف می زند. در یکـــی از آلوده ترین 
روزهـــای تهران با او پشـــت میزی در پارک 
شفق نشسته ام و دلم می خواهد گفت و گو 
زودتر تمام شـــود. شادی از سنندج آمده تا 
در جشنی که انجمن »قدم« برای بچه های 
سی اف برگزار کرده شـــرکت کند، البته که 
امکان حضور خود مبتالیان چندان فراهم 
نیست، هم به لحاظ شرایط جسمی و هم 
اینکه کنار هم بودن بیماران سی اف ممکن 

است مشکالت آنها را حادتر کند.
اگـــر در مـــورد بیماری ســـی اف چیزی 
نشـــنیده اید بایـــد بدانیـــد کـــه ســـی اف یا 
»سیستیک فیبروزیز« یک بیماری ژنتیکی 
اســـت که از زمان تولد ظاهر می شـــود. در 
این بیمـــاری درگیـــری اعضـــای مختلف 
بدن مشـــاهده می شـــود که مهم ترین آن 
ریـــه و لوزالمعده اســـت. بیشـــتر بیماران 
به دلیـــل تخریـــب پیشـــرونده و نارســـایی 
ریوی دچار آســـیب جدی می شوند. چقدر 
عمـــر می کنند؟ »نهایت 25 ســـال« این را 
شادی 24 ساله می گوید و جمله اش مثل 
پتک توی ســـر آدم کوبیده می شـــود. البته 

بیشـــتر بیماران فقط تا 10، 12 سالگی دوام 
می آورند آن هم به دلیل اینکه این بیماری 
پرهزینه تریـــن بیمـــاری در ایران اســـت و 
تأمیـــن دارو و هزینه هـــای درمـــان، عمـــر 

مبتالیان را کوتاه می کند.
»از 21 سالگی فهمیدم به سی اف مبتال 
هستم. همیشـــه عالئم بیماری را داشتم 
اما بیماری ام تشـــخیص داده نشـــده بود؛ 
ســـرفه مکرر، ســـرماخوردگی های مکرر و 
خیلی شـــدید، کمبود وزن، کم اشتهایی و 
سردرد که به دلیل افت گاز خونم بود. وقتی 
تشخیص دادند، چون چند سال بود درمان 
نگرفتـــه بـــودم، وضعیت ریـــه ام از کنترل 
خارج شـــده بود. گفتند باید مدام بستری 
شـــوم تا شـــرایطم کمـــی متعادل شـــود. 
دی ماه 94 فهمیـــدم این بیماری را دارم و 
از آن موقع تا حاال 16 بار بســـتری شده ام و 

هربار 14 روز.«
شـــادی این را می گوید و ادامه می دهد: 
»مشـــکل ما فقط رنـــج بیماری نیســـت. 
هیچ کس حمایتی نمی کند و هزینه ها هم 
سرســـام آور است. یکی از داروهایم هست 
که اصالً غیرقابل دســـترس اســـت و یکی 
دیگر را تازه پیدا کرده ام. دستگاه »نبوالیزر« 
را بایـــد مـــدام در طول روز اســـتفاده کنیم 
کـــه هوا کمپرس می کنـــد و دارو را به ذرات 
خیلی ریز تبدیل می کند که از راه استنشاق 
قابل جذب باشد و به ریه ها برسد. حداقل 
روزی دو بار باید از دســـتگاه استفاده شود. 
قیمت این دستگاه هم باالست و تهیه اش 
برای همه ممکن نیست. کمبود دارو خیلی 
مشـــکل درســـت می کند. حتی ساده ترین 
دارویمـــان کـــه بـــرای تنظیـــم آنزیم های 
پانکراســـمان اســـت چند ماه است نایاب 
شـــده و اگر آن دارو نباشـــد اصالً وزن گیری 

صورت نمی گیرد و وقتی وزن گیری صورت 
نگیـــرد، آدم ضعیف می شـــود.« شـــادی 
اقتصـــاد خوانده امـــا کار نمی کند. به دلیل 
بیماری نمی تواند ســـاعت های زیاد کار را 
تحمل کند و هم اینکه زود به زود بســـتری 
می شـــود؛ هر دو مـــاه یک بار بـــه مدت دو 

هفته.
ســـهیل جعفریـــان 22 ســـاله هـــم به 
سی اف مبتالســـت. مدام ســـرفه می کند. 
همراه مادرش از مالرد آمده. پدر و مادرش 
دخترعمو و پســـرعمو هســـتند، برعکس 
شـــادی که حاصل ازدواج فامیلی نیست. 
سهیل یک برادر دارد که 7 سال از خودش 
کوچکتر اســـت. بیمـــاری اش 15 ســـالگی 
تشـــخیص داده شـــد، از روی ســـرفه های 
شـــدید. این بیماری توی غربالگری نشان 
داده نمی شـــود. فقط بـــا آزمایش ژنتیک 
معلـــوم می شـــود که هزینـــه اش بین یک 

میلیون و 200 تا 4میلیون تومان است.
»دو هفته بیمارستان بستری بودم و از 
روی تست عرق فهمیدند ســـی اف دارم. 
دارو گرفتم که قیمت شـــان هم خیلی باال 
بود. ما معموالً بیمارستان مسیح دانشوری 
بســـتری می شـــویم. قیمت داروها آنقدر 
باالســـت که درصد کمی می توانند تأمین 
کنند و خیلی بچه ها به خاطر نبود دارو فوت 
کرده اند. هم اتاقی هایم توی بیمارســـتان 
امســـال و پارســـال فوت کرده انـــد، هم به 
خاطر کمبود دارو و هم اشتباهات پزشکی 
چون با این بیماری آشنایی ندارند؛ عمدتاً 

اشتباه زیاد صورت می گیرد.«
پیوســـته  ســـهیل  نمی گـــذارد  ســـرفه 
تـــی  آی  می گوید:»مـــن   کنـــد.  صحبـــت 
می خوانـــم چون معافیت پزشـــکی دارم، 
هرجا برای کار می روم می ترســـند بهم کار 

بیشتر بیماران به دلیل تخریب پیشرونده و نارسایی ریوی دچار 
آسیب جدی می شوند. چقدر عمر می کنند؟ »نهایت 25 سال« این 

را شادی 24 ساله می گوید و جمله اش مثل پتک توی سر آدم کوبیده 
می شود. البته بیشتر بیماران فقط تا 10، 12 سالگی دوام می آورند آن 
هم به دلیل اینکه این بیماری پرهزینه ترین بیماری در ایران است و 

تأمین دارو و هزینه های درمان، عمر مبتالیان را کوتاه می کند
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که اصاًل نیســـت. داروها بیشـــتر از آلمان و 
سوئیس وارد می شـــود. االن هم که هرچه 
مراجعه می کنیـــم برای کـــرون می گویند 
مـــا تحریـــم هســـتیم و دارو نیســـت. پس 
بچه های مـــا چه کار کننـــد؟! داروی ایرانی 
برای پانکراس که اصالً تأثیر ندارند. داروی 
هندی هم گرفتیم که خوب نبود. ما حتماً 
باید دســـتگاه اکسیژن ســـاز در خانه داشته 
باشیم. داروها آنقدر گران است که دیگر از 
پس دســـتگاه برنمی آییم. سهیل دستگاه 
اکسیژن ســـاز نـــدارد. بیمارســـتان مســـیح 
از دســـتگاه های  داد؛  دانشـــوری دســـتگاه 
قدیمـــی خودشـــان. از مؤسســـه دســـتگاه 
نبوالیـــزر دادنـــد. موقع هایی که اکســـیژن 
ســـهیل افت می کند واقعاً نمی دانیم چه 
کار کنیم با اینکه مالرد هستیم و هوا باز بهتر 

است.«
 مرضیـــه میرپـــور، کارشـــناس اجرایی 
مؤسسه اما از خانواده هایی می گوید که دو تا 
سه بچه مبتال به سی اف دارند: »مادرهایی 
هســـتند که دو تا بچه کوچک مبتال به این 
بیمـــاری دارنـــد. یعنـــی ماهـــی 8میلیون 
هزینه، حتی ســـه تا بچه هم دارند. کودک 

بدهند. می گویند مسئولیت دارد برایمان. 
از یـــک طرف هم هزینه های دارو سرســـام 
آور است. فقط هم بحث خودمان نیست. 
در واقـــع فقط مریضی نیســـت، من حس 
می کنـــم دارم حـــق داداشـــم را می خورم. 
از دیـــد مریض این حق خوری محســـوب 
می شود. درآمدی که باید برای او هم خرج 
شـــود همه اش خرج من می شود. او هم از 
چشـــم من می بیند و شـــاید ترحم کند که 
آن هم بد است. او هم می گوید من خیلی 
چیزها را ندارم چون سهیل مریض است.«

شـــادی حرف ســـهیل را که آن ســـوی 

میـــز نشســـته تأییـــد می کنـــد و می گوید: 
»حس ســـربار بودن خیلی بد است. آنقدر 
هزینه های داروی ما باالســـت که چیزی به 
بقیه نمی رســـد.« شـــادی دو تا برادر و یک 
خواهر دارد. شـــهال جعفریان مادر سهیل 
می گوید: »دارو باید مادام العمر اســـتفاده 
شـــود. هـــر دوره دارویی که یک ماه اســـت 
بین 4 تـــا 5 میلیون تومان هزینـــه دارد که 
کامل به عهده خانواده هاســـت. پســـرها را 
که 18 ســـالگی از بیمه خارج می کنند. االن 
هم هیچ کجا حمایتـــی نمی کند. ای کاش 
ایـــن بیمـــاری را جـــزو بیماری های خاص 

حســـاب می کردند تا کمکی می شد. کاش 
درد بچه ها فقط بیماری شان باشد. هزینه 
درمان هســـت، هزینه زندگی هم هســـت. 
این بچه ها افسرده می شوند چون بچه های 
دیگر را می بینند و شـــرایط خودشان را هم 
می بینند. سنی اســـت که باید رشد کنند و 
پیشرفت داشته باشـــند و نتیجه رشدشان 
را ببینند. ما دائم می بینیم که بچه هایمان 
آسایش ندارند و نگرانند که ما داروهایشان 
را از کجا تهیه کنیم. هم باید بیماری شـــان 
را تحمل کنند و هم نگران ما باشـــند. االن 
داروی »کرون« حیاتی اســـت برای بچه ها 

بیماری بود که آرزو داشـــت پدرش پولدار 
بشـــود و دارویـــی برایش بخرد کـــه بزرگ 
شـــود. می گفت من چون داروی تقویتی را 
نخورده ام از بچه های دیگر کوچکتر هستم 

و توی کوچه من را کوتوله صدا می کنند.«
به گفتـــه او، خانواده هایـــی هســـتند که 
دســـتگاه ندارند یا دســـتگاه قدیمی دارند. 
مؤسســـه می خواهد با کمک خیران برای 
بچه های بیمار دســـتگاه تهیه کنـــد. ما در 
کشـــورهای دیگـــر پدربـــزرگ و مادربزرگ 
مبتال به ســـی اف داریم اما اینجا زیاد عمر 

نمی کنند.
 ریحانه وطنپور مدیر مددکاری مؤسسه 
هم می گوید: »بیمه فقط بعضی داروها را 
پوشـــش می دهد. با توجه به آماری هم که 
ما داریم این بیماری بیشتر در قشر ضعیف 
است. آمار این مدت نشان می دهد بیشتر 
مبتالیان از شـــیراز و مشهد هستند. ما 186 
بیمار پذیرش کرده ایم که 83 تا زیر 5 سال، 
84 تـــا بین 5 تا 14ســـال و 19 نفـــر باالی 14 
سال است و همچنان این آمار دارد اضافه 
می شود چون شنیده اند مؤسسه ای هست 

که از بیماران سی اف حمایت می کند.
ما فکر می کردیم بیمـــاری فقط در اثر 
ازدواج هـــای فامیلـــی منتقل می شـــود اما 
بعد دیدیم که بعضی ها غریبه هستند اما 
ژن ناقل دارند. دســـتگاه نبوالیزر برای این 
بچه ها از دو تا ســـه ماهگی ضروری اســـت 
که معموالً هم وسعشان نمی رسد. عالوه 
بر داروها، از وزارت بهداشـــت درخواســـت 
تشکیل کمیته پزشکی کرده ایم و موافقت 
کرده انـــد تیمی را در اختیـــار ما بگذارند که 
شامل پزشـــکان ژنتیک هم باشد. ما فقط 
هدفمان حمایت از این بیماران نیســـت و 
عالوه بر اینکه می خواهیم این بیماران را از 
نظر دارو و درمان تحت پوشش قرار دهیم، 
خانواده ها را هم تحت پوشش قرار دهیم 
از نظر اینکه اگر قصد دارند دوباره بچه دار 
شـــوند، بتواننـــد آزمایش ژنتیـــک بدهند 
چون آزمایش ژنتیک بســـیار گران است و 
بچه های خانواده هم که می خواهند ازدواج 
کنند، آنها را هم تحت پوشش قرار بدهیم 

تا آزمایش بدهند.«
فرهنگســـرا  ســـالن  داخـــل  بچه هـــا 
برمی گردند و نفس راحتی  می کشم. هوای 
آلوده برایشان سم است. این تنها گوشه ای 
است از رنجی که بیماران سی اف می برند.
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - مؤسس اولین واحد علمی به نام »ارتباطات« در ایالت ایلینویز 

و سپس در دانشگاه استنفورد- خودروی شرکت تراکتورسازی
2-  پهلوان ایرانی- خطا کار- شهر زیارتی عراق

3-  نمایان- اثری از الیزابت کاستووا- کشوری در آفریقا
4-  نانجیب- باد سرد- حصه- صدا

5-  کمبودش باعث گواتر شود- بازی هندوان- نماد
6-  نخ بافتنی- دریا- غرغر بچه

7-  نوعی میکروسکوپ- گسترده شده- مجری وصیتنامه
8-  اثری از جان وایتینگ

9-  پارچه زربفت- درخشش و برق زدگی- سوراخ سوراخ
10-  یک عامیانه- شهر برج طغرل- نژاد روسی

11-  شهری توریستی در استان گیالن- روشن ساختن- دریاچه استرالیا
12-  اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی- بلند همت- لعاب- یک نوع پارچه

13-  مخلوط ساختمانی- شهر صنعتی- از جوایز ادبی
14-  چگونگی ها- پرستش- یار داماد

 - کامپیوتـــری  شـــرکت های  از    -15
نوعی خرما

 عمودي:
1-  اثری از لویی شارل آلفرد دوموسه- 

سخن چین
2-  یک نوع ریواس- آبخور- صبر زرد 

طب سنتی
3-  صـــدای هشـــدار- پـــل مردابی- 

بازیگر مرد فیلم »نرگس مست«
4-  پسوند حرفه ساز- نوعی از خودرو 

پورشه- سطح- درخت و نهال رز
- ماننـــد  بـــی  گوهـــر  شـــرم-    -5 

 گریه پرصدا
6-  کاشـــف میکروب ســـل- صدای 
گربه- گرفتنی از هوا- روکار ساختمان

7-  مـــادر میهـــن- نامـــی مردانـــه- 
چاهی متبرک در جنوب مدینه

8-  تری و نمناکی- شـــگون- دیدن و 
نظاره کردن

9-  شـــهد شیرین- شـــهری مهم در 
استان کردستان- شانه

10-  کنایه از چاق- ضمیر جایگزین- 
غذای بیمار- تذکره

11-  گرداگـــرد لـــب- گیاهـــی گلدار- 
واحد سنجش حجم مایعات

12-  پرنده ای شکاری- آوای درشت- 
احصاییه- جنازه

13-  رغبت هـــا- هنـــر رزمـــی مدرن 
چینی- جوش چرکین

14-  فریـــاد- نصـــب کننـــده- یـــک 
بشـــقاب کوچـــک حـــاوی غـــذا و یـــا 

نوشیدنی
15-  قـــدرت- پـــل دیدنـــی بخـــش 
فیروزآبـــاد شهرســـتان کوثر اســـتان 

اردبیل

حل جدول ويژه شماره  6943

   افقي:
1 - ســـازنده وســـایل چوبی- اولین شاعر پارســـی گویی که در مدح 

 اهل البیت)ع( شعر سروده است
2-  خوش قد و قامت- جور چین- اولین حاکم ماد

3-  مثنوی اوحدی مراغه ای- بهشت زیر پای اوست- مرکز جمهوری چک
4-  فوری- پرنده تنها- طلبکار و وام دهنده- سطح و ظاهر ساختمان

5-  اطراف دهان- میدان جنگ و نمایش- بلندمرتبه
6-  نرده چوبی- نادرست، کج- کتف

7-  مالمت کننده- از محبت گل می شود- الی جامه
8-  کنایه از بی جا بودن توقع کمک و فایده از کسی است

9-  شکافی در کوه- رموز- کشوری در آسیا
10-  سیاهدانه معطر- گفت وگوی خودمانی- علوم اخالقی

11-  رخت و پارچه- بداقبالی- شهر ارگ
12-  خوردن- مشکی- شمار- برکندن و جدا کردن

13-  جوان انگلیسی- رشته پهن- پیوسته و پشت سرهم
14-  مرطوب- پول خودمان- شاگرد دکان

15-  تدبیر و آینده نگری- باوقار

 عمودي:
خطبه هـــا،  از  گزیـــده ای    -1
کوتـــاه  ســـخنان  و  نامه هـــا 
 - ) ع ( لـــب بی طا بن ا علی ا

واحدی در طول
2-  کناره هـــا و اطـــراف- مایـــه 

عذاب- ویرگول
3-  بمـــب مخرب- الســـتیک 

ماشین- درویش
4-  کشـــیدنی نامطلوب- مادر 
کودکانه - ناپدید - پسوند زمان

ماشـــین الزم  در   - گـــود    -5
است- حرف مفعولی

بادکردگی  قهـــوه-  6-  فنجان 
پوست- شـــخص و ذات- یک 

حرف و سه حرف
7-  پسر نوح نبی)ع(- شاه کیانی 

-  پیکار
8-  دارای رفتار شایسته و بزرگوارانه 
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رنجی که بیماران سی اف  علی رغم ادعای تحريم نشدن دارو می برند

ریه هایی که با تحریم از کار می افتد
مريم طالشی
گزارش نويس

 »دائم فکر می کنم سربار خانواده هستم. 
به ســـنی رســـیده ام که نیـــاز دارم کار کنم، 
درآمدی داشـــته باشـــم و به لحاظ روحی 
راضی شـــوم اما االن فقـــط می بینم تمام 
درآمد خانـــواده دارد صـــرف بیماری من 

می شود.«
این را شـــادی می گوید، شـــادی زندی 
24ساله که اهل کردستان است و از سنندج 
آمده. پوست ســـفید مهتابی و چشم های 
روشـــنی دارد که بی رمق به نظر می رسند. 
آرام حـــرف می زند. در یکـــی از آلوده ترین 
روزهـــای تهران با او پشـــت میزی در پارک 
شفق نشسته ام و دلم می خواهد گفت و گو 
زودتر تمام شـــود. شادی از سنندج آمده تا 
در جشنی که انجمن »قدم« برای بچه های 
سی اف برگزار کرده شـــرکت کند، البته که 
امکان حضور خود مبتالیان چندان فراهم 
نیست، هم به لحاظ شرایط جسمی و هم 
اینکه کنار هم بودن بیماران سی اف ممکن 

است مشکالت آنها را حادتر کند.
اگـــر در مـــورد بیماری ســـی اف چیزی 
نشـــنیده اید بایـــد بدانیـــد کـــه ســـی اف یا 
»سیستیک فیبروزیز« یک بیماری ژنتیکی 
اســـت که از زمان تولد ظاهر می شـــود. در 
این بیمـــاری درگیـــری اعضـــای مختلف 
بدن مشـــاهده می شـــود که مهم ترین آن 
ریـــه و لوزالمعده اســـت. بیشـــتر بیماران 
به دلیـــل تخریـــب پیشـــرونده و نارســـایی 
ریوی دچار آســـیب جدی می شوند. چقدر 
عمـــر می کنند؟ »نهایت 25 ســـال« این را 
شادی 24 ساله می گوید و جمله اش مثل 
پتک توی ســـر آدم کوبیده می شـــود. البته 

بیشـــتر بیماران فقط تا 10، 12 سالگی دوام 
می آورند آن هم به دلیل اینکه این بیماری 
پرهزینه تریـــن بیمـــاری در ایران اســـت و 
تأمیـــن دارو و هزینه هـــای درمـــان، عمـــر 

مبتالیان را کوتاه می کند.
»از 21 سالگی فهمیدم به سی اف مبتال 
هستم. همیشـــه عالئم بیماری را داشتم 
اما بیماری ام تشـــخیص داده نشـــده بود؛ 
ســـرفه مکرر، ســـرماخوردگی های مکرر و 
خیلی شـــدید، کمبود وزن، کم اشتهایی و 
سردرد که به دلیل افت گاز خونم بود. وقتی 
تشخیص دادند، چون چند سال بود درمان 
نگرفتـــه بـــودم، وضعیت ریـــه ام از کنترل 
خارج شـــده بود. گفتند باید مدام بستری 
شـــوم تا شـــرایطم کمـــی متعادل شـــود. 
دی ماه 94 فهمیـــدم این بیماری را دارم و 
از آن موقع تا حاال 16 بار بســـتری شده ام و 

هربار 14 روز.«
شـــادی این را می گوید و ادامه می دهد: 
»مشـــکل ما فقط رنـــج بیماری نیســـت. 
هیچ کس حمایتی نمی کند و هزینه ها هم 
سرســـام آور است. یکی از داروهایم هست 
که اصالً غیرقابل دســـترس اســـت و یکی 
دیگر را تازه پیدا کرده ام. دستگاه »نبوالیزر« 
را بایـــد مـــدام در طول روز اســـتفاده کنیم 
کـــه هوا کمپرس می کنـــد و دارو را به ذرات 
خیلی ریز تبدیل می کند که از راه استنشاق 
قابل جذب باشد و به ریه ها برسد. حداقل 
روزی دو بار باید از دســـتگاه استفاده شود. 
قیمت این دستگاه هم باالست و تهیه اش 
برای همه ممکن نیست. کمبود دارو خیلی 
مشـــکل درســـت می کند. حتی ساده ترین 
دارویمـــان کـــه بـــرای تنظیـــم آنزیم های 
پانکراســـمان اســـت چند ماه است نایاب 
شـــده و اگر آن دارو نباشـــد اصالً وزن گیری 

صورت نمی گیرد و وقتی وزن گیری صورت 
نگیـــرد، آدم ضعیف می شـــود.« شـــادی 
اقتصـــاد خوانده امـــا کار نمی کند. به دلیل 
بیماری نمی تواند ســـاعت های زیاد کار را 
تحمل کند و هم اینکه زود به زود بســـتری 
می شـــود؛ هر دو مـــاه یک بار بـــه مدت دو 

هفته.
ســـهیل جعفریـــان 22 ســـاله هـــم به 
سی اف مبتالســـت. مدام ســـرفه می کند. 
همراه مادرش از مالرد آمده. پدر و مادرش 
دخترعمو و پســـرعمو هســـتند، برعکس 
شـــادی که حاصل ازدواج فامیلی نیست. 
سهیل یک برادر دارد که 7 سال از خودش 
کوچکتر اســـت. بیمـــاری اش 15 ســـالگی 
تشـــخیص داده شـــد، از روی ســـرفه های 
شـــدید. این بیماری توی غربالگری نشان 
داده نمی شـــود. فقط بـــا آزمایش ژنتیک 
معلـــوم می شـــود که هزینـــه اش بین یک 

میلیون و 200 تا 4میلیون تومان است.
»دو هفته بیمارستان بستری بودم و از 
روی تست عرق فهمیدند ســـی اف دارم. 
دارو گرفتم که قیمت شـــان هم خیلی باال 
بود. ما معموالً بیمارستان مسیح دانشوری 
بســـتری می شـــویم. قیمت داروها آنقدر 
باالســـت که درصد کمی می توانند تأمین 
کنند و خیلی بچه ها به خاطر نبود دارو فوت 
کرده اند. هم اتاقی هایم توی بیمارســـتان 
امســـال و پارســـال فوت کرده انـــد، هم به 
خاطر کمبود دارو و هم اشتباهات پزشکی 
چون با این بیماری آشنایی ندارند؛ عمدتاً 

اشتباه زیاد صورت می گیرد.«
پیوســـته  ســـهیل  نمی گـــذارد  ســـرفه 
تـــی  آی  می گوید:»مـــن   کنـــد.  صحبـــت 
می خوانـــم چون معافیت پزشـــکی دارم، 
هرجا برای کار می روم می ترســـند بهم کار 

بیشتر بیماران به دلیل تخریب پیشرونده و نارسایی ریوی دچار 
آسیب جدی می شوند. چقدر عمر می کنند؟ »نهایت 25 سال« این 

را شادی 24 ساله می گوید و جمله اش مثل پتک توی سر آدم کوبیده 
می شود. البته بیشتر بیماران فقط تا 10، 12 سالگی دوام می آورند آن 
هم به دلیل اینکه این بیماری پرهزینه ترین بیماری در ایران است و 

تأمین دارو و هزینه های درمان، عمر مبتالیان را کوتاه می کند
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که اصاًل نیســـت. داروها بیشـــتر از آلمان و 
سوئیس وارد می شـــود. االن هم که هرچه 
مراجعه می کنیـــم برای کـــرون می گویند 
مـــا تحریـــم هســـتیم و دارو نیســـت. پس 
بچه های مـــا چه کار کننـــد؟! داروی ایرانی 
برای پانکراس که اصالً تأثیر ندارند. داروی 
هندی هم گرفتیم که خوب نبود. ما حتماً 
باید دســـتگاه اکسیژن ســـاز در خانه داشته 
باشیم. داروها آنقدر گران است که دیگر از 
پس دســـتگاه برنمی آییم. سهیل دستگاه 
اکسیژن ســـاز نـــدارد. بیمارســـتان مســـیح 
از دســـتگاه های  داد؛  دانشـــوری دســـتگاه 
قدیمـــی خودشـــان. از مؤسســـه دســـتگاه 
نبوالیـــزر دادنـــد. موقع هایی که اکســـیژن 
ســـهیل افت می کند واقعاً نمی دانیم چه 
کار کنیم با اینکه مالرد هستیم و هوا باز بهتر 

است.«
 مرضیـــه میرپـــور، کارشـــناس اجرایی 
مؤسسه اما از خانواده هایی می گوید که دو تا 
سه بچه مبتال به سی اف دارند: »مادرهایی 
هســـتند که دو تا بچه کوچک مبتال به این 
بیمـــاری دارنـــد. یعنـــی ماهـــی 8میلیون 
هزینه، حتی ســـه تا بچه هم دارند. کودک 

بدهند. می گویند مسئولیت دارد برایمان. 
از یـــک طرف هم هزینه های دارو سرســـام 
آور است. فقط هم بحث خودمان نیست. 
در واقـــع فقط مریضی نیســـت، من حس 
می کنـــم دارم حـــق داداشـــم را می خورم. 
از دیـــد مریض این حق خوری محســـوب 
می شود. درآمدی که باید برای او هم خرج 
شـــود همه اش خرج من می شود. او هم از 
چشـــم من می بیند و شـــاید ترحم کند که 
آن هم بد است. او هم می گوید من خیلی 
چیزها را ندارم چون سهیل مریض است.«

شـــادی حرف ســـهیل را که آن ســـوی 

میـــز نشســـته تأییـــد می کنـــد و می گوید: 
»حس ســـربار بودن خیلی بد است. آنقدر 
هزینه های داروی ما باالســـت که چیزی به 
بقیه نمی رســـد.« شـــادی دو تا برادر و یک 
خواهر دارد. شـــهال جعفریان مادر سهیل 
می گوید: »دارو باید مادام العمر اســـتفاده 
شـــود. هـــر دوره دارویی که یک ماه اســـت 
بین 4 تـــا 5 میلیون تومان هزینـــه دارد که 
کامل به عهده خانواده هاســـت. پســـرها را 
که 18 ســـالگی از بیمه خارج می کنند. االن 
هم هیچ کجا حمایتـــی نمی کند. ای کاش 
ایـــن بیمـــاری را جـــزو بیماری های خاص 

حســـاب می کردند تا کمکی می شد. کاش 
درد بچه ها فقط بیماری شان باشد. هزینه 
درمان هســـت، هزینه زندگی هم هســـت. 
این بچه ها افسرده می شوند چون بچه های 
دیگر را می بینند و شـــرایط خودشان را هم 
می بینند. سنی اســـت که باید رشد کنند و 
پیشرفت داشته باشـــند و نتیجه رشدشان 
را ببینند. ما دائم می بینیم که بچه هایمان 
آسایش ندارند و نگرانند که ما داروهایشان 
را از کجا تهیه کنیم. هم باید بیماری شـــان 
را تحمل کنند و هم نگران ما باشـــند. االن 
داروی »کرون« حیاتی اســـت برای بچه ها 

بیماری بود که آرزو داشـــت پدرش پولدار 
بشـــود و دارویـــی برایش بخرد کـــه بزرگ 
شـــود. می گفت من چون داروی تقویتی را 
نخورده ام از بچه های دیگر کوچکتر هستم 

و توی کوچه من را کوتوله صدا می کنند.«
به گفتـــه او، خانواده هایـــی هســـتند که 
دســـتگاه ندارند یا دســـتگاه قدیمی دارند. 
مؤسســـه می خواهد با کمک خیران برای 
بچه های بیمار دســـتگاه تهیه کنـــد. ما در 
کشـــورهای دیگـــر پدربـــزرگ و مادربزرگ 
مبتال به ســـی اف داریم اما اینجا زیاد عمر 

نمی کنند.
 ریحانه وطنپور مدیر مددکاری مؤسسه 
هم می گوید: »بیمه فقط بعضی داروها را 
پوشـــش می دهد. با توجه به آماری هم که 
ما داریم این بیماری بیشتر در قشر ضعیف 
است. آمار این مدت نشان می دهد بیشتر 
مبتالیان از شـــیراز و مشهد هستند. ما 186 
بیمار پذیرش کرده ایم که 83 تا زیر 5 سال، 
84 تـــا بین 5 تا 14ســـال و 19 نفـــر باالی 14 
سال است و همچنان این آمار دارد اضافه 
می شود چون شنیده اند مؤسسه ای هست 

که از بیماران سی اف حمایت می کند.
ما فکر می کردیم بیمـــاری فقط در اثر 
ازدواج هـــای فامیلـــی منتقل می شـــود اما 
بعد دیدیم که بعضی ها غریبه هستند اما 
ژن ناقل دارند. دســـتگاه نبوالیزر برای این 
بچه ها از دو تا ســـه ماهگی ضروری اســـت 
که معموالً هم وسعشان نمی رسد. عالوه 
بر داروها، از وزارت بهداشـــت درخواســـت 
تشکیل کمیته پزشکی کرده ایم و موافقت 
کرده انـــد تیمی را در اختیـــار ما بگذارند که 
شامل پزشـــکان ژنتیک هم باشد. ما فقط 
هدفمان حمایت از این بیماران نیســـت و 
عالوه بر اینکه می خواهیم این بیماران را از 
نظر دارو و درمان تحت پوشش قرار دهیم، 
خانواده ها را هم تحت پوشش قرار دهیم 
از نظر اینکه اگر قصد دارند دوباره بچه دار 
شـــوند، بتواننـــد آزمایش ژنتیـــک بدهند 
چون آزمایش ژنتیک بســـیار گران است و 
بچه های خانواده هم که می خواهند ازدواج 
کنند، آنها را هم تحت پوشش قرار بدهیم 

تا آزمایش بدهند.«
فرهنگســـرا  ســـالن  داخـــل  بچه هـــا 
برمی گردند و نفس راحتی  می کشم. هوای 
آلوده برایشان سم است. این تنها گوشه ای 
است از رنجی که بیماران سی اف می برند.
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جنسفقوتلاچزایپ1

نایورحابمهلکا2

بونجنفدهعیفرت3

لیودوهیدبایر4
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سینایساکاینرو7

یسگرنتروماتیا8

امیشنوتلادیکی9

بنتفاییداکات10

کیهرجاگاروه11
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کاراتناویواعد14
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - مؤسس اولین واحد علمی به نام »ارتباطات« در ایالت ایلینویز 

و سپس در دانشگاه استنفورد- خودروی شرکت تراکتورسازی
2-  پهلوان ایرانی- خطا کار- شهر زیارتی عراق

3-  نمایان- اثری از الیزابت کاستووا- کشوری در آفریقا
4-  نانجیب- باد سرد- حصه- صدا

5-  کمبودش باعث گواتر شود- بازی هندوان- نماد
6-  نخ بافتنی- دریا- غرغر بچه

7-  نوعی میکروسکوپ- گسترده شده- مجری وصیتنامه
8-  اثری از جان وایتینگ

9-  پارچه زربفت- درخشش و برق زدگی- سوراخ سوراخ
10-  یک عامیانه- شهر برج طغرل- نژاد روسی

11-  شهری توریستی در استان گیالن- روشن ساختن- دریاچه استرالیا
12-  اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی- بلند همت- لعاب- یک نوع پارچه

13-  مخلوط ساختمانی- شهر صنعتی- از جوایز ادبی
14-  چگونگی ها- پرستش- یار داماد

 - کامپیوتـــری  شـــرکت های  از    -15
نوعی خرما

 عمودي:
1-  اثری از لویی شارل آلفرد دوموسه- 

سخن چین
2-  یک نوع ریواس- آبخور- صبر زرد 

طب سنتی
3-  صـــدای هشـــدار- پـــل مردابی- 

بازیگر مرد فیلم »نرگس مست«
4-  پسوند حرفه ساز- نوعی از خودرو 

پورشه- سطح- درخت و نهال رز
- ماننـــد  بـــی  گوهـــر  شـــرم-    -5 

 گریه پرصدا
6-  کاشـــف میکروب ســـل- صدای 
گربه- گرفتنی از هوا- روکار ساختمان

7-  مـــادر میهـــن- نامـــی مردانـــه- 
چاهی متبرک در جنوب مدینه

8-  تری و نمناکی- شـــگون- دیدن و 
نظاره کردن

9-  شـــهد شیرین- شـــهری مهم در 
استان کردستان- شانه

10-  کنایه از چاق- ضمیر جایگزین- 
غذای بیمار- تذکره

11-  گرداگـــرد لـــب- گیاهـــی گلدار- 
واحد سنجش حجم مایعات

12-  پرنده ای شکاری- آوای درشت- 
احصاییه- جنازه

13-  رغبت هـــا- هنـــر رزمـــی مدرن 
چینی- جوش چرکین

14-  فریـــاد- نصـــب کننـــده- یـــک 
بشـــقاب کوچـــک حـــاوی غـــذا و یـــا 

نوشیدنی
15-  قـــدرت- پـــل دیدنـــی بخـــش 
فیروزآبـــاد شهرســـتان کوثر اســـتان 

اردبیل

حل جدول ويژه شماره  6943

   افقي:
1 - ســـازنده وســـایل چوبی- اولین شاعر پارســـی گویی که در مدح 

 اهل البیت)ع( شعر سروده است
2-  خوش قد و قامت- جور چین- اولین حاکم ماد

3-  مثنوی اوحدی مراغه ای- بهشت زیر پای اوست- مرکز جمهوری چک
4-  فوری- پرنده تنها- طلبکار و وام دهنده- سطح و ظاهر ساختمان

5-  اطراف دهان- میدان جنگ و نمایش- بلندمرتبه
6-  نرده چوبی- نادرست، کج- کتف

7-  مالمت کننده- از محبت گل می شود- الی جامه
8-  کنایه از بی جا بودن توقع کمک و فایده از کسی است

9-  شکافی در کوه- رموز- کشوری در آسیا
10-  سیاهدانه معطر- گفت وگوی خودمانی- علوم اخالقی

11-  رخت و پارچه- بداقبالی- شهر ارگ
12-  خوردن- مشکی- شمار- برکندن و جدا کردن

13-  جوان انگلیسی- رشته پهن- پیوسته و پشت سرهم
14-  مرطوب- پول خودمان- شاگرد دکان

15-  تدبیر و آینده نگری- باوقار

 عمودي:
خطبه هـــا،  از  گزیـــده ای    -1
کوتـــاه  ســـخنان  و  نامه هـــا 
 - ) ع ( لـــب بی طا بن ا علی ا

واحدی در طول
2-  کناره هـــا و اطـــراف- مایـــه 

عذاب- ویرگول
3-  بمـــب مخرب- الســـتیک 

ماشین- درویش
4-  کشـــیدنی نامطلوب- مادر 
کودکانه - ناپدید - پسوند زمان

ماشـــین الزم  در   - گـــود    -5
است- حرف مفعولی

بادکردگی  قهـــوه-  6-  فنجان 
پوست- شـــخص و ذات- یک 

حرف و سه حرف
7-  پسر نوح نبی)ع(- شاه کیانی 

-  پیکار
8-  دارای رفتار شایسته و بزرگوارانه 

- از ادات استفهام- فینال
9-  شب اول زمستان- فعالیت 

تفریحی- توده غله
10-  کامیون ارتشـــی – شـــامل 

همه- فراگیر- گام یک پا
11-  ســـبک جامـــه و آرایـــش- 
سرمربی  نامراد-  و  جوانمرگ 

آرسنال
12-  زدنی در موتور ماشـــین!- 
جایـــگاه ویـــژه- کارزار- یکی از 

صنایع دستی
13- بندری زیبا در بلغارستان- 

شرفیاب شدن- نانوا
خدمتگـــزار-  آنفلوانـــزا-    -14

ارتفاع و درازای چیزی
15- ورزش تســـلط بـــر امـــواج 
ذهن- از اجزای اصیل ســـفره 

عروس ایرانی
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2990و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6944
 دوشنبه  19 آذر 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

رنجی که بیماران سی اف  علی رغم ادعای تحريم نشدن دارو می برند

ریه هایی که با تحریم از کار می افتد
مريم طالشی
گزارش نويس

 »دائم فکر می کنم سربار خانواده هستم. 
به ســـنی رســـیده ام که نیـــاز دارم کار کنم، 
درآمدی داشـــته باشـــم و به لحاظ روحی 
راضی شـــوم اما االن فقـــط می بینم تمام 
درآمد خانـــواده دارد صـــرف بیماری من 

می شود.«
این را شـــادی می گوید، شـــادی زندی 
24ساله که اهل کردستان است و از سنندج 
آمده. پوست ســـفید مهتابی و چشم های 
روشـــنی دارد که بی رمق به نظر می رسند. 
آرام حـــرف می زند. در یکـــی از آلوده ترین 
روزهـــای تهران با او پشـــت میزی در پارک 
شفق نشسته ام و دلم می خواهد گفت و گو 
زودتر تمام شـــود. شادی از سنندج آمده تا 
در جشنی که انجمن »قدم« برای بچه های 
سی اف برگزار کرده شـــرکت کند، البته که 
امکان حضور خود مبتالیان چندان فراهم 
نیست، هم به لحاظ شرایط جسمی و هم 
اینکه کنار هم بودن بیماران سی اف ممکن 

است مشکالت آنها را حادتر کند.
اگـــر در مـــورد بیماری ســـی اف چیزی 
نشـــنیده اید بایـــد بدانیـــد کـــه ســـی اف یا 
»سیستیک فیبروزیز« یک بیماری ژنتیکی 
اســـت که از زمان تولد ظاهر می شـــود. در 
این بیمـــاری درگیـــری اعضـــای مختلف 
بدن مشـــاهده می شـــود که مهم ترین آن 
ریـــه و لوزالمعده اســـت. بیشـــتر بیماران 
به دلیـــل تخریـــب پیشـــرونده و نارســـایی 
ریوی دچار آســـیب جدی می شوند. چقدر 
عمـــر می کنند؟ »نهایت 25 ســـال« این را 
شادی 24 ساله می گوید و جمله اش مثل 
پتک توی ســـر آدم کوبیده می شـــود. البته 

بیشـــتر بیماران فقط تا 10، 12 سالگی دوام 
می آورند آن هم به دلیل اینکه این بیماری 
پرهزینه تریـــن بیمـــاری در ایران اســـت و 
تأمیـــن دارو و هزینه هـــای درمـــان، عمـــر 

مبتالیان را کوتاه می کند.
»از 21 سالگی فهمیدم به سی اف مبتال 
هستم. همیشـــه عالئم بیماری را داشتم 
اما بیماری ام تشـــخیص داده نشـــده بود؛ 
ســـرفه مکرر، ســـرماخوردگی های مکرر و 
خیلی شـــدید، کمبود وزن، کم اشتهایی و 
سردرد که به دلیل افت گاز خونم بود. وقتی 
تشخیص دادند، چون چند سال بود درمان 
نگرفتـــه بـــودم، وضعیت ریـــه ام از کنترل 
خارج شـــده بود. گفتند باید مدام بستری 
شـــوم تا شـــرایطم کمـــی متعادل شـــود. 
دی ماه 94 فهمیـــدم این بیماری را دارم و 
از آن موقع تا حاال 16 بار بســـتری شده ام و 

هربار 14 روز.«
شـــادی این را می گوید و ادامه می دهد: 
»مشـــکل ما فقط رنـــج بیماری نیســـت. 
هیچ کس حمایتی نمی کند و هزینه ها هم 
سرســـام آور است. یکی از داروهایم هست 
که اصالً غیرقابل دســـترس اســـت و یکی 
دیگر را تازه پیدا کرده ام. دستگاه »نبوالیزر« 
را بایـــد مـــدام در طول روز اســـتفاده کنیم 
کـــه هوا کمپرس می کنـــد و دارو را به ذرات 
خیلی ریز تبدیل می کند که از راه استنشاق 
قابل جذب باشد و به ریه ها برسد. حداقل 
روزی دو بار باید از دســـتگاه استفاده شود. 
قیمت این دستگاه هم باالست و تهیه اش 
برای همه ممکن نیست. کمبود دارو خیلی 
مشـــکل درســـت می کند. حتی ساده ترین 
دارویمـــان کـــه بـــرای تنظیـــم آنزیم های 
پانکراســـمان اســـت چند ماه است نایاب 
شـــده و اگر آن دارو نباشـــد اصالً وزن گیری 

صورت نمی گیرد و وقتی وزن گیری صورت 
نگیـــرد، آدم ضعیف می شـــود.« شـــادی 
اقتصـــاد خوانده امـــا کار نمی کند. به دلیل 
بیماری نمی تواند ســـاعت های زیاد کار را 
تحمل کند و هم اینکه زود به زود بســـتری 
می شـــود؛ هر دو مـــاه یک بار بـــه مدت دو 

هفته.
ســـهیل جعفریـــان 22 ســـاله هـــم به 
سی اف مبتالســـت. مدام ســـرفه می کند. 
همراه مادرش از مالرد آمده. پدر و مادرش 
دخترعمو و پســـرعمو هســـتند، برعکس 
شـــادی که حاصل ازدواج فامیلی نیست. 
سهیل یک برادر دارد که 7 سال از خودش 
کوچکتر اســـت. بیمـــاری اش 15 ســـالگی 
تشـــخیص داده شـــد، از روی ســـرفه های 
شـــدید. این بیماری توی غربالگری نشان 
داده نمی شـــود. فقط بـــا آزمایش ژنتیک 
معلـــوم می شـــود که هزینـــه اش بین یک 

میلیون و 200 تا 4میلیون تومان است.
»دو هفته بیمارستان بستری بودم و از 
روی تست عرق فهمیدند ســـی اف دارم. 
دارو گرفتم که قیمت شـــان هم خیلی باال 
بود. ما معموالً بیمارستان مسیح دانشوری 
بســـتری می شـــویم. قیمت داروها آنقدر 
باالســـت که درصد کمی می توانند تأمین 
کنند و خیلی بچه ها به خاطر نبود دارو فوت 
کرده اند. هم اتاقی هایم توی بیمارســـتان 
امســـال و پارســـال فوت کرده انـــد، هم به 
خاطر کمبود دارو و هم اشتباهات پزشکی 
چون با این بیماری آشنایی ندارند؛ عمدتاً 

اشتباه زیاد صورت می گیرد.«
پیوســـته  ســـهیل  نمی گـــذارد  ســـرفه 
تـــی  آی  می گوید:»مـــن   کنـــد.  صحبـــت 
می خوانـــم چون معافیت پزشـــکی دارم، 
هرجا برای کار می روم می ترســـند بهم کار 

بیشتر بیماران به دلیل تخریب پیشرونده و نارسایی ریوی دچار 
آسیب جدی می شوند. چقدر عمر می کنند؟ »نهایت 25 سال« این 

را شادی 24 ساله می گوید و جمله اش مثل پتک توی سر آدم کوبیده 
می شود. البته بیشتر بیماران فقط تا 10، 12 سالگی دوام می آورند آن 
هم به دلیل اینکه این بیماری پرهزینه ترین بیماری در ایران است و 

تأمین دارو و هزینه های درمان، عمر مبتالیان را کوتاه می کند
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که اصاًل نیســـت. داروها بیشـــتر از آلمان و 
سوئیس وارد می شـــود. االن هم که هرچه 
مراجعه می کنیـــم برای کـــرون می گویند 
مـــا تحریـــم هســـتیم و دارو نیســـت. پس 
بچه های مـــا چه کار کننـــد؟! داروی ایرانی 
برای پانکراس که اصالً تأثیر ندارند. داروی 
هندی هم گرفتیم که خوب نبود. ما حتماً 
باید دســـتگاه اکسیژن ســـاز در خانه داشته 
باشیم. داروها آنقدر گران است که دیگر از 
پس دســـتگاه برنمی آییم. سهیل دستگاه 
اکسیژن ســـاز نـــدارد. بیمارســـتان مســـیح 
از دســـتگاه های  داد؛  دانشـــوری دســـتگاه 
قدیمـــی خودشـــان. از مؤسســـه دســـتگاه 
نبوالیـــزر دادنـــد. موقع هایی که اکســـیژن 
ســـهیل افت می کند واقعاً نمی دانیم چه 
کار کنیم با اینکه مالرد هستیم و هوا باز بهتر 

است.«
 مرضیـــه میرپـــور، کارشـــناس اجرایی 
مؤسسه اما از خانواده هایی می گوید که دو تا 
سه بچه مبتال به سی اف دارند: »مادرهایی 
هســـتند که دو تا بچه کوچک مبتال به این 
بیمـــاری دارنـــد. یعنـــی ماهـــی 8میلیون 
هزینه، حتی ســـه تا بچه هم دارند. کودک 

بدهند. می گویند مسئولیت دارد برایمان. 
از یـــک طرف هم هزینه های دارو سرســـام 
آور است. فقط هم بحث خودمان نیست. 
در واقـــع فقط مریضی نیســـت، من حس 
می کنـــم دارم حـــق داداشـــم را می خورم. 
از دیـــد مریض این حق خوری محســـوب 
می شود. درآمدی که باید برای او هم خرج 
شـــود همه اش خرج من می شود. او هم از 
چشـــم من می بیند و شـــاید ترحم کند که 
آن هم بد است. او هم می گوید من خیلی 
چیزها را ندارم چون سهیل مریض است.«

شـــادی حرف ســـهیل را که آن ســـوی 

میـــز نشســـته تأییـــد می کنـــد و می گوید: 
»حس ســـربار بودن خیلی بد است. آنقدر 
هزینه های داروی ما باالســـت که چیزی به 
بقیه نمی رســـد.« شـــادی دو تا برادر و یک 
خواهر دارد. شـــهال جعفریان مادر سهیل 
می گوید: »دارو باید مادام العمر اســـتفاده 
شـــود. هـــر دوره دارویی که یک ماه اســـت 
بین 4 تـــا 5 میلیون تومان هزینـــه دارد که 
کامل به عهده خانواده هاســـت. پســـرها را 
که 18 ســـالگی از بیمه خارج می کنند. االن 
هم هیچ کجا حمایتـــی نمی کند. ای کاش 
ایـــن بیمـــاری را جـــزو بیماری های خاص 

حســـاب می کردند تا کمکی می شد. کاش 
درد بچه ها فقط بیماری شان باشد. هزینه 
درمان هســـت، هزینه زندگی هم هســـت. 
این بچه ها افسرده می شوند چون بچه های 
دیگر را می بینند و شـــرایط خودشان را هم 
می بینند. سنی اســـت که باید رشد کنند و 
پیشرفت داشته باشـــند و نتیجه رشدشان 
را ببینند. ما دائم می بینیم که بچه هایمان 
آسایش ندارند و نگرانند که ما داروهایشان 
را از کجا تهیه کنیم. هم باید بیماری شـــان 
را تحمل کنند و هم نگران ما باشـــند. االن 
داروی »کرون« حیاتی اســـت برای بچه ها 

بیماری بود که آرزو داشـــت پدرش پولدار 
بشـــود و دارویـــی برایش بخرد کـــه بزرگ 
شـــود. می گفت من چون داروی تقویتی را 
نخورده ام از بچه های دیگر کوچکتر هستم 

و توی کوچه من را کوتوله صدا می کنند.«
به گفتـــه او، خانواده هایـــی هســـتند که 
دســـتگاه ندارند یا دســـتگاه قدیمی دارند. 
مؤسســـه می خواهد با کمک خیران برای 
بچه های بیمار دســـتگاه تهیه کنـــد. ما در 
کشـــورهای دیگـــر پدربـــزرگ و مادربزرگ 
مبتال به ســـی اف داریم اما اینجا زیاد عمر 

نمی کنند.
 ریحانه وطنپور مدیر مددکاری مؤسسه 
هم می گوید: »بیمه فقط بعضی داروها را 
پوشـــش می دهد. با توجه به آماری هم که 
ما داریم این بیماری بیشتر در قشر ضعیف 
است. آمار این مدت نشان می دهد بیشتر 
مبتالیان از شـــیراز و مشهد هستند. ما 186 
بیمار پذیرش کرده ایم که 83 تا زیر 5 سال، 
84 تـــا بین 5 تا 14ســـال و 19 نفـــر باالی 14 
سال است و همچنان این آمار دارد اضافه 
می شود چون شنیده اند مؤسسه ای هست 

که از بیماران سی اف حمایت می کند.
ما فکر می کردیم بیمـــاری فقط در اثر 
ازدواج هـــای فامیلـــی منتقل می شـــود اما 
بعد دیدیم که بعضی ها غریبه هستند اما 
ژن ناقل دارند. دســـتگاه نبوالیزر برای این 
بچه ها از دو تا ســـه ماهگی ضروری اســـت 
که معموالً هم وسعشان نمی رسد. عالوه 
بر داروها، از وزارت بهداشـــت درخواســـت 
تشکیل کمیته پزشکی کرده ایم و موافقت 
کرده انـــد تیمی را در اختیـــار ما بگذارند که 
شامل پزشـــکان ژنتیک هم باشد. ما فقط 
هدفمان حمایت از این بیماران نیســـت و 
عالوه بر اینکه می خواهیم این بیماران را از 
نظر دارو و درمان تحت پوشش قرار دهیم، 
خانواده ها را هم تحت پوشش قرار دهیم 
از نظر اینکه اگر قصد دارند دوباره بچه دار 
شـــوند، بتواننـــد آزمایش ژنتیـــک بدهند 
چون آزمایش ژنتیک بســـیار گران است و 
بچه های خانواده هم که می خواهند ازدواج 
کنند، آنها را هم تحت پوشش قرار بدهیم 

تا آزمایش بدهند.«
فرهنگســـرا  ســـالن  داخـــل  بچه هـــا 
برمی گردند و نفس راحتی  می کشم. هوای 
آلوده برایشان سم است. این تنها گوشه ای 
است از رنجی که بیماران سی اف می برند.
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فروردین : شما ممکن است ادعا کنید که در این روزها زندگی تان در وضعیت 
اورژانس قرار گرفته اســت و برای اداره زندگی تان با مشکات عدیده ای مواجه 
هســتید. اما این موضوعات، همه توهمات ساخته ذهن شما هستند. شما  به 
سادگی می توانید زندگی تان را تحت کنترل داشته باشید. نباید همه چیز را برای 

خودتان سخت بگیرید.

اردیبهشت : شما قادرید که فکر و ذهن تان را برای این بگذارید که نیازهای 
خود را شــناخته و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید. اما به خود مغرور 
نشوید؛ اگر این کار را بکنید، برنامه ریزی های کوچکی که اخیرا داشته اید نتیجه 
معکوس خواهند گرفت و شما را با اوضاعی آشفته مواجه خواهند کرد. تا جایی 

که می توانید در لحظه حال زندگی کرده و از آن نهایت استفاده را می برید.

خرداد :  شما نسبت به خودتان حس خیلی بهتری دارد و این نوع نگرش خیلی 
خوب اســت، اما اگر نتوانید به حوادثی که پیرامونتان رخ می دهد توجه کنید، 
تبدیل به فرد خودخواهی خواهید شــد! به جای اینکه منکر اشتباهات شوید، 
سعی در اصاح شرایط داشته باشید. وقتی که بدون شک به خود توانایی هایتان 

را قبول کنید، شانس بهتری نیز برای یافتن خوشبختی خواهید یافت.

تیر: شما می توانید اثری بلند مدت در رفتارهای کوتاه مدت خود داشته باشید. 
این کار به شما این فرصت را می دهد تا با تغییرات کوچک به نتایج بزرگی برسید. 
اما کمتر احتمال دارد که شما اکنون مسئولیت مهمی را قبول کنید زیرا که شما 
می خواهید آزاد باشــید تا اختیارات خودتان را کشف کنید. اگر هنوز مطمئن 

نیستید به کسی جواب مثبت ندهید. 

مرداد :  شما از نظر احساسی در آرامش کامل به سر می برید! شاید قبا به اندازه 
کافی نگران بوده اید و االن وقت این است که ناراحتی هایتان را فراموش کنید. 
حتی اگر به طور کامل آماده نیستید که به راه خود ادامه بدهید، ولی هنوز هم 
بهترین کار این است که نگرانی هایتان را پیش خود نگه دارید. درهرصورت افراد 

دیگر نگاه بی تفاوتی به شما دارند .

شهریور : شما در حالیکه می دانید چگونه به جایی برسید که متفاوت باشید، 
ممکن است طرز فکری محکم در مورد ایده آل های آینده داشته باشید. اگر به 
چیزهایی که می خواهید اطمینان کامل دارید بدین معنی نیســت که آنها با 
داشــتن برنامه عملی و کاربردی تضاد ندارند. زیاد وارد جزئیات بشوید. منتظر 

روزهای بعدی باشید.

مهر : شاید بخش زیادی از کارهایی که االن انجام می دهید به نظر نیاید، اما به 
این معنی نیست که کارهایتان بی اهمیت و بی ارزش هستند. در حقیقت چیزی 
که در گوشــه تاریک خیاالت شما مدفون شده می تواند قدرتی فراتر از اعمال 
ناخودآگاه شما داشته باشد. دیگران می توانند بهتان کمک کنند تا بخش های 

پنهان زندگی تان را ببینید.

آبان : مدتی است که انرژی تان جریان دارد و حاال شما می خواهید تغییری ایجاد 
کنید. آگاه بودن به محدودیتهایتان کمکتان می کند، اما شــما باید برای عقب 
نشینی کردن برنامه ریزی کنید. تنها بودن در میان برنامه های خیلی شلوغ تان از 
آنچه تصور می کنید بدتر است. حتی اگر فکر می کنید زمان برای تمام کارهایتان 

ندارید، شما باید بتوانید با برنامه ریزی اندکی از پس کارهایتان بربیایید.

آذر : شما زیاد به تغییرات ناگهانی عاقه ندارید. ممکن است نیاز باشد که اهداف 
بلند مدت خود را ارزیابی کنید به خاطر اینکه آنها دیگر با موقعیت های کنونی 
شما جور در نمی آیند. خوب است فکر کنید و ببینید که آیا الزم است اهداف 
جدیدی برای خود ایجاد کنید یا نه؛ اما تا زمانیکه تعادل خود را بدست نیاورده اید 

هیچ تصمیمی نگیرید. حتی اگر این کار چند روزی طول بکشد.

دی : هم اکنون شما چنان شخصیت قوی و اعتماد به نفس فوق العاده ای دارید 
که حتی اگر با مانع هم مواجه شــوید اصاً از شکســت نمی ترسید. شما وقت 
ندارید که با فکر کردن به ناراحتی های پیشین خودتان را اذیت کنید. هم اکنون 
شما باید کارهایی که قباً نیمه کاره انجام داده اید و کارهایی که برای آینده در 

برنامه تان دارید را سر و سامان بدهید.

بهمن : شما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده های خوب خود و آنچه 
پیرامونتان می گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می بینید قادر نیستید با کار 
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اسفند :  شما به مرحله ای رسیده اید که از تصمیمات که در زندگی گرفته اید و 
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.

ت؟
اس

د 
دا

 تع
چه

ن ( 
ف ) 

حر

طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

14      آذر     97        اطالعات هفتگی         46

چرخ پايي

باالبر

مقني

زاويه

لنگه

پايتخت چك

مركز ايالت 
جورجيا

خداي تورات

تلخ

ماده اي براي 
طال ساختن مس

شهري باستاني 
در تركيه

ماهي

نوعي مويز

مركز آلباني

بزه

به اميد خدا

جمع كتاب

فرسوده

كنده كار

جديد

از چاشني ها

پير  و 
ناتوان

حشره 
چسبنده

ابزار برفروبي

يگانه

مادر كوروش 
كبير

قلم انگليسي

حرف 
دهان كجي
پراكندگي

از عاليم 
بيماري

جن مونث

درياساالر

كشوري در 
آفريقا

واحد بوكس

دشمن

قديم

بستن به زبان 
بختياري
ماه سرد

دهش
شهري در 

عراق

سرزنش

پدر ترك

يك هزارم 
كيلو

عالمت جمع

مصالح قديم
كشوري در 

اروپا

انداختن 
از اجزاء 
درخت

فعال

دود كردن

بي باك

 
آدم نما

جايي كه سايه 
است

نقشه انگليسي

بلند مرتبه

سنگ ترازو

عدل

دادگستر

پژواك

حيله

ايتالياي قديم

نوعي سوره

پيسي

رود اروپايي

اشاره به دور

خداي 
دراويش
مالدار

پنهان كردن

فرياد زدن

تازه

زمين هموار

بخشي 
خودمختار
 در اسپانيا

شاه اساطيري 
بابل كه دعوي 

خدايي كرد

حيوان

تزوير

جد ول سود وکو 3820
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  .

     6 729
67 42 3  
 25  346 
    5    

15 2 8634
 9431 58 

5   4    
 1 68 945

749 3   6

اسامی برندگان جدول 3809
  1ـ ثنا مرزبانـ  تبریز

2ـ حسن موالییـ  بجنورد
3ـ سیده الهام سعادت آگاهـ  تهران

افقي:
ــاح و ابزاري  ــرمایه داران در امور صنعتيـ  س 1. تفوق س
ــط بومیان استرالیایي  ــكار كه عمدتًا توس پرتابي براي ش

استفاده مي شد
2. ابر سفیدـ  شهري در استان تهرانـ  عزیز فصل گرماـ  

نام قدیم مشكین شهر
ــتنـ  گوژپشت و برآمدهـ  شهر  ــتـ  بیزاري جس 3. دوس

مشهور هركي به هركي
ــحرـ  غاف شمشیر  4. محل اجراي نمایش تئاترـ  مرغ س

ـ درخت زبان گنجشك
5. شهري در غربـ  نوعي عدسـ  برافروختگي

ــوه  ــتهـ  می ــورـ  روز گذش ــتگاه ش ــه اي در دس 6. گوش
نارسیده

ــانـ  مردان سیاستـ   7. جزیره اي در جنوبـ  اهل كاش
تخم مرغ انگلیسي

ــيـ  آب آذريـ  از بتهاي جاهلیت مكهـ   ــازي ضرب 8. س
خرده سنگـ  باال آمدن آب دریا

9. تن پوش مرغـ  پیروزـ  هنگامـ  از امراض تنفسي
10. قایق، كرجيـ  شهر چاي جهانـ  پرهیزكار

11. قافلهـ  شهرهاـ  ورزشي راكتي
ــدد خراب كردنيـ  محل پختن نانـ  غذایي ایراني  12. ع

ـ عید سال نو ویتنامي ها
13. آزمونـ  اولین عدد چهاررقميـ  داد و فریادـ  شهري 

در مازندران
ــنده  ــاران ریزهـ  نویس ــگـ  ب ــرزـ  بافرهن 14. رودي در م

كتاب
15. شهري باستاني در غربـ  اعتبارنامه سیاسي

عمودي:
1. بلورـ  كشور اقبال الهوري

2. ماه پاییزيـ  پدر به انگلیسيـ  یواش
ــتهـ  بزرگي یافتنـ  خشكيـ  دیوار بلند و  ــال گذش 3. س

محكم
ــازي باديـ   ــك كنندهـ  س ــیار ش ــدارـ  بس ــر پیكان 4. تی

كجاست
5. دودمانـ  سیستم

ــه زبان هنديـ  كودك  ــاـ  قلعه و حصار ب ــك، كارفرم 6. مال
تازه به دنیا آمده

7. پول تركیهـ  مرضـ  درك، ادراكـ  جوانمرد
8. تفكرـ  دریاـ  دورویي

9. سیخونكـ  مبارز و میهن پرست مشهور ایتالیایيـ  كافي
ــي  ــوا كردنيـ  از تیمهاي ورزش ــر نرميـ  دادني رس 10. مظه

مشهور شهر والنسیا اسپانیا
11. آواز خوش و موزونـ  طاي خالصـ  اشاره به دورـ  واحد 

پول مشترك كشورهاي عضو اتحادیه اروپا

حرف )  ی ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزيز: از اين هفته تغييری در شکل دستيابی 
به پاسخ صحيح برای شرکت در قرعه کشی جايزه جدول صورت 
گرفته است. بدين ترتيب که هر هفته با شماره گذاری برخی 
خانه ها يک رمز به دست می آيد که با اعالم  آن رمز به شماره تلفن 

روابط عمومی مجله، در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3809

45 اطالعات هفتگی        شماره  3820

ب
صائ

 
 

 
يها

شين
ال ن

ن با
دي

د ب
رد

ي گ
 نم

س
، ک

س
اک

که ن
م،   

ست
دان

ار 
يو

ر د
ر س

خا
ن 

يد
روي

از 
ن 

م

12. از پسران كوروش كبیرـ  مجلس شادمانيـ  دیدن
13. شبه جزیره اي در جنوب شرقي اروپاـ  تایر سوراخ

14. مغز سرـ  فلز فرنگيـ  شبحـ  ضمیر وزني
ــوم میاديـ  نغمه و  ــيـ  دانه معطرـ  ماه س 15. عضو تنفس

سرود
16. حرام، ناشایستـ  نشاني ملكيـ  سخن گفتن

17. مخترع آلماني ماشین چاپـ  مركز ایالت نیومكزیكو

رمز جدول اين هفته: يکی از مناطق ديدنی ايران که با پشت هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 11 مشخص شده در خانه ها )پس از حل کامل جدول( به دست می آيد
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7. پول تركیهـ  مرضـ  درك، ادراكـ  جوانمرد
8. تفكرـ  دریاـ  دورویي

9. سیخونكـ  مبارز و میهن پرست مشهور ایتالیایيـ  كافي
ــي  ــوا كردنيـ  از تیمهاي ورزش ــر نرميـ  دادني رس 10. مظه

مشهور شهر والنسیا اسپانیا
11. آواز خوش و موزونـ  طاي خالصـ  اشاره به دورـ  واحد 

پول مشترك كشورهاي عضو اتحادیه اروپا

حرف )  ی ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزيز: از اين هفته تغييری در شکل دستيابی 
به پاسخ صحيح برای شرکت در قرعه کشی جايزه جدول صورت 
گرفته است. بدين ترتيب که هر هفته با شماره گذاری برخی 
خانه ها يک رمز به دست می آيد که با اعالم  آن رمز به شماره تلفن 

روابط عمومی مجله، در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3809
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12. از پسران كوروش كبیرـ  مجلس شادمانيـ  دیدن
13. شبه جزیره اي در جنوب شرقي اروپاـ  تایر سوراخ

14. مغز سرـ  فلز فرنگيـ  شبحـ  ضمیر وزني
ــوم میاديـ  نغمه و  ــيـ  دانه معطرـ  ماه س 15. عضو تنفس

سرود
16. حرام، ناشایستـ  نشاني ملكيـ  سخن گفتن

17. مخترع آلماني ماشین چاپـ  مركز ایالت نیومكزیكو

رمز جدول اين هفته: يکی از مناطق ديدنی ايران که با پشت هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 11 مشخص شده در خانه ها )پس از حل کامل جدول( به دست می آيد
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول 3809
  1ـ ثنا مرزبانـ  تبریز

2ـ حسن موالییـ  بجنورد
3ـ سیده الهام سعادت آگاهـ  تهران

افقي:
ــاح و ابزاري  ــرمایه داران در امور صنعتيـ  س 1. تفوق س
ــط بومیان استرالیایي  ــكار كه عمدتًا توس پرتابي براي ش

استفاده مي شد
2. ابر سفیدـ  شهري در استان تهرانـ  عزیز فصل گرماـ  

نام قدیم مشكین شهر
ــتنـ  گوژپشت و برآمدهـ  شهر  ــتـ  بیزاري جس 3. دوس

مشهور هركي به هركي
ــحرـ  غاف شمشیر  4. محل اجراي نمایش تئاترـ  مرغ س

ـ درخت زبان گنجشك
5. شهري در غربـ  نوعي عدسـ  برافروختگي

ــوه  ــتهـ  می ــورـ  روز گذش ــتگاه ش ــه اي در دس 6. گوش
نارسیده

ــانـ  مردان سیاستـ   7. جزیره اي در جنوبـ  اهل كاش
تخم مرغ انگلیسي

ــيـ  آب آذريـ  از بتهاي جاهلیت مكهـ   ــازي ضرب 8. س
خرده سنگـ  باال آمدن آب دریا

9. تن پوش مرغـ  پیروزـ  هنگامـ  از امراض تنفسي
10. قایق، كرجيـ  شهر چاي جهانـ  پرهیزكار

11. قافلهـ  شهرهاـ  ورزشي راكتي
ــدد خراب كردنيـ  محل پختن نانـ  غذایي ایراني  12. ع

ـ عید سال نو ویتنامي ها
13. آزمونـ  اولین عدد چهاررقميـ  داد و فریادـ  شهري 

در مازندران
ــنده  ــاران ریزهـ  نویس ــگـ  ب ــرزـ  بافرهن 14. رودي در م

كتاب
15. شهري باستاني در غربـ  اعتبارنامه سیاسي

عمودي:
1. بلورـ  كشور اقبال الهوري

2. ماه پاییزيـ  پدر به انگلیسيـ  یواش
ــتهـ  بزرگي یافتنـ  خشكيـ  دیوار بلند و  ــال گذش 3. س

محكم
ــازي باديـ   ــك كنندهـ  س ــیار ش ــدارـ  بس ــر پیكان 4. تی

كجاست
5. دودمانـ  سیستم

ــه زبان هنديـ  كودك  ــاـ  قلعه و حصار ب ــك، كارفرم 6. مال
تازه به دنیا آمده

7. پول تركیهـ  مرضـ  درك، ادراكـ  جوانمرد
8. تفكرـ  دریاـ  دورویي

9. سیخونكـ  مبارز و میهن پرست مشهور ایتالیایيـ  كافي
ــي  ــوا كردنيـ  از تیمهاي ورزش ــر نرميـ  دادني رس 10. مظه

مشهور شهر والنسیا اسپانیا
11. آواز خوش و موزونـ  طاي خالصـ  اشاره به دورـ  واحد 

پول مشترك كشورهاي عضو اتحادیه اروپا

حرف )  ی ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزيز: از اين هفته تغييری در شکل دستيابی 
به پاسخ صحيح برای شرکت در قرعه کشی جايزه جدول صورت 
گرفته است. بدين ترتيب که هر هفته با شماره گذاری برخی 
خانه ها يک رمز به دست می آيد که با اعالم  آن رمز به شماره تلفن 

روابط عمومی مجله، در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3809
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12. از پسران كوروش كبیرـ  مجلس شادمانيـ  دیدن
13. شبه جزیره اي در جنوب شرقي اروپاـ  تایر سوراخ

14. مغز سرـ  فلز فرنگيـ  شبحـ  ضمیر وزني
ــوم میاديـ  نغمه و  ــيـ  دانه معطرـ  ماه س 15. عضو تنفس

سرود
16. حرام، ناشایستـ  نشاني ملكيـ  سخن گفتن

17. مخترع آلماني ماشین چاپـ  مركز ایالت نیومكزیكو

رمز جدول اين هفته: يکی از مناطق ديدنی ايران که با پشت هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 11 مشخص شده در خانه ها )پس از حل کامل جدول( به دست می آيد
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جدول سودوکو

ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
ن ( 

ف ) 
حر

طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

14      آذر     97        اطالعات هفتگی         46

چرخ پايي

باالبر

مقني

زاويه

لنگه

پايتخت چك

مركز ايالت 
جورجيا

خداي تورات

تلخ

ماده اي براي 
طال ساختن مس

شهري باستاني 
در تركيه

ماهي

نوعي مويز

مركز آلباني

بزه

به اميد خدا

جمع كتاب

فرسوده

كنده كار

جديد

از چاشني ها

پير  و 
ناتوان

حشره 
چسبنده

ابزار برفروبي

يگانه

مادر كوروش 
كبير

قلم انگليسي

حرف 
دهان كجي
پراكندگي

از عاليم 
بيماري

جن مونث

درياساالر

كشوري در 
آفريقا

واحد بوكس

دشمن

قديم

بستن به زبان 
بختياري
ماه سرد

دهش
شهري در 

عراق

سرزنش

پدر ترك

يك هزارم 
كيلو

عالمت جمع

مصالح قديم
كشوري در 

اروپا

انداختن 
از اجزاء 
درخت

فعال

دود كردن

بي باك

 
آدم نما

جايي كه سايه 
است

نقشه انگليسي

بلند مرتبه

سنگ ترازو

عدل

دادگستر

پژواك

حيله

ايتالياي قديم

نوعي سوره

پيسي

رود اروپايي

اشاره به دور

خداي 
دراويش
مالدار

پنهان كردن

فرياد زدن

تازه

زمين هموار

بخشي 
خودمختار
 در اسپانيا

شاه اساطيري 
بابل كه دعوي 

خدايي كرد

حيوان

تزوير

جد ول سود وکو 3820
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  .

     6 729
67 42 3  
 25  346 
    5    

15 2 8634
 9431 58 

5   4    
 1 68 945

749 3   6
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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«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا
License, Warranty, 

Insurance and WCB

604.781.7778
(امین)

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش
(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059

امین                       604-781-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-983-9178
پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با2۰سالتجربهآموزشیدرکانادا

   0201-۹4۹-604  و  604-700-۵61۵  

پورت مودی، بیس منت سوئیت
یک خوابه، با الندری مجزا،
نزدیک به داگاس کالج

 و کوکیتام سنتر
NO Pet / No Smoking

ماهیانه ۱۱00 دالر
شامل یوتیلیتی و اینترنت

۱502 60۴-56۱-۴6۸5 Mahi
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آموزش تتو
عاقه مندان به یادگیری هنر تتو
برای کسب اطاعات بیشتر با 

تلفن 60۴-۴۴5-۸00۴
تماس بگیرید.

۱502

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی
فرنس،بویلر،شومینه،
Water Tank

لولهکشیسردوگرم
تجاریومسکونی

604-۸۳۳-2۸6۹

به یک همخانه 
در شهر کوکیتام نیازمندیم.

۱50۳ 60۴-۳6۸-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
77۸-997-3720

۱50۳



شماره ۱502 جمعه 2۳ آبان ۱۳۹۹ 2۴24 Issue 1502 Friday November 13, 2020PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com

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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PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 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

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. 1502

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


