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کمیته مقابله با کروناویروس در کانادا تشکیل شد

مسافرانی که از ایران
به کانادا میآیند
باید خود را قرنطینه کنند

وکﻼى رﺳﻤی بریﺘیﺶ کﻠﻤﺒیا در خدمﺖ ﺷﻤا

مﻌامﻼت و نوﺳازى امﻼك
امورﺷرکﺘی و مﻌامﻼت ﺗﺠارى
دﻋاوى خانوادﮔی
وﺻیﺖ نامه
مﻬاﺟرت
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www.bijan.law
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778-723-7373
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باوند زنجانی دفتر خدمات ترجمه و کنسوﻟی
خدمات ترجمه به فارسی و زبان های دیﮕر
خدمات کنسوﻟی ایران و کشورهای دیﮕر
Ofﬁce:604-990-7209
+1-236-788-7548
zanjanibavand@hotmail.com
# 8-1548 Lonsdale Ave., North Vancouver

بــا توجه به افزایش موارد تاییدشــده
ویــروس کرونــا در کانــادا از طریق
مسافرانی که از ایران به کشور آمدهاند،
مقامات بهداشت عمومی کانادا از همه
افرادی که از ایران به کانادا بازمیگردند
خواستند بهطور داوطلبانه خود را دو
هفته در خانه قرنطینه کنند.
همه مســافرانی که از ایران به کانادا
میآیند باید پیــش از هر چیز ظرف
 24ساعت پس از ورودشان به کشور،
وضعیت ســامت خــود را به اطالع
مقامات بهداشــت عمومی برســانند.
آنها همچنیــن باید در مدت دو هفته
قرنطینه داوطلبانه خود در خانه مراقب

عالیم و نشانههای احتمالی بیماری در
بدن خود باشند و در صورت مشاهده
این عالیم ،مسئوالن بهداشت عمومی
را در جریان قرار دهند.
همچنین از مســافرانی که نشانههای
بیماری کرونــا را در خود مشــاهده
میکنند خواسته شده است فرمی را
مربوط به اطالعات درباره تماسهای
خود بــا دیگر افراد پر کنند تا مقامات
بهداشــت عمومی بتوانند این افراد را
شناسایی و موضوع را پیگیری کنند.
به گزارش سیتیوینیوز ،کمیته مقابله
با کروناویروس در کانادا به دلیل افزایش
تعداد مبتالیان به این ویروس در کانادا

مﺸاور ﺷﻤا در امور امﻼك

Each ofﬁce owned and operated independently

و به منظور تصمیم گیری ســریع در
شرایط حاد تشکیل شده است.
پتی هاجو ،وزیر بهداشت کانادا ،در این
نشست ،اثرات این ویروس را برای کانادا
فراتر از موضوعات سالمتی و بهداشتی
خواند و گفت تشــکیل کمیته جدید
مقابله با کرونا بــه دولت این امکان را
میدهد تا در رابطه با این ویروس بدون
مرزی در اسرع وقت تصمیم بگیرد.
به گفته وزیر بهداشــت کانادا ،دولت
پیش بینی کرده این بیماری در جوامع
کانادا شیوع پیدا کند با این وجود «ترزا
تام» ،رئیس بهداشــت عمومی کانادا
معتقد است اقدام اخیر دولت با تشکیل

کمیته ویژه کرونا پاسخی برای نیازهای
کشور در شرایط فعلی بوده است.
«هاجو» بدون ذکر انبار کردن مایحتاج
مورد نیاز خانوارها ،گفت که کانادایی ها
باید در صورت بروز بیماری خودشان را
برای وضعیت قرنطینه آماده کنند.
فریلنــد ،رئیــس کمیتــه مقابله با
کروناویروس در کانادا گفت این کمیته
براینــدی از تالشهای صورت گرفته
در کل کشــور است .ما در این کمیته
با استانهای کشور در ارتباط نزدیک
هستیم و به این کار ادامه خواهیم داد.
ما نســبت به حفظ امنیت کاناداییها
متفق القول هستیم.

مـﻬرناز کاوﺳــی
604-779-4146

778-558-8272
?Are You Readinag This
این مکان برای آگهی شما رزرو شده است
برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
604-921-4726

مدیریت امﻼك مسکونی و خدمات اجاره

فروزان یﺰدان
Licensed Property Manager

mehrnaz@mehrnazkavoosi.com

604-817-9933

www.mehrnazkavoosi.com

www.88westrealty.com

آناﻟیﺰ منطﻘهاى قیﻤﺖﻫاى بازار و بررﺳی دقیﻖ ﻋرﺿه و ﺗﻘاﺿا
ﺗﻤاس با مﻦ بیﺷﮏ ﺷﻤا را در ﮔرفﺘﻦ ﺗﺼﻤیﻢ بﻬﺘر یارى خواﻫد کرد

مهندس مﺤمد طاهرخانی
»مشاور امﻼك«

778-656-1010
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به تعطیلی کشیدن کشور:
اشاره حسن روحانی به فروپاشی
کورش عرفانی
اینک در مقابل یک سوال مهم قرار می گیریم :آیا نابودی رژیم سبب نابودی ایران نیز می شود؟ در حالی که
بر اساس آن چه آمد ،بخش نخست -نابودی رژیم ،-حتمی به نظر می رسد ،مورد دوم -نابودی ایران ،-یک
احتمال است .اما احتمالی که در صورت بی توجهی جدی ما ایرانیان به همان درجه از قطعیت می رسد که
سقوط و فروپاشی رژیم .باز این جا ،در مقابل سوال چه باید کرد تا چنین نشود ،دو امکان پاسخ دهی از هر
جواب دیگری برجسته تر است :اول مردم باید حرکت کنند ،دوم اپوزیسیون باید کاری بکند.
از آبان ماه امســال رژیم حاکم بر ایران به یک فاز تشدید
بحران وارد شــده است .بحران های قبلی حکومت در این
سه ماه گذشته رو به تعمیق گذاشته و می رود که آخرین
خندق ها و سنگرهای امنیتی میان مردم گرسنه ،معترض
و بیمار و بیت رهبری و کاخ های ســران نظام را از ســر
راه بردارد .در چنین شــرایطی گفته های حسن روحانی،
رئیس جمهور نظام ،شکل اعتراف ناخواسته را به خود گرفته
است« :توطئهء دشمنان ماست که با هراس افکنی زیاد در
جامعه کشور را به تعطیلی بکشند ».چه واقعیتی پشت این
سخن نهفته است؟ روحانی از چه نگران است؟ آیا این همان
نگرانی کل نظام اســت؟ در این نوشتار به بررسی چرایی و
اهمیت نمادین این گفته ی حسن روحانی می پردازیم.
ساختارجمله

بــه واژه نامه ی اجزای جمله ی روحانی که در این جا به
صورت نقل قول آمده است توجه کنید:
* «توطئه» :نقشه ای که با نیت بد طراحی شده و هدف
آن ضربه و ضرر وارد کردن است.
* «دشــمنان» :کســانی که در پی این هستند که طرف
مقابل را از بین ببرند یا به تسلیم بکشند.
* «مــا» :در این جا یعنی دولــت ،حکومت ،رژیم ،نظام و
طبقه ی حاکم.
* «هراس افکنی» :ایجاد جو منفی روانی مبتنی بر ترس و
وحشت از یک پدیده.
* «زیاد» :یعنی به مقدار فراوان.
* «جامعه» :مردم ،کشور و البته ،یاران و وفاداران نظام.
* «کشور» :آن چه را که ما برای ادامه ی بقاء الزم داریم.
آن چه را که نیاز نداریم می دهیم برود ،مثل دریای مازندران
یا نقاطی که دیگر سود و فایده ای ندارند ،مانند بخش هایی
از سیستان و بلوچســتان یا مناطق زلزله زده و سیل زده
که رفتن به ســوی آنها معادل میلیاردها دالر هزینه برای
بازسازی است .به طور عمده ،کشور در این جا یعنی تهران
و آن هم قسمت هایی از تهران که محل زندگی سران نظام
ونهادهای تامین امنیت نظام و حکومت در آن مستقر است.
* «تعطیلی کشــاندن» :کلمه ی تعطیل در زبان فارسی
واجد معناهای متفاوت است ،اما فعل «به تعطیلی کشیدن»
حکایت از تــاش برای توقف فعالیــت در یک مجموعه
دارد .بــه طور مثال « ،کارگران بــا اعتصاب خود کارخانه
را به تعطیلی کشاندند» یعنی کار و فعالیت را در کارخانه
متوقف ساختند .اینک روحانی از این فعل استفاده می کند
تا موقعیت کشور را توصیف کند .گویی قبل از ورود ویروس
کرونا در ایران مملکتی داشــته ایم که در هر گوشه و کنار
آن فعالیــت اقتصادی و جنب و جوش تولیدی و رشــد و
پیشــرفت در جریان بوده و اینک عده ای با هراس افکنی
در مورد یک موضوع نه چندان مهم دارند این فعالیت ها را
متوقف می کنند.
با در کنار هم قرار دادن معناهای مورد نظر حسن روحانی
ریئس جمهوری نظام و مغزهای متفکر دستگاه امنیتی آن
می توان دریافت که این ادبیات ،بریده از واقعیت اســت.
ادبیاتی که بــه طور صرف به عنوان یک واکنش عصبی-
امنیتی در مقابل یک رخداد عینی تلخ بروز می کند .این
واقعیت و این رخداد چیست؟
نگارنده در نوشته ی پیشین خود به تفکیک چهار مفهوم
«دولــت»« ،حکومت»« ،رژیم» و «نظام» پرداخت .نتیجه
گیری آن نوشــته در یک جمله این بود :نخســت دولت
ناکارآمد می شود ،بعد حکومت کارکرد خود را از دست می
دهد ،سپس رژیم متزلزل می شود و در نهایت ،اگر طبقه
نشریهاجتماعیفرهنگی

ی اجتماعی برتر ،رژیم زیر دست خود را عوض نکند ،کل
نظام -یا همان سیستم مبتنی بر انحصار قدرت و ثروت-
فرو می پاشد.
اگر این روند را به عنوان یک مسیر محتمل برای همه ی
حکومت های ضد مردمی در نظر گیریم می بینیم که حسن
روحانی با عبارت طالیی «کشور را به تعطیلی بکشند» در
حــال باال بردن پرچم خطر در مورد آغاز و پیشــرفت این
روند فروپاشی است .او می داند ،حس می کند ،می فهمد
و مطمئن است که انتهای راه کنونی ،نابودی رژیم اوست.
حکایــت مفصل آن چه او و دولتش را وادار کرده در حال
حاضر زنگ خطر شتاب به سوی فروپاشی را به صدا درآورند
مثنوی هفتاد من می شــود و باید آن را به مورخان آینده
سپرد .اما در این جا لیستی وقایع نگارانه از سیاه بختی های
اخیر نظام را به عنوان نمونه می آوریم تا دریابیم که روحانی
و همدستانش را چه موضوعاتی به وحشت انداخته است.
رویدادها در خدمت فروپاشی:

* در حالی که ریشه های تاثیر گذاری رویدادها بر سرنوشت
یک نظام به گذشته ی آن باز می گردد ،برای این که جهت
این منظور به تاریخ چهل و یک ساله ی تباه سازی کشور
توسط نظام اسالمی مراجعه نکرده باشیم ،به یک فهرست از
رویدادهای تیره و تاریک ساز سرنوشت نظام در همین چند
ماه اخیر بسنده می کنیم:
* با اوج گیری تحریم ها و افزایش دزدی ها ،فساد و سوء
مدیریت و لذا ،خالی شــدن صندوق های حکومتی ،دولت
روحانی قیمت بنزین را در آبان ماه امسال سه برابر کرد.
* در اعتراض به این امر مردم معترض در  192شــهر به
خیابــان ها آمدند :حداقل  1500نفر کشــته 4000 ،نفر
مجروح و  10.000نفر بازداشت شدند .این میزان از تلفات
عبور از خط قرمز بود.
* انعکاس اخبار مربوط به سرکوب و شدت و رادیکالیسم
جنبــش ،گفتمان براندازی را در داخل و خارج از کشــور
منعکس کرد .فضای پر رنگ جنگ طبقاتی بر تحلیلهای
سیاسی سطحی گرا غلبه کرد.
* خیزش آبان جنبشــی را کلید زد که با روش «موج به
موج» بقای خود را تامین کرد و در دی ماه خود را تثبیت
کرد .این جنبش بعد از آن در موج سوم خود در جستجوی
گسترش خویش است.
* در ســومین روز از ماه ژانویــه  2020فرمانده ی نیروی
قدس سپاه پاسداران و نفر دوم نظام ،پاسدار قاسم سلیمانی،
توســط آمریکایی ها کشته شد .ضربه ای خشن که قاعده
ی بازی را میان ایران و آمریکا تغییر داد و شانس هر گونه
نزدیکی و مذاکره را به حداقل رساند.
* کشــتن سلیمانی آینده ی رژیم در منطقه را به چالش
کشید .نظام دریافت که وقت بریدن فیزیکی بازوهای بلند
او درمنطقه آغاز شــده است .این اقدام آمریکا در واقع آغاز
پایان اســتراتژی دفاعی بازوی بلند و عمق راهبردی نظام
محسوب می شد .رویای دفاع درون از بیرون برای رژیم به
کابوس تبدیل شد.
* رژیــم در صحنــه ی داخلی فرصت را برای بازســازی
مشروعیت از دســت رفته ی ناشی از کشتار آبان مناسب
دید و مراسم پرهیاهوی «تابوت شو» برای تشیع جنازه ی
قاسم سلیمانی به راه انداخت.
* هزینه ی سنگین مالی ،سیاسی و تبلیغاتی برای تبدیل
کارناوال قاسم به چسب زخم بر پیکر ترک خورده ی نظام
با شکســت مواجه شد .در کرمان  50نفر زیر دست و پا له
شدند اما نتوانستند جنازه را خاک کنند .رژیم اما امیدوار

شد که شاید تصویر خونین آبان ماه خود را پاک کرده است.
* برای تالفی نمادین کشتن قاسم سلیمانی ،در حالی که
جنازه ی سلیمانی هنوز روی دستشان مانده بود ،اقدام به
یک حمله ی موشکی محدود ،هماهنگ شده و نمایشی به
یک پایگاه آمریکا در عراق کردند که هیچ تلفات جانی در
بر نداشت.
* آبرو ریزی رقت آور این نمایش نرم «انتقام سخت» نشان
داد کــه رژیم ،برخالف ادعاهایش ،در مقابل قدرت نظامی
آمریکا آماده ی پذیرش هرگونه توسرخوری و کنار آمدن
با آن می باشد .تهدید ترامپ به حمله به پنجاه و دو مرکز
حکومتی ایران -که بیت رهبری را هم شامل می شد -به
رژیم آموخت که باید واقعیت برتری نظامی آمریکا را بپذیرد
و با هر ضربه ی دیگرآتی نیز ،بدون فکر به تالفی ،کنار بیاید.
* در ساعاتی که موشک های سپاه مشغول حمله ی قالبی
به پایگاه عین االسد در عراق بودند ،یک حمله ی واقعی از
سوی نیروهای ضد هوایی سپاه به یک هواپیمای مسافربری
اوکراین در آسمان تهران سبب کشته شدن بیش از 170
نفر شد.
* رژیم در ابتدا ،در کمال وقاحت ،هرگونه نقشی را در این
مورد انکار کرد اما در مقابل فشار داخلی و خارجی و تعدد
شواهد و مدارک مجبور به اعتراف و سرشکستگی شد.
* به فاصله ی چهل و هشت ساعت ،تمام اثرات پیش بینی
شده برای نمایش تابوت چرخانی قاسم سلیمانی خنثی و
باطل شــد .این امر مسجل ساخت که مشروعیت نظام به
طور بنیادین به هرز رفته است.
* جوانان و دانشجویان در خیابان ها و دانشگاه ها با شعار
«مرگ بر جمهوری اســامی» و «ننــگ ما ننگ ما رهبر
الدنگ ما» تمامیت نظام را سزاوار نابودی معرفی کردند.
* فشــار بین المللی افزایش یافت و اولین اظهار نظرها در
مورد به هم ریختگی ســاختار دولتی در ایران با ماجرای
شکار هواپیمای خودی توسط سپاه در محافل بین المللی
مطرح شد.
* در همین اثناء ،ماجرای ویروس کرونا در چین آغاز شد
و جهــان گارد خود را در مقابل هرگونــه مراوده و تردد با
چین باال برد ،به استثنای ایران .هواپیماهای شرکت ماهان،
وابسته به سپاه پاسداران ،با  55سفر به ورود و خروج متعدد
چینی ها وایرانی ها از و به چین ادامه داد و در این فاصله،
ویروس کرونا وارد ایران شد.
* مســئوالن نظام از ورود ویروس و اولین مبتالیان آن در
ســطح کشور با خبر شــدند اما برای زیر سوال نبردن دو
موقعیــت تبلیغاتی پیش روی ،یکی راهپیمایی  22بهمن
و دیگری انتخابات مجلس شورای اسالمی در دوم اسفند،
خبری در این مورد منتشــر نکردند و اقدامی در این باره
صورت ندادند.
* راهپیمایی  22بهمن اما به یک شکست فجیع تبدیل شد
و خیابان ها خالی ماند.
* آثار و عوارض گسترش ویروس کرونا به حدی رسید که
خبرها بیرون زد .کشور با واقعیت یک ویروس کشنده ی در
حال گسترش مواجه شد.
* در دوم اسفند انتخابات مجلس به واسطه ی قهر مردم
با سردی و کسادی زیر  20درصد به پایان رسید و برای هر
ناظر بیرونی و درونی مسجل ساخت که رژیم با رژیمی ها
تنها مانده است.
* در همان روز دوم اســفند ســازمان مبارزه با پولشویی
( )FATFایران را در لیست سیاه خود قرار داد و ارتباط بانک
مرکزی ایران و بانک های ایرانی با سیستم رسمی مبادالت
بین المللی را قطع کرد.
* از آن روز به این سو ویروس کرونا ،ساعت به ساعت ،در
حال گسترش خاموش اما فاجعه بار در سراسر کشور است
به نحوی که حرم خودی ها را هم آلوده کرده است.
* همزمان زلزله و زمین لرزه در آذربایجان غربی ،سیل در
پنج استان و هجوم ملخ ها در سه استان ،افزایش تند قیمت
دالر و طــا ،افزایش نرخ کاالهای اساســی و آغاز کمبود
برخی از آنها در بازار تنها بخش کوچکی از این تصویر بزرگ
تخریب و ریزش و سقوط را ترسیم می کنند.
* فاجعه و فجایع کوچک و بزرگ دیگر در همین ساعات
ادامه دارد...
* این لیست وقایع نگاری از رویدادهای چند ماه اخیر فقط
نمایانگر نوک کوه یخ مشــکالت عمیق ،ساختاری و چند
الیه ی چهاردهه ای ســوء مدیریت ،غارت ،فساد ،ارتشاء،
دزدی ،ناکارآمدی و هرز دادن منابع کشــور اســت .این
رویدادها ریشــه های ساختاری داشته ،با هم در ارتباطند،
یکدیگر را تشدید می کنند و در مجموع به فاصله ی دوری
از ظرفیتهای مادی و مدیریتــی رژیم قرار می گیرند .از
همین روی شایسته ی نام بحران هستند.

سردبیر و مدیر مسوول :رامین مهجوری

دستیار سردبیر و مدیر اجرایی :فروزان یزدان
وب سایت :امیررضا تمدندوست
پیوند مونتریال :محمد رحیمیان 514-996-9692
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فروپاشی خودساخته رژیم

در شــرایطی که بحــران های متعدد فزاینده و تشــدید
میشوند دیگر بحث «آیا» رژیم جمهوری اسالمی فرومی
پاشــد نیست ،صحبت بر سر «چه زمانی» رژیم جمهوری
اسالمی فرو می پاشد است .فرمول معروف «آیا نه ،کی» (
 )Not if but whenاین جا معنا پیدا می کند.
در روندی افتاده ایم که اگر نگوییم ســاعت به ساعت ،روز
به روز ،بر هر شــاهد و ناظری ،یک پدیده ی روشن خود
را برجســته تر می سازد :کشــور در آستانه ی اَبربحرانی
اســت که چیزی از رژیم کنونی به جای نخواهد گذاشت.
می توانیم از صدها آمار و رقم و فاکت برای راستی آزمایی
این گزاره کمک بگیریم ،اما شــاید حجم و کیفیت اخبار
روزمــره و توجه به فقط یک نمونه از این فجایع -بالقوه و
بالفعل -مثل شمار قربانیانی که ویروس کرونا در کشورمان
با خود داشته و خواهد داشت ،کافی باشد تا بتوان خود را
از این امر معاف دانست .این بیماری در واقع نماد بیماری
های بنیادین ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی کشور است.
اینک در مقابل یک سوال مهم قرار می گیریم :آیا نابودی
رژیم سبب نابودی ایران نیز می شود؟ در حالی که بر اساس
آن چه آمد ،بخش نخست -نابودی رژیم ،-حتمی به نظر
می رسد ،مورد دوم -نابودی ایران ،-یک احتمال است .اما
احتمالی که در صورت بی توجهی جدی ما ایرانیان به همان
درجه از قطعیت می رســد که سقوط و فروپاشی رژیم .باز
این جا ،در مقابل ســوال چه باید کرد تا چنین نشود ،دو
امکان پاســخ دهی از هر جواب دیگری برجسته تر است:
 )1مردم باید حرکت کنند )2 .اپوزیسیون باید کاری بکند.
(گزینه های دیگری مانند ترامپ باید ما را نجات دهد را در
این بحث کنار گذاشته ایم!).
یکی از دالیلی که تا به حال نتوانســته ایم پاسخ مفیدی
برای این پرســش داشته باشیم این است که با نگاه سفید
و ســیاه تنها یکی از این دو مورد را عمده کرده و حتی به
عنوان یگانه راهکار مطرح کرده ایم .گفته ایم تا مردم کاری
نکنند اپوزیســیون نمی تواند اقدامی کند .یا اظهار داشته
ایم :تا وقتی اپوزیسیون متحد نشود مردم کاری نمی کنند.
ِ
حال آن که،
واقعیت بیرون کشیدن کشور از احتمال نابودیِ
همزمان با نابودی رژیم ،عبارت است از ترکیبی از هر دو :هم
مردم باید حرکت کنند و هم اپوزیسیون باید کاری کند .این
دو با همدیگر رابطه ی متقابل دارند .اما یک رابطه ی متقابل
زنده و ارگانیگ ،نه یک رابطه ی مصنوعی و مکانیکی .کسی
نمــی تواند خود را بدون تالش و مبارزه در میان مردم جا
کند .مردم هم نمی توانند بدون فداکاری و کوشش منتظر
معجزه ای ،حتی از جانب دلسوزترین بخشهای اپوزیسیون
باشند.
این تنها در صورت پیوند میــان الیه های فعال جامعه از
یکســو و بخش های صادق وتالشگر اپوزیسیون از سوی
دیگر اســت که ترکیب موفق برای ممانعت از رفتن ایران
به دره ی سقوط رژیم شکل خواهد گرفت .نیروهای آگاه و
دلسوز جامعه ،یا همان یک درصدی ها ،باید در این شرایط
دو عنصر ترس و یاس را نزد بخشی از مردم بزدایند و برای
این منظورهم هیچ راهی جز حضور مبارزاتی و کار عملی در
صحنه نیست .جامعه ی گفتار زده دیگر با حرف های زیبای
هیچ کس به صحنه نخواهد آمد ،اما با دیدن تالش واقعی
یک جریان سیاســی یا اجتماعی می تواند آن را باور کرده
و دنبال کند .منطق یک جامعه ی بحران زده راه مشخص
برون رفت و تالش در آن راستاست نه حرف و حدیث آن.
اپوزیســیون به این ترتیب در معرض بررسی و قضاوت و
غربال اســت .بخش گفتارگرا و یا ضعیف اپوزیســیون در
شرایط بحرانی پیش رو به حاشیه خواهد رفت .بخش عمل
گرا و قدرتمند تمام شانس خود را خواهد داشت تا ،با رفتن
به مصاف مشکالت و چالش ها ،اعتماد جامعه را جلب کند،
مشروعیت به دست آورد ،مسیر و راهکار مناسب را به مردم
معرفی کند و رهبری حرکت نجات بخش میهن را بر عهده
گیرد.
موضوعی به اسم اتحاد اپوزیسیون به صورت ابتدا به ساکن
رخ نخواهد داد .یعنی نباید انتظار داشت که برخی تشکل
های سیاسی که در هیچ حرکت عملی جدی درگیر نیستند
بتوانند بر اساس برخی مبانی نظری با هم دیگر «متحد»
شده و فعالیت مشترک داشته باشند .اتحادی که پشتوانه
ی عملی نداشته باشد در حد بحث و صدور اطالعیه باقی
جنبش نجات ایران از ســقوط در دره ی
می ماند .رهبری
ِ
فروپاشی بر عهده ی آن اتحاد سیاسی است که قدرت اقدام
و کنشگری سیاسی در صحنه ی اجتماعی دارد.
ادامه در صفحه ۲۸
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ONLY 5 HOMES AVAILABLE
UNDER $999,900*

2 BED TO 3 BED + DEN
MOVE-IN TODAY!

A rare collection of luxurious
move-in ready concrete residences

BOOK A TOUR
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WestThirdByAnthem.com

North Vancouver, BC

This is not an offering for sale. Such offering can only be made by way of disclosure statement. E&O.E.

#107 175 3rd Street West
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اولین قربانی کانادایی کرونا :دکتر حمید لطیفی دراثر ابتال به ویروس کرونا در ایران درگذشت

مسافرانی که از ایران به کانادا میآیند خود را قرنطینه کنند

کانادا روز دوشــنبه اعالم کرد تمام
مسافرانی که از ایران برمیگردند باید
خود را مدت  ۱۴روز قرنطینه کنند.
این دستور شــامل مسافران از هوبی
چین هم میشود.
مقامات بهداشتی کانادا از مسافرانی
کــه از ایران به کانادا بــاز میگردند
درخواست کردند برای جلوگیری از
شیوع بیشتر ویروس کرونا ،داوطلبانه
خود را قرنطینه کنند.
بــه گزارش هفتــه ،بهنقــل از رادیو
کانــادا ،با توجــه به افزایــش موارد
تاییدشــده ویروس کرونا در کانادا از
طریق مسافرانی که از ایران به کشور
آمدهاند ،مقامات بهداشــت عمومی
کانادا از همه افــرادی که از ایران به
کانادا باز میگردند خواستند بهطور
داوطلبانه خــود را دو هفته در خانه
قرنطینهکنند.
همه مســافرانی که از ایران به کانادا
میآیند بایــد پیش از هر چیز ظرف
 24ساعت پس از ورودشان به کشور،
وضعیت ســامت خــود را به اطالع
مقامات بهداشــت عمومی برسانند.
آنها همچنین باید در مدت دو هفته
قرنطینه داوطلبانه خود در خانه (دوره
نهفتگی کروناویروس دو هفته است)
مراقب عالیم و نشــانههای احتمالی
بیمــاری در بدن خود باشــند و در
صورت مشاهده این عالیم ،مسئوالن
بهداشــت عمومی را در جریان قرار
دهند.
همچنین از مسافرانی که نشانههای
بیمــاری کرونا را در خود مشــاهده
میکنند خواسته شده است فرمی را
مربوط به اطالعات درباره تماسهای
خود با دیگر افراد پر کنند تا مقامات
بهداشت عمومی بتوانند این افراد را
شناسایی و موضوع را پیگیری کنند.
اگر مســافران عالیمی همچون تب
یا ســرفه خشک داشــته باشند ،در
فرودگاه مورد معاینه قرار میگیرند.
در شرایطی که شــمار موارد ابتال به
ویــروس کرونا در کانــادا روز به روز
افزایش مییابــد ،توصیههای آژانس
بهداشت عمومی کانادا به مسافرانی
که از ایران باز میگردند ،نشاندهنده
تغییــر لحن و افزایــش احتیاط این
آژانس در مقابله با شیوع ویروس کرونا
است.
مسئوالن بهداشــت عمومی کانادا با
تاکیــد بر این که نمیتــوان پروازها
را متوقــف کــرد و مرزها را بســت،
یکی از بهتریــن راهها برای مقابله با
کروناویــروس را قرنطینه داوطلبانه
مسافران میدانند.
دولــت کانادا بــا انتشــار تازهترین

ﺩﺍﻭﺩ ﻗﻮﺍﻣﻰ

توصیههای مســافرتی از کاناداییها
خواسته اســت از همه سفرهای غیر
ضروری به ایران خودداری کنند.
به گزارش هفته به نظر میآید دکتر
حمید لطیفی اولین کانادایی اســت
جانــش را به کرونا از دســت داد .در
مراسم بزرگداشت دکتر لطیفی ،یکی
از اعضــای خانواده بــا صدای گرفته
میگویــد« :حدود  48ســاعت قبل
از مرگ خبردار شــدیم که او دچار
ویروس کرونا شده است .گرچه حتی
تا دو ساعت قبل از مرگ او مسئوالن
بیمارستان از تایید این امر خودداری
میکردند».
دکتــر لطیفی ،پزشــک متخصص
ارتوپــدی در روز  ۲۵فوریــه حدود
ســاعت  4بعد ازظهر به وقت محلی،
در بیمارستان «قائم» در شهر رشت
درگذشــت .دکتر حمید لطیفی در
ســال  ۱۳۴۴در رشــت به دنیا آمد.
پزشک ارتوپد شــد و نزدیک به 33
سال در بیمارســتانهای مختلف از
جمله در مناطق محروم ایران خدمت
کرد.
ِ
بزرگ او
دکتــر نادیا لطیفی دختــر
 29ســاله و خانم رانیا لطیفی دختر
کوچک او 19 ،ســاله ،همراه با مادر
خود در مونتــرال زندگی میکنند.
طبق گفته آقای سعید لطیفی ،دکتر
حمید لطیفی که شهروند کانادا است
بــه دلیل تعهدات حرفــه ای اش در
ایران مشغول کار بود و به طور مرتب
بیــن ایران و کانادا در رفت و آمد بود
اما قرار بود بزودی ،طی بهار آینده به
طور کامل به مونترال نقل مکان کرده
و به خانواده بپیوندد.
بستههای اضطراری مقابله با کرونا

ترسا تام افسر ارشد سالمت عمومی

کانــادا گفت وضعیــت کروناویروس
دارد به ســرعت تغییر میکند و به
نظر میرســد ویروس حاال در دیگر
کشــورها در درجــه جوامع محلی
گسترش پیدا میکند .او به خبرنگاران
گفت« :نشانهها نگرانکننده و به این
معنی هستند که فرصت برای محدود
کردن ویروس محدود اســت و وقت
برای جلوگیری از گســترش جهانی
ویروس دارد تمام میشود».
او اضافه کرد« :این مسئله همچنین
نشــان میدهد کشــورهایی مانند
کانادا که تا به حال توانستهاند موارد
را شناسایی و مدیریت کنند باید در
سراســر دولتها ،جوامع محلی و به
عنوان خانواده و افراد آماده بشــوند
چون شــاید ویروس گســتردهتر در
کشور پخش بشود».
دکتر ویرا اچز افســر ارشــد سالمت
عمومی شهر اتاوا با این بیانیه موافق
بود و به اتاوا سیتیزن گفت کاناداییها
باید در نظر داشــته باشــند غذاها و
داروهایــی را جمــعآوری کنند که
ممکن است یک فرد مریض به آنها
نیاز داشته باشد .بستههای اضطراری
برای موارد ضروری و غیر قابل پیش
بینی در نظر گرفته میشــوند که در
صورت بروز یــک حادثه برای مدت
زمانی کوتــاه در امور زندگی اختالل
ایجاد نشود.
از آنجایی که هر روز شــاهد شــیوع
ویــروس کرونــا در سراســر جهان
هستیم ،بســیاری از مردم نگران این
موضوع هستند که در صورت همهگیر
شــدن این ویروس در محل زندگی
خود ،آمادگی برخورد با این اتفاق را
دارند یا خیر.
اگــر در هر زمانی ویــروس کرونا به
منطقه یا شهر محل زندگی شما رسید
و گسترش یافت ،باید لوازم مورد نیاز
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ضروری و ابتدایی را در اختیار داشته
باشید تا در صورت قرنطینه شدن در
خانه خود دچار مشکل نشوید.
وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشنهاد
کرده اســت که برای مدت زمان دو
هفته لوازم زیر را در خانه خود داشته
باشید:
دو لیتر آب بــرای هر نفر در هر روز،
غذاهای فاسد نشدنی ،داروهای مورد
نیاز برای مصرف دو هفته ،قرصهای
مس ّکن ،شربت سینه ،داروهای التیام

بخش معده.
همچنیــن اقالمی مانند دســتمال
کاغذی ،ویتامینهــا ،و مایعاتی که
حاوی الکترولیت بوده و بدن شما را
تقویت کنند برای مدت دو هفته در
خانه خود نگه دارید.
وزارت بهداشت انتاریو نیز اعالم کرده
اســت که عالوه بر این اقالم ،ژلهای
ضد عفونی کننــدهای که حاوی ۶۰
تا  ۹۰درصد الکل هســتند به همراه
دماسنج در خانه داشته باشید.
هدف این است که در صورت شیوع
ویروس کرونا در محل زندگی شــما
و یا در صورت ابتــای خود یا یکی
از اعضاء خانواده خــود ،اگر در زمان
قرنطینه شدن نیاز به هر یک از اقالم
ضروری داشتید ،از خانه خارج نشوید.
همچنین داشــتن مقادیر مناسبی
از دســتمال توالت ،لوازم بهداشــت
شخصی ،پوشــک و غذای مخصوص
بچــه نیز از جمله اقدامات مناســب
میباشد.
مقامات بهداشتی کانادا اعالم کردهاند
که زمان آن رســیده است که تمام
مــردم کانادا برای آمادگی و مدیریت
منابع در صورت شیوع ویروس کرونا
در جامعه بیشتر فکر کنند.

در حالــی که فــروش بســیاری از
بستههای اظطراری مخصوص زمان
فراگیــری ویروس کرونــا در محیط
آنالین به شدت افزایش یافته است،
اما برخی از لوازم موجود در آنها غیر
ضروری اســت .مانند ماسک صورت
که طبق اعالم پزشکان و متخصصین
برای افراد ســالم غیر ضروری است و
تنها باید توســط افراد مبتال استفاده
شود تا از پخش قطرات سرفه و عطسه
آنها جلوگیری کند.
خرید غیر ضروری ماسکهای صورت
و عینکهای مخصوص و دســتکش
باعث کمبود این اجناس برای افرادی
شده است که به آنها نیاز مبرم دارند،
از جمله افراد مبتال به این ویروس و
کارکنان بخش مراقبتهای بهداشتی
در مراکز درمانی که در حال مقابله با
این ویروس هستند.
همچنین توصیه شــده اســت که
مدارک و نسخههای پزشکی خود را
در دسترس داشته باشید تا در صورت
نیاز به آنها و تماس از راه دور با ارایه
دهندگان مراقبتهای بهداشتی دچار
سردرگمی نشوید و اطالعات درست
را در اختیار آنها قرار دهید.

جاستین ترودو :کروناویروس یک چالش بسیار واقعی است
مــداد -بــه گــزارش ســیتیوی،
نخستوزیر کانادا کووید ۱۹-را یک
چالش «بسیار واقعی» خواهد و گفت
با وجود اینکه خطــر این ویروس در
کانادا پائین اســت ،دولت فدرال به
صورت پیوســته بــه پایش وضعیت
مشغول است.
او اعالم کرد که بهتر است کاناداییها
یک سری اقدامات را برای پیشگیری
از تماس بــا ویروس که هماکنون در
سراســر جهان پخش شده در پیش
گیرند.
نخســتوزیر کانادا در بخشی دیگر
از صحبتهــای خــود با اشــاره به
شباهتهای ویروس جدید با ویروس
آنفوالنزا گفت« :کاری که مردم باید
انجام دهند ،تفاوتی با آنچه در فصل
شیوع آنفوالنزا انجام میدهند ندارد.
شستن مرتب دستها ،دقت کردن به
نشانههای سرماخوردگی ،مراقبت از
خانواده ،سرفه کردن در آستین و شاید
اندکی مراقب بیشتر در رفتوآمدها از
جمله این اقدامات است.
آقای ترودو همچنین از مردم خواست

که از طریق وبسایت سالمت کانادا
به آخرین اخبــار و اطالعات در این
زمینه دست یابند و مراقب اطالعات
نادرســتی که در زمینه این ویروس
منتشر میشــوند باشــند .گفتنی
اســت طی چند هفته اخیر ،برخی
کالهبــرداران ســعی کردهاند با جا
زدن خود به عنوان مقامات بهداشتی
کشــور ،از شــهروندان کالهبرداری
کنند .همچنین اطالعات نادرســت
ن کروناویروس
زیــادی درباره درمــا 
منتشر شده که ظاهرا بر حجم آنها نیز
افزوده میشود.
نخســتوزیر کانادا همچنین درباره

آمادگــی اســتانها بــرای مقابله با
همهگیــری کوویــد ۱۹-گفت که
اطمینان دارد اســتانها میتوانند به
خوبی از پس این کار برآیند.
جاســتین ترودو افزود مقامات دولت
فدرال در تماس نزدیک با مسئوالن
ســازمان بهداشــت جهانی هستند
و تصمیمهایی که در کانــادا درباره
پیشــگیری اتخاذ میشود ،بر اساس
نظرات کارشناسی و علمی است.
او گفت با وجود اینکه کشورهای دیگر
از الگوهای متفاوتــی در این زمینه
بهره میگیرند ،از درست بودن شیوه
اجرایی کانادا در این خصوص اطمینان
دارد .نخستوزیر کانادا گفت« :با یک
چالش واقعی برای کاناداییها و البته
برای سراسر جهان روبرو هستیم و در
کنار هم میکوشیم اثرات آن را برای
کاناداییها به حداقل برسانیم».
گفتنی است یبل مورنو (وزیر اقتصاد
فدرال) روز سهشــنبه در تماســی
بــا همتایان خود در گــروه جی ۷به
بررســی اثرات کووید ۱۹-بر اقتصاد
جهانی پرداخت.
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کمیته مقابله با کروناویروس در کانادا
تشکیل شد

کریستیا فریلند ،رئیس کمیته مقابله
با کروناویــروس در کانادا پتی هاجو،
وزیر بهداشت کانادا و ترزا تام ،رئیس
بهداشــت عمومی کانادا ،در نشست
خبری با رسانهها به تشریح اقدامات
دولت برای مقابله با شــیوع کرونا در
کشور پرداختند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از
ســیتیوینیوز ،کمیتــه مقابله با
کروناویروس در کانادا بدلیل افزایش
تعــداد مبتالیان به ایــن ویروس در
کانادا و به منظور تصمیم گیری سریع
در شرایط حاد تشکیل شده است.
پتی هاجو ،وزیر بهداشــت کانادا ،در
این نشســت گفت :برنامه ریزیهای
ما برای مقابله با شیوع این بیماری از
ژانویه و همزمان با شیوع جهانی آغاز
و گزینه های الزم به دولت ارائه شد.
وی اثرات ایــن ویروس را برای کانادا
فراتر از موضوعات سالمتی و بهداشتی
خواند و بیان کرد :تشــکیل کمیته
جدید مقابله با کرونــا به دولت این
امکان را میدهد تــا در رابطه با این
ویروس بدون مرزی در اســرع وقت
تصمیمبگیرد.
به گفته وزیر بهداشــت کانادا ،دولت
پیش بینــی کرده ایــن بیماری در
جوامع کانادا شــیوع پیدا کند با این
وجــود «ترزا تام» ،رئیس بهداشــت
عمومی کانادا معتقد است اقدام اخیر
دولت با تشــکیل کمیته ویژه کرونا
پاسخی برای نیازهای کشور در شرایط
فعلی بوده است.
«هاجــو» بــدون ذکر انبــار کردن
مایحتاج مورد نیــاز خانوارها ،گفت
که کانادایی ها بایــد در صورت بروز
بیماری خودشــان را برای وضعیت
قرنطینه آماده کنند .او شیوع کرونا را
موجب اختالل چشمگیر در وضعیت
معیشت کارگران خواند.
به گفته دفتر نخســت وزیــر کانادا،
کمیتــه مقابله با کرونا متشــکل از
آژانس بهداشت عمومی کانادا ،کمیته
ویژه مشــاوره و رئیس ارشد پزشکی
کانادا و مرکز امنیت دولتی و ایمنی
عمومی کانادا است.
فریلنــد ،رئیــس کمیتــه مقابله با

کروناویــروس در کانــادا گفــت که
تالشهــای این کمیتــه برایندی از
تالشهای صورت گرفته در کل کشور
است.
وی افــزود :این اقدام پاســخ به یک
درخواست ملی است .ما در این کمیته
با همکارانمان در استان و بخشهای
مختلف کشــور در ارتبــاط نزدیک
هستیم و به این کار ادامه خواهیم داد.
ما نسبت به حفظ امنیت کاناداییها
متفق القول هستیم.
چند وزیر نیز بــا اعضای این کمیته
همکاری خواهند داشت که عبارتند
از :وزیر نواوری ،علوم و صنعت ,وزیر
امنیت عمومی ,وزیر توسعه اقتصادی
و زبانهای رســمی ,وزیر دارایی ,وزیر
کار ،توســعه نیزوی کار و مشمولیت
معلولین و کریســتی دانکن ،معاون
رئیــس مجلس فعلی ،سیاســتمدار
کهنه کار کــه دارای مدرک دکترا و
متخصص بیماریهای واگیر است .

دولت کانادا برای قرنطینه کردن مردم در شرایط اضطراری
چه اختیاراتی دارد؟
هدهــد -بــا انتشــار کروناویروس
(کووید )۱۹وزیر بهداشت فدرال کانادا
به مردم پیشنهاد کرد که در صورت
قرنطینه گسترده در کشور مردم باید
اقالم مورد نیازشــان را در خانه نگه
دارند و این سوال پیش میآید که آیا
دولت این اختیار را دارد؟
بطور خالصه باید گفت ،بله .بر اساس
قانون دولت میتواند در شرایط شدید
و فوریتها در داخل کشور قرنطینه
اعمال کند و در شرایط شدیدتر برای
مســافرتهای داخلی و خارجی نیز
محدودیتهایی اعمال کند.
با این وجود کارشناسان معتقدند که
در شرایط فعلی بعید است که دولت
ناچار به اعمال این محدودیتها شود.
ر این نوشتار شما با قوانین و اختیارات
ملی قرنطینه دولت آشنا میشوید.
طبق این قانون وزارت بهداشت فدرال
میتواند اقدامات گستردهای را با هدف
متوقف کردن شیوع بیماریهای واگیر
انجام دهد.
این قانون نخستین بار در سال ۲۰۰۵
و پس از کنفدراسیون و به روز کردن
نتایج مبارزه با سارس در سال ۲۰۰۳
از سوی بهداشت عمومی تصویب شد.
بطور مشــخص ،دولــت ،میتواند با
تصویب کابینه دســتور بروز شرایط
خاص و امــکان وجود خطــر برای
سالمت عمومی مردم در کانادا مانع
از سفر مردم به خارج از کشور شود.

این اقدامات بصورت خالصه میتواند
شامل موارد ذیل باشد:
مبررسی در فرودگاه یا سایر مرزهایورودی.
نقرنطینه اجباری و تحویل هر فردیبه سایتهای قرنطینه.
 تعییــن مکانها و ایســتگاههایقرنطینه و پزشــکانی که باید به آنها
رسیدگی کنند.
وســایل نقلیهای که برای این افراد و
بارهایشــان به کانــادا وارد یا خارج
میشوند نیز مشمول قوانین هستند.
اســتیون هافمن ،مدیر آزمایشــگاه
اســتراتژی جهانی و دانشگاه یورک

مجازاتهای بیاعتنایی به قرنطینه در کانادا
مــداد -در کانادا قانونی خاصی به نام
«قانــون قرنطینــه» (Quarantine
 )Actوجــود دارد .در ایــن قانــون،
مجازاتهایــی برای عــدم پیروی از
دســتورات صادره در زمینه قرنطینه
تعیین شــده اســت .این قوانین در
مکانهایی که تحت قرنطینه هستند
(نظیر پایــگاه نظامــی در ترنتون)
اجرایی میشود.
در یکی از مواد ایــن قانون آمده که
افراد تحت قرنطینــه که بدون اجازه
افســر مربوطه از آنجا خارج شــوند،
تا ســقف یک میلیــون دالر جریمه
خواهند شد .همچنین سقف سه سال
حبس نیز برای این خاطیان در قانون
قرنطینه کانادا پیشبینی شده است.
به نظر میرســد اگر طــی چند روز
یا هفته آینده با همهگیری شــدید
کووید ۱۹-در کانادا روبرو شویم ،یکی
از اصلیترین گامها برای جلوگیری از

شیوع آن ،قرنطینه مسافران ورودی به
کشور باشد.
جالب اســت بدانید بر اساس «قانون
قرنطینه کانــادا» افســران ناظر بر
قرنطینه میتوانند هر مســافری که
بیماری واگیردار داشته و یا مشکوک
به داشتن آن است یا حتی به تازگی

604-980-7474
Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver
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در نزدیکی فردی که چنین بیماری
داشته یا مشکوک به بیماری بوده را
بازداشت و به قرنطینه منتقل کنند.
یکــی از مقامات ارشــد بهداشــتی
فدرال میگوید که مساله همهگیری
موضوعی مهم در بهداشــت عمومی
به شــمار میرود .بــه همین دلیل،
بیمارســتانها و مراکز درمانی کشور
یک ســری پروتکل برای بحرانهای
همهگیــری بیماریهــای مختلف
دارند که در صورت شــیوع گسترده
کووید ،۱۹-آن را اجرایی میکنند.
با این وجود ،نگاهی به اقدامات صورت
گرفته دولــت کانادا تاکنــون برای
مهار کروناویروس نشان میدهد که
وضعیت کشور به مراتب بهتر از برخی
دیگر از کشــورها ،حتی کشورهای
توسعهیافته بوده و احتمال اینکه کانادا
بتواند این وضعیت را با موفقیت پشت
سر بگذارد زیاد است.

و اســتاد حقوق جهانی بهداشت ،در
اوایل فوریه ،در این رابطه گفت :بنابر
این قانون دولت بــرای این اقدامات
اختیــارات دارد اما بایــد اقداماتش
کمتریــن مزاحمت را بــرای عموم
داشته باشد.
چندی پیش نیز دولت با اســتفاده از
اختیاراتش در قانون قرنطینه ،برخی
شــهروندان کانادایی را که از ووهان
آورده بودند را به مدت  ۱۴روز در یک
پایگاه نظامــی در انتاریو قرار دارد تا
دوره بروز بیماری سپری شود.
هافمن در گفتگو با رسانههای کانادا
اظهار داشــت :این قانون در شرایط
غیرمعمول اجرا میشــود و حتی در
آن برای افرادی که شــرایط و قوانین
قرنطینه را اجرا نکنند بدلیل قرار دادن
جامعه در معرض بیماری واگیر ،نیز
مجازاتهایــی مانند جریمه نقدی تا
یک میلیون دالر و غیر نقدی تا ســه
سال زندان پیش بینی کرده است.
محدودیتهای داخلی سختتر است

با توجه به اینکه قانون قرنطینه روی
سفرهای داخلی و خارجی به و از کانادا
متمرکز است ،محدود کردن حرکت
در داخل کشور یا بین استانها چیزی
نیست که دولت فدرال بتواند بر مردم
تحمیل کند.
«امیــر عطــاران» ،اســتاد حقوق و
پزشکی دانشــگاه اتاوا ،در این رابطه
گفت :بنابر این آیا دولت بر اســاس
اختیاراتش میتوانــد جلوی پروازها
را بگیرد مثال پرواز مکزیکوسیتی به
تورنتو و یــا توکیو به تورنتو را اجازه
ورود ندهد؟ جواب آری است.
وی افزود :حتی دولــت میتواند در
شرایط اضطراری جلوی پروازها را به

تورنتو یا اتاوا ،یا پروازهای داخل استان
یا هالیفکس و ادمونتون را بگیرد.
اگرچه محدودیتهای ســفر داخلی
کانادا بیشــتر و مشابه آنچه در چین
و ووهــان اســت ،اما طبــق قانون
فوریتهای کانادا امکان پذیر اســت.
درغیــر این صورت این تصمیمات بر
عهده مقامات استانی و کشوری است.
عطاران بــا تاکید بر اینکه اعمال این
قوانیــن در رابطه کوویــد ۱۹نباید
موجب ترس و وحشــت مردم شود
در رابطه شرایط فعلی بیان کرد :آیا ما
در کانادا به جایی رسیدهایم که یقین
داشته باشیم که به قرنطینه گسترده
نیاز داریم؟ خیر.
آیا ما در موقعیتی قرار داریم که ممکن
است به آن نیاز پیدا کنیم؟ قطعا.
آیا ما در وضعیت معلق بین شــرایط
موجود قرار گرفته ایــم؟ زمان به ما
میگوید!
بــه گفته وزیر بهداشــت کانادا ،طی
هفتههــای اخیر تمــام گزینههای
حفاظت از کاناداییها روی میز است
و هرگونه تصمیم در رابطه با قرنطینه
در آینده بر اساس توصیههای آژانس
بهداشت عمومی کانادا خواهد بود.
در حال حاضر توصیه دولت این است
که با شستن دســتها خودتان را از
ابتال بــه بیماری دور کنید و مقداری
مواد غذایی اضافــی در خانه ذخیره
کنید.
اگر قصد سفر خارجی دارید به دولت
اطالع دهید و شــمارهای که بشود با
شــما تماس گرفت در اختیار دولت
قرار دهید.
اگر ســفر خارجی داشتید و احساس
بیماری می کنید با مسئولین فرودگاه
یــا بهداشــت در  CBSAدر میان
بگذارید.
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کروناویروس در کانادا
و نقش کامیونیتی ایرانی
مداد -طی هفته گذشته نتیجه تست
کروناویروس دو ایرانی که به تازگی از
ایران به کانادا بازگشته بودند ،مثبت
شد .نفر ســومی هم به دلیل ارتباط
با یکی از این دو نفر ،به کروناویروس
آلوده شده است .طوفان کروناویروس
در ایران چه بخواهیم و چه نخواهیم
به کانادا هم خواهد رسید .کامیونیتی
ما میتواند یکی از مهمترین قربانیان
یــا شــاید از بدترین مقصــران این
همهگیری باشد.
مسئوالن بهداشتی کانادا میگویند
گســترش این ویروس وارد مرحلهی
جدیدی شده و کانادا دیگر به دنبال
جلوگیــری از ورود آن نیســت بلکه
انرژی خــود را صرف مبارزه با آن در
داخل مرزهای کشور خواهد کرد.
چه باید کرد و آیا باید ترسید؟
این روزها کروناویروس در ایران بیداد
میکند .از اوایل بهمن ماه ،شــایعات
فراوانی دربــاره احتمــال ورود این
ویروس به ایران به گوش میرسید اما
تمرکز حکومت روی راهپیمایی ۲۲
بهمن و انتخابات مجلس باعث شــد
تا هیچ زنگ خطری به صدا در نیاید
و هیچ خبری در این زمینه منتشــر
نشــود .در چنین شــرایطی حداقل
تصور میشــد که سیستم بهداشت
و درمان کشــور با چــراغ خاموش و
بیصدا مشغول مبارزه و کنترل این
بیماری نوظهور است .اما وقتی اجازه
نشــر اخبار داده شــد ،ناگهان همه
غافلگیرشدند.
خبرهای رسمی که این روزها از میزان
شیوع و مرگ و میر بیماران کرونایی
در ایران منتشر میشود به وضوح با
میانگین آمار جهانی تفاوتی فاحش
دارد و نشــاندهنده این است که یا
در حد استاندارد تست ویروس گرفته
نمیشود یا دادهها مهندسی میشوند
تا جلوی وحشت عمومی گرفته شود.
دلیل هرچه که هســت ،واضح است
که آمار مبتالیان به ویروس بســیار
فراتــر از آن چیزی اســت که اعالم
رسمی میشود .نمونه واضح آن ،آمار
باال و تکاندهنده مســافرانی ایرانی و
غیــر ایرانی آلوده به ویروس کرونا در
کشــورهای مختلف جهان است که
همگی در یک ماه اخیر به ایران سفر
کردهاند .ابعاد ماجرا به حدی است که
این روزها میتوان ایران را بزرگترین
صادرکننده کروناویــروس در جهان
نامید.
از آن سو ،پس از تعطیالت کریسمس،
بســیاری از خطــوط هواپیمایــی
بلیتهای خود را بــا قیمت پایینی

حراج کرده بودند .موضوعی که از یک
سو باعث شد تا تعداد زیادی از ایرانیان
ساکن کانادا راهی سفر و دید و بازدید
در ایران شــوند یا برای آمدن اعضای
خانواده و مخصوصــا والدین خود به
کانادا ،بلیت تهیه کنند .بســیاری از
آنها ظرف چند روز گذشته وارد کانادا
شدهاند و برخی دیگر نیز گرفتار لغو
شدن پروازها شده و تالش میکنند
تا با اولیــن پرواز از ایــران کرونایی
شده ،فرار کنند .ظرف هفته گذشته
تســت کرونای یک خانم ایرانی ۳۰
ساله از استان بریتیشکلمبیا و یک
خانم ایرانی  ۶۰ساله از تورنتو مثبت
شــده است .شــوهر خانم تورنتویی
نیز گویا از همســرش این ویروس را
در کانادا گرفته اســت .در این مدت

ایرانیتبارهای زیادی از سفر به زادگاه
خود بازگشتهاند .چند کرونامثبت بین
آنها وجود دارد؟
خالصــهی این ســه پاراگراف یعنی
کامیونیتی ایرانیان باید بیش از پیش
مراقب و هوشیار باشد اما نترسد چون

ابتال به این ویروس با توجه به آمادگی
و تجهیز بیمارستانها ،احتماال اصال
مثل چین و ایران خطرناک و کشنده
نیســت و نباید نگران شــد ،اما باید
حسابی مراقب بود.
ما در کامیونیتی ایرانیان ناخواســته

توصیه های دولت کانادا در مورد سفر به  7منطقه
به علت وجود ویروس کووید۱۹-
ایرانیــان کانادا -با گســترش کرونا
ویروس ،ســفر به مناطــق مختلف
ریسک باالیی دارد .مشاوره های سفر
در مورد کروناویروس در هفت نقطه
مختلف دنیا به علت شیوع باالی این
ویروس ،اکنون جریان دارد .اگر قصد
دارید به سفر بروید ،حتما هشدارها و
مشاوره ها را در نظر داشته باشید.
صفحه توصیه های ایمنی سفر دولت
کانــادا در مورد ویــروس کووید19-
اطالعاتی در مورد اعالمیه های سفر،
خطرات ســامتی ،سالمت و امنیت
خارج از مرزها ،و آنچه مسافران پس
از بازگشت باید انجام بدهند را دارد.
دولت کانــادا چهار مرحله مختلف را
در نظر گرفته است که هر مرحله به
افراد می گوید باید کال از سفر اجتناب
کنند و یا اینکه فقط اقدامات احتیاطی
را انجام دهند.
این چهار مرحله شامل :انجام اقدامات
احتیاطــی معمول ،انجــام اقدامات
احتیاطی ویژه ،پرهیز از ســفرهای
غیرضروری ،و پرهیز از سفر می باشد.
چین اکنون در مرحله ســوم است،
یعنی پرهیز ازسفرهای غیرضروری ،به
این معنا که دولت معتقد است مردم
نباید به چین ســفر کنند مگر اینکه
واقعا مجبور باشند.
در مورد هنگ کنگ ،آژانس سالمت
عمومی کانادا اعالمیه ای مبنی بر لغو
یا به تعویق انداختن ســفرها به این
مکان به دلیل نشــر ویروس منتشر
نکرده است.

از آنجایی که هنگ کنگ در مرحله
یک می باشد ،انجام اقدامات احتیاطی
معمول جهت پیشــگیری از مریضی
توصیه می شود.
ایــران در مرحله دو اســت ،بنابراین
مسافران ایران باید اقدامات احتیاطی
ویژه را رعایت کنند تا در ســامت و
امنیت باشند.
طبق اعالم دولت ،افراد مسن ،افرادی
که سیســتم ایمنی ضعیفی دارند و
افــرادی که دارو مصــرف می کنند
ریسک بیشتری برای ابتال به ویروس
کووید 19-دارند ،و توصیه می شــود
سفر خود را فعال لغو کنند.
ژاپــن نیز ماننــد هنــگ کنگ در
مرحله اول قرار دارد و انجام اقدامات
احتیاطــی معمول در ســفر به ژاپن
توصیه می شود.
در شمال ایتالیا ،شیوع بیماری سبب
شــده اســت دولت به افراد مســن
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و افــرادی که در وضعیت ســامت
مطلوبی نیستند هشدار دهد از سفر
به این مکان بپرهیزند.
مسافران سنگاپور نیز فقط باید اقدامات
احتیاطی معمول را انجام دهند و هیچ
اقدام ویــژه یا خارج از عرفی در حال
حاضر پیشنهاد نمیشود.
در کــره جنوبــی ،به خصــوص در
 Daeguو  Cheongdoبــه دلیــل
شیوع گسترده ویروس ،مسافران در
خطر بیشتری هستند .دولت پیشنهاد
می کند افراد از سفرهای غیرضروری
به این دو منطقه بپرهیزند.
از آنجایی که شــرایط مدام در حال
تغییر است ،توصیه های بیشتر اضافه
می شوند و موارد کنونی ممکن است
تغییرکنند.
توصیه شده اســت خود را در مورد
هشدارهای دولت کانادا در مورد این
ویروس خطرناک را به روز نگاه دارید.

بــا هــم در ارتباطیــم .از مغازههای
مشــترکی خریــد میکنیــم ،در
برنامههای مشترکی شرکت میکنیم
و در رســتورانهای ایرانــی غــذا
میخوریم .با توجه به شرایط موجود،
احتمــال همهگیری ناگهانی ویروس
بین ما بسیار زیاد است .بنابراین برای
دفاع از خودمان و بقیه کامیونیتیها به
توصیههای زیر عمل کنید .تقریبا همه
این توصیهها را در روزهای اخیر صدها
بار در سایر رسانهها خواندهاید .اما این
بار خطر بیخ گوش ماست .لطفا وقت
بگذارید و با دقت بخوانید:
 .۱خیلی ساده :دستهای خود را هر
ساعت و هر بار به مدت  ۲۰ثانیه با آب
گرم و صابون بشویید .این موثرترین
شیوه جلوگیری است .اما آنقدر ساده
است که معموال نادیده گرفته میشود.
زمانی که بیرون از خانه هســتید ،از
محلولهای الکلی ضدعفونی که در
داروخانهها فروخته میشود ،به وفور
استفاده کنید.
 .۲قبــل از شســتن و ضدعفونــی
دستهای خود ،به صورت و مخصوصا
چشمها ،دهان و بینی دست نزنید
 .۳میز محــل کار یا تحصیل خود را
با دستمال آغشته به الکل ضدعفونی
کنید
 .۴تا اطالع بعدی در مجامع عمومی
کمتر شرکت کنید و در صورت حضور
کمتر به چیزی دست بزنید
 .۵هنگام ســوار شــدن به اتوبوس و
مترو ،از دستکش استفاده کنید
 .۶اگر به تازگی بــا یک ایرانی که از
ســفر به ایران بازگشــته در تماس
مستقیم یا غیر مســتقیم بودهاید و
عالئم ســرماخوردگی دارید ،فورا به
شماره  ۸۱۱تلفن بزنید ،از خانه خارج
نشوید و به درمانگاه مراجعه نکنید .به
دســتورات و توصیههای کارشناسان
موبهمو عمل کنید.
 .۷اگر به تازگی از ایران بازگشتهاید،
توصیه میشــود به مــدت  ۱۴روز
خودتان را در خانه قرنطینه کنید
 .۸در صورت همهگیری عمومی ،شاید

الزم باشد همه مردم خودشان را برای
مدتی در خانه قرنطینه کنند ،کمی
مواد غذایی فاسد نشدنی و محصوالت
بهداشتی مثل محلولهای ضدعفونی
و الکل بخرید و در خانه انبار کنید
 .۹اگر در یک رویداد ایرانی شــرکت
میکنیــد یا از یک فروشــگاه ایرانی
خرید میکنید ،موارد یک و دو را به
شدت رعایت کنید .اگر محتاط باشید،
الزم نیست با کامیونیتی قطع ارتباط
کنید
 .۱۰اگــر هنگام خوانــدن این متن
هنوز در ایران هســتید ،شــاید بهتر
باشد سفر خود را به تعویق بیندازید.
کروناویروس تا  ۱۴روز هیچ عالمتی
ندارد و شما میتوانید ناقل خاموش
این آلودگی به کانادا باشید
توجــه کنیــد که واکنــش طبیعی
مغز شــما در صــورت بــروز عالئم
سرماخوردگی ،انکار خطر کرونا است.
هیــچ عالمتی را دســت کم نگیرید
و ریســک نکنید .اگر به هر دلیلی به
کرونا آلوده شده باشید برای خودتان و
بقیه بهتر است که مسئوالن بهداشتی
کبک زودتر از موضوع باخبر شــوند.
بیش از  ۹۸درصد کسانی که به این
ویروس آلوده شــدهاند ،کامال درمان
میشــوند .فورا با تلفن  ۸۱۱تماس
بگیرید!
این روزها در رســانههای اجتماعی
فارســیزبان ،دولت ایــران به خاطر
احتمال سیاســیکاری ،الپوشانی و
اهمال در خصــوص این همهگیری
مــورد انتقاد شــدید مــا ایرانیها
اســت .امروز ،کامیونیتــی ایرانیان
درکانادا ،قربانی آن سیاســیکاریها
و الپوشانیها و اهمالهای احتمالی
است .نگذاریم بقیه ،قربانی بیتفاوتی
ما شوند.
در پایــان اینکــه اگــر همهگیری
کروناویــروس به ســراغ کانادا بیاید،
احتمــاال خیلی زود کنترل شــده و
ریشهکن خواهد شد .محتاط باشید
اما زندگیتان را تعطیل نکنید.
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پیچیدگیهای فایلهای مهاجرتی با شیوع ویروس کرونا
هفته -با تایید موارد بیشتر مشکوک
به ویروس کرونــا در کانادا ،اقدامات
امنیتی شدیدی درخصوص افزایش
ایمنی برای شــهروندان در خصوص
پروازهای هوایی اتخاذ شــد .عالوه بر
این ،کانادا برای متقاضیان مهاجرت
و یــا اقامتهــای موقــت ویزیت،
تحصیل و یا کار نیز با در نظر گرفتن
محدودیتهــای بوجــود آمده برای
ارسال مدارک و یا شرکت در مصاحبه
در ســفارتخانههای مختلــف کانادا
نســبت به صدور راهنما اقدام نموده
است.
اقدامــات ویــژه اداره مهاجــرت و
شــهروندی کانــادا بــرای کمک به
متقاضیــان اقامت دائــم و موقت و
ت تاثیر ویروس کرونا
افــرادی که تح 
قرار دارند به شرح زیر است:
به دنبال تعطیلــی موقت  11مرکز
درخواســتهای مهاجرتی کانادا در
کشــورهای تحت تاثیر ویروس ،این
اقدامات انجام پذیرفت .بدین جهت
ایــن مراکز در حــال حاضر فقط به
موردهای ضروری ،به صورت مورد به
رسیدگی میکند.

مورد،
افرادی که با فایل درخواســت اقامت
شــده اما برای ورود به

آنان موافقت
کانادا دارای فرصت  90روزه هستند،
و با توجه به شــرایط شیوع ویروس
کرونا در محل زندگیشــان به کانادا
نمیتوانند ســفر کننــد ،میتوانند
درخواســت تمدید بــرای اخذ برگه
تاییده اقامت دائم خود بکنند.
متقاضیان میبایست با ارسال Web

 formاداره مهاجــرت را مطلع کنند
و دالیل اینکه قادر نیستند در مدت
ویزا به کانادا ســفر کنند
زمان اعتبار 
را توضیح دهند .این درخواســت به
صورت مورد به مورد ،مورد بررســی
اداره مهاجرت قرار خواهد گرفت.
افراد دارای اقامت دائم کانادا که برای
سفر به کانادا نیاز فوری دریافت مجوز
کانادا دارند،
ورود و یا پاسپورت موقت 

میتوانند از طریق ارسال ایمیل برای
دفتر صدور ویزای کانــادا در ترکیه،
پیگیریهای الزم را انجام دهند.
متقاضیانی که دارای مورد اضطراری
هســتند و یا نیاز دارند که در اسرع
کنند ،میتوانند به

وقت به کانادا سفر
منظور دریافت کمک به دفتر صدور
ویزا در آنکارا ایمیل ارسال کنند.
افــرادی که برای ویزای توریســتی،
مجوز کار ،مجوز تحصیل و یا اقامت
دائم اقدام کردهاند ،اما قادر به تکمیل

بــه موقع مرحله بعدی درخواســت
خود بنا به شــرایط موجود نیستند،
پاسخ ردی تنها به دلیل کامل نبودن
فایل
شــان با در نظر گرفتن شرایط


موجود دریافــت نخواهند کرد .برای
مثال میتوان به مواردی همانند ارسال

پاســپورت و مدارک مورد نیاز مانند
گواهی سوءپیشینه ،تکمیل آزمایشات
نگاری در این
پزشکی و ارائه انگشت 

زمینه اشاره کرد.
به صــورت اتوماتیــک در این موارد
مدت زمان بیشــتر برای متقاضی در
نظر گرفته خواهد شد .به مجرد اینکه
برای متقاضی این امکان فراهم شود تا
ادامه پروسه پروندهاش را انجام دهد،
اســرع وقت به منظور

میبایست در
جلوگیــری از هر گونه تاخیر دیگری
اقدام کند.
افــرادی که قصد صرفه نظر کردن از
درخواســت اقامت دائم خود دارند،
میبایســت با ارســال web form
درخواست خود را ارسال کنند .بدیهی
که انصراف متقاضی
است در صورتی 
سابمیت انجام

تا  24ســاعت پس از
گیرد وجــه پرداختی عــودت داده
خواهد شد.

افرا ِد با اقامت موقــت که به دلیل
شرایط قادر به ترک کانادا نیستند:

توریستها ،دانشــجویان خارجی و
نیروی کار خارجی که وضعیت اقامت
کانادا رو به انقضاء است،
قانونیشان در 
اما به دلیل محدودیتهای مسافرتی
تحت تاثیر ویروس کرونا ،قادر به ترک
نیســتند ،میتوانند در صورتی

کانادا
که واجد شرایط باشند ،برای تمدید
ویزایشان درخواست کنند.
چنانچه واجد شــرایط درخواســت
باشــید ،میتوانید به صورت آنالین

برای تمدیــد اقامت خــود درکانادا
نیز میتوانند
اقدام کنید .توریستها 
در صورت وجود محدودیت ســفر به
کشور خودشان ،ویزایشان را در کانادا
تمدید کنند.
 .2افراد دارای ویزای تحصیلی و ویزای
کاری هستند در صورت انقضا بسته
به وضعیتشــان چند گزینه پیش
خــود دارند .پس از پایان اعتبار

روی


تحصیلی در صورتی که واجد
ویزای
شــرایط درخواست ویزای کار پس از
اتمام دوره تحصیل هســتند نسبت
به درخواست ویزای کار اقدام نمایند
ولی اگر دوره تحصیلی گذرانده شده،

شــرایط اخذ مجوز کار
آنان را واجد
نمیکند و نمیتوانند به کشورشان به
علت این ویروس سفر کنند ،میتوانند
درخواست ویزای توریستی از داخل
نمایند ولی میبایســت با ارائه نامه
توضیحی علت درخواست را همراه با
فایل ارسال نمایند.
 .3افرادی که وضعیت قانونی اقامتشان
در کانادا باطل شده است ،حداکثر طی
 90روز پس از انقضاء مجوز خود قادر
خواهند بود درخواست باز برگرداندن
وضعیت اقامتی خود را با ارائه دالیل
و مدارک الزم برای توجیه در تاخیر
را به اداره مهاجرت ارسال نمایند .در
صورتی که با درخواست شما موافقت
موقت با شرایط و

شــود مجوز جدید
دوره محدود صادر خواهد شد.

اقدام قابل ستایش ایرانیان ساکن مونترال
هفته -ایــن روزها ایــران و ایرانیان
بصورت خیلی جدی با ویروس کرونا
درگیر هســتند و تعداد قابل توجهی
از ایرانیان بعد از خــروج از ایران در
کشورهای دیگر تســت کرونایشان
مثبت اعالم شده است .در این میان
جامعه ایرانیان مقیم کانادا که یکی از
اقلیتهای قابل توجه ایرانیان مهاجر
را تشکیل میدهند نیز با این مساله
درگیر است .آژانس بهداشت عمومی
کانــادا در خبری اعالم کــرد تمام
مســافرینی که از مبدا ایران به کانادا
وارد میشــوند ،موظف هستند ظرف
مدت  ۲۴ســاعت پس از ورود ،خود
را به اداره بهداشــت محلی معرفی و
بالفاصله و به مــدت  ۱۴روز خود را
قرنطینهکنند.
طبق گفتهها هر هفته حدود  ۸۰۰نفر

از ایران به کانادا سفر میکنند ،با توجه
به این امر جامعه ایرانیان کانادا تالش
میکند تا با انجام کارهایی مانند انجام
قرنطینه و لغــو اجتماعات ایرانیان از
شــیوع این بیماری جلوگیری کند و
در حل مشکل به دولت کانادا کمک
کند .ایرانیان که معموال در تجمعات
سیاسی یا رویدادهای فرهنگی کنار
هم میایستند ،اینبار در اقدامی قابل
ستایش برای جلوگیری از گسترش
بیماری همبســتگی خود را نشــان
دادند از همیــن رو برخی از ایرانیان
مقیم مونترال اعــام آمادگی کردند
تا به صــورت داوطلبانه بــه افرادی
کــه از ایران میآیند ،هرگونه کمکی
که الزم دارنــد (اعم از انجام کارهای
اداری یا خرید و …) را ارائه دهند .این
کمکها میتواند برای ایرانیان مهاجر،

بخصوص افرادی که برای اولینبار به
کانادا میآیند بسیار مهم و تاثیرگذار
باشد .همچنین این کمکها میتواند
نمودی از بلوغ و انســجام و همکاری
جامعه ایرانیان مقیم کانادا باشد که
موجب تحکیم و تثبیت هرچه بیشتر
جامعه ایرانی ساکن کانادا شود و پیام
بسیار خوبی به جامعه و کشور محل
اقامتشان خواهد داشت و در نهایت
الگویی برای سایر جوامع ایرانی مهاجر
در دیگر کشــورهای جهان شود که
جمعیت قابل توجهــی ایرانی دارند.
طبیعتــا در روزهایی کــه بحران در
حال گسترش است عالوه بر عملکرد
دولتها ،انجام مســولیتهای فردی
و اجتماعی شــهروندان تاثیر مهمی
در مدیریــت و کنترل بحران خواهد
داشت.

کرونا بانک مرکزی کانادا را هم به واکنش واداشت

بهره پایه نیم درصد کاهش یافت

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه  ۴مارس ،در میان نگرانیهای اقتصادی ناشی
از شــیوع ویــروس کرونا ،نرخ بهره پایه را نیم درصــد کاهش داد .کاهش نیم
درصدی نرخ بهره پایه از رکود شدید سال  ۲۰۰۸به این سو بیسابقه بوده است.
به دلیل کاهش رشد اقتصادی و وجود نشانههای منفی در سه ماهه آخر ،۲۰۱۹
رئیس بانک مرکزی ،استفان پولوز در ژانویه گذشته احتمال کاهش نرخ بهره را
مطرح و آن را به ضعف بیشتر اقتصادی مشروط کرده بود.
به گزارش هفته ،بهنقل از سایت بانک مرکزی کانادا ،اکنون با گسترش نگرانیهای
جهانی درباره افت اقتصادی شدید که در نتیجه شیوع ویروس کرونا است بانک
مرکزی کانادا کاهش نیم درصدی نرخ بهره پایه را تصویب کرده است.
طی روزهای گذشــته خزانهداری آمریکا نیز در اقدام مشابهی نرخ بهره را نیم
درصد کاهش داده بود .این اقدام نیز به دلیل ترس از رکود شدید اقتصادی به
دنبال شیوع جهانی ویروس کرونا صورت گرفت.
به نظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این کاهش بهره برای جلوگیری از رکود
ناشی از گسترش ویروس کرونا کافی نخواهد بود.

ارتش کانادا آماده مرحله
پیش همه گیری کروناویروس میشود

داروخانه سنت جورجﺰ
سنترال ﻻنﺰدل روبروی بیمارستان ﻻینﺰگیت
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ﺗﺤﻮﯾﻞ راﯾﮕﺎن دارو درب ﻣنﺰل
سﺎﺧﺖ داروﻫﺎى ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ
ﺗﺰرﯾﻖ راﯾﮕﺎن واﮐﺴﻦ آﻧفﻮﻻﻧﺰا
ﺗﻬﯿﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻠﯿﺴﺘﺮ ﭘﮏ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺟﻮراب وارﯾﺲ
داروﻫﺎى ﺗﺮك سﯿﮕﺎر راﯾﮕﺎن
درﯾﺎﻓﺖ داروﻫﺎى ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ
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ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﻰ )ﻣﺎﻧند ﮐﺮسﺖ ﮐﻤﺮ و(.....
ﻣﺸﺎور ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎرى دﯾﺎﺑﺖ
ﻣﺸﺎور ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و داروﻫﺎى ﺑدون ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ
تﺨفیﻒ 20درصد برای داروهای بدون نسﺨه
به افراد باﻻی  60سال

Tel: 604-988-7199

www.stgeorgespharmacy.ca
Address: 1309 St Georges Ave, North Vancouver, BC,V7L 3J2

غیرضروری به ســایر کشورها مانند
زمانی که گروهی از نیروهای پزشکی
نظامی برای بازگشــت کاناداییها به
چین اعطام شدند.
ونس ادامه داد :مرخصیها نیز موردی
بررسی می شوند و سربازان ناچارند از
تعطیالتشان صرف نظر کنند.
این مقام مســئول در رابطه با دیگر
تغییرات پیش ببنی شده در نیروهای
مسلح برای مقابله با همه گیر شدن
کروناویروس به حمایت از بخشهایی
که در خط مقــدم مقابله با بیماری
هستند اشاره کرد.
گفتنی اســت پیش از این نیز ارتش
و نیروهای مســلح کانادا در شرایط
سخت مانند حوادث طبیعی به یاری
دولت و مردم شــتافته اســت و این
امری طبیعی در سیستم کاناداست تا
جایی که در ژانویه سال جاری فرمانده
ارتش کانادا به دولت هشدار داده بود
که حضور ارتش در ماموریتهای غیر
رزمی از جمله امدادرسانی به مصیبت
زدگان حوادث طبیعی مانند ســیل،
آتش ســوزی و سایر بالیای طبیعی
قدرت دفاعی کشور را کاهش میدهد.

رئیس دفــاع گفت کــه در اقدامی
احتیاطی ارتش کانــادا خود را برای
مرحله پیش همه گیری کروناویروس
و آلوده شدن دهها هزار نفر در سراسر
جهان آماده میکند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از
گلوبال نیوز ،روز چهارشــنبه ارتش
کانادا از تمام اعضای خود در سراسر
کشور خواست تا خود را برای مرحله
پیش همه گیر شدن و محافظت در
برابر شیوع احتمالی در سراسر کانادا
آماده کنند.
جانتان ونس ،رئیس نیروهای مسلح،
در جمع خبرنگاران از غیبت احتمالی
 ۲۵درصد از نیروهای ارتشی خبر داد
اظهار داشــت :نیروهای مسلح کانادا
پیش بینی کرده در صورت شــیوع
گســترده کروناویروس ،غیرظامیها
و شــهروندان کانادایی نیز همکاری
موثری داشته باشند.
وی با تاکید بر حفظ نیرو و عملکرد
درست در شرایط مختلف ادامه داد:
چندین برنامه و تغییرات در اقدامات
نیروهای مسلح کانادا در پیش است
از جمله بررســی سفرهای موردی و
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آماده ارائه خدمات زیر به هموطنان می باشد
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C.I.S

Paralegal & Immigration Graduate
Business License #R614310

ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﺰاى ﺗﻮرﯾﺴﺘﻰ ﺑﻪ  S/Pو  W/Pﺑﻌﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ
درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ﮐﺎر  2ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻌﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ
ﭘﺬﯾﺮش  +وﯾﺰاى ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه
مهندس قاسمی و همکاران

Tel: 604-362-2557

Email: Mike.Ghasemi2005@yahoo.com
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اعتراض شدید حقوقدانان به پلیس کانادا:
دادن اطالعات هویتی معترضان به
شرکت راه آهن بدعت خطرناکی است
پلیس کانادا هویت تظاهرکنندگان بومی را که در اعتراض به یک پروژه گازی
در استان بریتیش کلمبیا خطوط ریلی را مسدود کردهاند ،در اختیار شرکت راه
آهن ملی کانادا قرار داد.
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا ،پلیس اســتان انتاریو چهاردهم فوریه
فهرســتی از اسامی و مشــخصات برخی تظاهرکنندگان بومی که در انسداد
خطوط ریلی در منطقه تیندیناگا حضور داشــتند ،در اختیار شرکت ملی راه
آهن کانادا قرار داد.
برخی متخصصان و کارشناسان که در زمینه حقوق زندگی شخصی فعالیت
میکنند ،معتقدند که انتقال این اطالعات از طرف مقامات پلیس به یک شرکت
خصوصی «بسیار نگرانکننده» است و میتواند یک «سابقه بد» ایجاد کند.
پلیس انتاریو با ارســال رایانامهای به رادیو کانادا اعالم کرد ابتدا با درخواست
مســئوالن راه آهن ملی کانادا در این زمینه مخالفت کرده است .مقامات راه
آهن ملی از پلیس خواسته بودند اسامی و مشخصات معترضانی را که به دستور
دادگاه مبنی بر رفع انسداد از خطوط ریلی بیاعتنایی کردهاند ،در اختیار آنها
قرار دهد.
مســئوالن راه آهن ملی کانادا پس از این که با مخالفت پلیس انتاریو مواجه
شدند بر درخواست خود پافشــاری کرده و اینبار با توسل به مراجع قضایی،
پلیس را وادار کردند اطالعات مربوط به معترضان بومی را به دادگاه ارائه کند.
چهاردهم فوریه یکی از قضات دیوان عالی انتاریو اعالم کرد با توجه به این که
پلیس استان اسامی افرادی را که به دستور قضایی برای بازکردن خطوط ریلی
بــی اعتنایی کردهاند در اختیار دارد ،باید این افراد را تحت پیگرد قرار دهد یا
دست کم اسامی آنها را به راه آهن ملی ارائه کند.

ادامه پروژه ساخت خط لوله
در مناطق بومینشین بریتیش کلمبیا

مداد -به گزارش سیبیسی ،پس از چند روز مذاکره فشرده نمایندگان دولت
فدرال و استانی بریتیش کلمبیا به نمایندگان بومیان معترض به ساخت خط
لوله و دســتیابی به توافقاتی اولیه ،عملیات اجرایی خط لوله گاز در مناطق
بومینشین از روز دوشنبه از سر گرفته شد.
طی چند روز اعتراض بومیان و انسداد خطوط ریلی ،حمل مسافر و بار توسط
قطار در کانادا با مشــکالت جدی روبرو شــد که این امــر با اعتراض برخی
سیاســتمداران ،صاحبان کسبوکار و نیز شهروندان روبرو شد .با این وجود،
جاستین ترودو بر در پیش گرفتن رویکرد مسالمتآمیز و مذاکره با معترضان
بومی تاکید داشت.
پس از سه روز مذاکره صورت گرفته بین نمایندگان دولت و بومیان ،فعالیت
برای ادامه پروژه خط لوله گاز از سر گرفته شد .ظاهرا طرفین به توافقاتی در
زمینه مالکیت زمینهای این مناطق و امتیاز بهرهبرداری از آن دست یافتند .با
این وجود ،هیچ نوع توافقی درباره آینده این خط لوله صورت نگرفت.

افت رشد اقتصادی کانادا
در سه ماهه چهارم ۲۰۱۹
مداد -به گزارش سیبیسی ،رشد اقتصادی کانادا طی سه ماهه چهارم ۲۰۱۹
با افت روبرو شد و به  ۰/۳درصد رسید .به این ترتیب ،این بازه سهماهه بدترین
عملکرد اقتصادی را طی چهار ســال پیش به خود اختصاص داد .بخشی از این
افت به خاطر اعتصابات گسترده ،وضعیت بد جوی و نیز توقف برخی فعالیتها
بود.
اداره آمار کانادا به تازگی گزارشی را درباره عملکرد اقتصادی کشور طی سه ماهه
چهارم سال گذشته منتشر کرد .نتایج این گزارش با پیشبینی خبرگزاری رویترز
از کارشناسان اقتصادی درباره این بازه زمانی و نیز پیشبینی بانک مرکزی کانادا
همراستاست .اداره آمار کانادا همچنین پس از بررسی دقیقتر رشد اقتصادی سه
ماه سوم کشور ،مقدار آن را از  ۱/۱درصد اعالمی در گزارش قبل به  ۱/۳درصد
افزایش داد.
این نهاد فدرال اعالم کرده که مشکالت ایجاد شده در خط لوله ،تاثیرات وضعیت
بد هوا روی کشــاورزی و نیز اعتصاب  ۸روزه کارکنان خط آهن کانادا در کنار
اثرات جانبی اعتصاب کارکنان صنعت خودروسازی ایاالت متحده و جنگهای
تجاری در سطح بینالملل دست به دست هم دادند تا رشد اقتصادی کانادا را در
سه ماهه پایانی سال تضعیف کنند.
رشــد اقتصادی در این دوره بدترین میزان از افت  ۲درصدی در سه ماهه دوم
سال  ۲۰۱۶به این سو به شمار میرود .میزان هزینهکرد خانوارها با افزایشی ۰/۸
درصدی در سهماهه سوم روبرو بودند ،حال آنکه سرمایهگذاری روی ماشینآالت
و تجهیزات افت  ۳/۶داشت که سومین افت متوالی به شمار میرود .صادرات هم
با کاهش  ۱/۳روبرو شد.
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از اضطراب تا بیماسکی

چرا رفتارمان در قبال کروناویروس متفاوت است؟
مداد -تــرس از ابتال به کروناویروس،
دامن بســیاری از مــردم را در کانادا
گرفته است .نهادهای بهداشتی یک
ســری توصیهها را به شهروندان در
این زمینه ارائه میکنند .با این حال،
بعضیها هم هستند که هیچ توجهی
به ایــن توصیهها ندارنــد .گلوب اند
میل در مقالهای به بررسی دلیل بروز
رفتارهای متفــاوت و گاه متضاد در
قبال کروناویروس میپردازد.
مــردم برخوردهای مختلفــی را در
مواجهه با کروناویروس از خود نشان
میدهنــد .برخــی به شــدت از آن
میترسند و برخی نیز انگار نه انگار که
با یک ویروس مرگبار روبرو هستند .اما
جالب است بدانید که واکنشی که به
این ویروس از خودمان نشان میدهید
به واکنش طبیعیمــان به اضطراب،
حساسیت به ترس و میل ما به انجام
برخی کارهای عجیب ،بستگی دارد.
پژوهشــگرانی که به بررسی واکنش
انسان به ترس و نیز انزجار پرداختهاند،
بر این باورند که این عوامل در انجام
اقدامات پیشگیرانهی هر فرد در قبال
کووید ۱۹-تاثیر دارد.
با گســترش روز افزون نسخه جدید
کروناویروس به سراســر دنیا ،شاهد
رویکردهــای مختلــف افــراد برای
حفاظت از خود در برابر آن هستیم.
در حالی کــه بعضیها ماســک به
صورت میزنند ،دستکش میپوشند
و دستهایشــان را به صورت مرتب
ضدعفونی میکننــد ،بعضیها هم
تفــاوت چندانی بیــن کووید ۱۹-و
سرماخوردگیمعمولینمیبینند.
یکی از تفاوتهای اصلی کروناویروس
با سایر خطرات قابل پیشبینی ،نظیر
یک حیوان درنده و یا یک شیب خیلی
تند این اســت که هیچ راه مشخصی
برای جلوگیری و یا حتی پیشبینی
دقیق عواقب آن وجود ندارد.
نمیدانیم که ویروس دقیقا کجاست
و نمیدانیم چه وقــت روی ما تاثیر
میگــذارد .حتــی اطــاع از وجود
ویروس در بــدن پیش از بروز عالیم
بیماری ،کار دشواری است.

با این وجود ،برخوردی که انسانها با
این خطر دارند ،با هم متفاوت است.
دکتر دیوید پیزارو (استاد روانشاسی
دانشــگاه کورنل) میگویــد رویکرد
دفاعی ما در برابر بیماریهای عفونی
به میزان حساســیت مــا به ترس و
انزجــار بســتگی دارد .او میگوید
انزجــار (یا همان حس چندش) یک
رفتار طبیعی در انسان است که برای
حفاظت از ما از آلودگیها شکل گرفته
است.
بعضی افراد به شــدت از اینکه کسی
در جلوی ما عطســه بزند یا در یک
دستشــویی عمومی کثیف به دنبال
رفع حاجت باشــیم ،انزجار دارند .در
حالی که این موارد برای برخی دیگر،
چندان هم غیرقابل تحمل نیست.
در دهه  ۸۰میــادی ،یک آزمایش
جالب توسط یک پژوهشگر دانشگاه
پنسیلوانیا صورت گرفت .او یک سری
شکالت را به شکل مدفوع سگ آماده
کرد و از افراد مختلف خواست آن را
بخورند .واکنش افراد به این خوراکی،
مشــابه واکنش آنها به موارد باال بود.
همچنین جالب بود که بچهها به این
موارد حساسیتی ندارند و حساسیت

آنها تــازه از دوره مدرســه شــکل
میگیرد.
یکی دیگر از نکاتی که دکتر پیزارو در
یک پژوهش بــه آن پی برد این بود
که مردم کشورهایی که سابقه طوالنی
در بیماریهای عفونی خطرناک دارند،
معموال حس تدافعی بیشتری در برابر
پدیدههای جدید و افراد غریبه دارند،
بــر این باورنــد که راههای ســنتی
بهتر از شــیوههای جدید اســت و از
محافظهکاری بیشتری در رفتارهای
جنســی خود برخوردارند .حال آنکه
مردم کشــورهایی کــه بیماریهای
عفونی خطرناک کمتــری را تجربه
کردهاند معموال رویکــردی بازتر در
قبال این مسائل دارند.
از آنجا که بیماریها معموال با تماس
بین افراد (از جمله تماس با غریبهها)
منتقل میشــود ،احتمال اجتناب از
تعامل با کسانی که نمیشناسیم در
دورههای همهگیری بیماریها افزایش
مییابد.
تفــاوت در نحــوه رویاروییمــان
بــا تهدیــدات ،احتماال با ســاختار
مغزمان هم در ارتباط اســت .تیمی
از پژوهشــگران مدتی پیش با ارتش

شش مسیر ترانزیت سریع بین ونکوور و نورت ونکوور
در دست بررسی است
ایرونیا -دولت استانی با هدف تسهیل
حمل و نقل عمومــی بین ونکوور و
نورث ونکوور  ،در حال بررسی شش
مســیر عبوری برای یک سیســتم
ترانزیت سریع است.
این شش انتخاب بخشی از «مطالعه
ســفر ســریع بورارد اینلت» استان
هستند که سال گذشته آغاز شد .بعد
از بررســی مسیرهای مختلف ،پروژه
حاال وارد فاز دوم شده و قرار است از
گزینه ها کاسته شود.
لونقــل و
کلــر ترونــا وزیــر حم 
زیرســاختها در اســتان بریتیش
کلمبیا طی یک بیانیه خبری گفت:
«میدانیم که افرادی که در ســاحل
شــمالی کار و زندگــی میکنند از
ترافیکی که سالهاست در حال اضافه
شدن است خسته شدهاند».
او اضافه کرد« :با سرمایهگذاری کردن
در این مطالعــه ،دولت ما میخواهد
نگاهی جدی به راهحلهایی بیندازد
لونقل مــا را برای
که سیســتم حم 
وصــل کردن بهتر جوامــع محلی و
لونقــل راحت مردم،
کمــک به حم 
بهبود میدهند .نتایج این مطالعه از

ساحل شمالی و جوامع محلی حمایت
میکند».
شش مســیر کلی که در حال حاضر
تحت بررســی هستند شــامل این
مسیرها میشــوند :داونتاون ونکوور
به النزدیــل از طریق فرســت نروز
(تونل) ،داونتاون ونکوور به النزدیل
از طریــق براکتون پوینــت (تونل)،
داونتــاون ونکوور به وســت ونکوور
از طریق النزدل (تونــل) ،داونتاون
ونکــوور به النزدل از طریق ســکند
نروز (پل جدید) ،برنابی به النزدل از
طریق سکند نروز (پل جدید) و برنابی
به النزدل از طریق ســکند نروز (پل

موجود).
بویین مــا نماینده نــورث ونکوور-
النزدیــل گفت« :هــر روز از اعضای
جامعه محلی میشنوم که چالشهای
لونقل چه تاثیری بر زندگیشان
حم 
میگذارد .عالوه بر خواستن راههای
بهتــر بــرای حرکت کــردن ،مردم
لونقلی
خواستار استفاده از انواع حم 
هستند که از نظر اجتماعی و محیط
زیستی مســئولیتپذیرتر باشد .این
مطالعه عملیاتی بودن تکنیکی گامی
حملونقل

مهم به سمت یک مسیر
بهتر استiroonia.ca».

ایاالت متحده برای یافتن شیوههای
بهبود واکنش سربازان نیروی دریایی
این کشور به موقعیتهای حساس و
پراسترس ،یک پروژه مطالعاتی را به
انجام رساندند.
سرپرست این پروژه میگوید« :شاید
فکر کنید که بهترین حالت این باشد
که یک ســرباز اصال احساس ترس
نکند .اما واقعیت این است که به دنبال
افرادی هســتیم که ترس را احساس
میکنند ،ولی به خاطر آن زمینگیر
نمیشوند».
دقیقا همین نکته اســت که مقامات
بهداشتی در قبال کروناویروس نیز بر
آن تاکید دارند :اقداما ت پیشگیرانه را
انجام دهید ،ولی نترسید.
دو بخش از مغز در شناسایی تهدید
فعال هســتند و همیــن دو بخش
هســتند که میزان اضطراب فرد در
مقابلــه با تــرس را تعیین میکنند.
اولین بخش به طور مستقیم به بخش
آمیگادال مغز و یک مســیر اجتنابی
که به قشر پیشپیشانی ارتباط دارد
متصل اســت .بخش دوم نیز بررسی
اطالعات موجود را بر عهده دارد.
به نظر میرســد افرادی که اضطراب
زیادی دارند ،رفتار مغزی آنها بیشتر
در بخش دوم متمرکز اســت و مدام
به دنبال اطالعات بیشتر هستند .در
افراد نتــرس ،بخش ارزیابی اطالعات
عملکرد ضعیفی دارد .به همین دلیل،
رفتارهایی دال بر جستجو برای یافتن
اطالعات را از خود نشان نمیدهند.
گســترش اطالعات (اعم از درســت
و نادرســت) درباره کروناویروس در
شــبکههای اجتماعــی میتواند به
تشــدید ترس افرادی که در انتهای
طیف اضطرابی قــرار دارند بیانجامد.
در واقع هر قدر این افراد به اطالعات
دســت مییابنــد ،باز هــم راضی
نمیشوند و نمیتوانند از این چرخه
خارج شوند.
توصیه جدی :این افراد بهتر اســت
صرفا به اطالعات منتشر شده از منابع
معتبر بسنده کنند.
اما ماجــرا برای افراد بیباک و نترس
متفاوت و البته کمی سختتر است.
این امکان وجــود دارد که بتوان این
افراد را با آموزشهای شــناختی به
در پیش گرفتن پیشگیریهای الزم
سوق داد .با این وجود ،این کار چندان
هم ساده نیست!
حاال ما ماندهایم و کروناویروس با این
دو قشــر جامعه که یکی ما را با فکر
زیاد ،وسواس و ترس ،فلج میکند و
دیگری با ماجراجویی و جرأت کاذب،
به سمت خطر سوقمان میدهد.
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام ﺗا  80درﺻد ارزش منﺰل براى ﺻاﺣﺒیﻦ مﺸاﻏﻞ
انواع وامهای خﺼوصی با نرخهای مناسﺐ
برای خرید ،ساخت و ساز ،نوسازی
«بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره»

a better way

9

 10شماره  ۱466جمعه  16اسفند ۱۳۹۸

10 Issue 1466 Friday March 6, 2020

HELP TO RESTORE DEMOCRACY IN IRAN

We Are Pro Monarchist

باهمکاری وکﻼی کاردان ونکوور

UNIVERSAL

مدیر اجرایی

IMMIGRATION SERVICES
Reg.# FM0214003 Victoria, BC Canada

»کار را به کاردان بسپارید«

سﺎل ﺗﺎسﯿﺲ 1997

با  30ﺳال ﺗﺠربه در امور مﻬاﺟرت و ﭘناﻫندﮔی

داراى اﻃﻼﻋات بسیار وﺳیﻊ در مورد ﭘناﻫندﮔی از ایران

از طریﻖ:
خویشاوندی ،شﻐلی ،کارآفرینی ،سرمایهگﺬاری
ویﺰای توریستی ،ویﺰای دانشجویی
دادگاههای پناهندگی و سیتیﺰنی ،فدرال

تنﻈیم و تکمیﻞ فرمهای ایمیﮕرنتی ()PR
بﻌد از قبوﻟی در دادگاه پناهندگی

اخﺬ مدرك  Travel Documentکانادایی در کوتاهترین زمان ممکن
Some FREE Services for Monarchists
ارائه برخی خدمات رایﮕان به پناهجویان مشروطهخواه

ﺗﻠفﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﮐﺘﺮ رﺿﺎﯾﻰ
ﺗﻠفﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻓﺘﺮ
ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ

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

www.universaexperts.ca
WE ARE MONORCHIST

»ما مشروطه خواه هستیم«

Address: Suite 200-100 Park Royal,
West Vancouver, BC V7T 1A2
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نماینده مجلس کانادا
درباره قربانیان هواپیمای اوکراینی:

کانادابه هیچ چیز
غیر از اجرای عدالت
رضایت نمیدهد

ایران وایر -هواپیمای اوکراینی که به
دست سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سرنگون شد ،تا مدتها در صدر اخبار
جهان بود .اما دنیای بیرحم رســانه،
خبرها را زود بــاال و پایین میکند.
حاال با وجود اینکه مدت چندانی از
آن واقعه غمبار نگذشته است ،جایی
در صدر اخبار جهــان ندارد؛ به ویژه
با توجه به شیوع مرگبار «کرونا» که
اغلب خبرهــا را تحت تاثیر قرار داده
است.
اما ماجرای هواپیما بــرای آنها که
عزیزان خود را در آن واقعه از دســت
دادند ،همچنــان مهمترین موضوع
جهان است و این موضوع در هیچکجا
مثل کانادا معلوم نیست ۱۷۶ .مسافر
آن پرواز کشته شدند .بیشتر مسافران
تهران-کیــف ،عازم کانــادا بودند و
حداقل  ۹۰نفرشان به نوعی در کانادا
اقامت داشــتند .این واقعــه ،تراژدی
بزرگی برای جامعه ایرانی کانادایی بود
و پیامــد آن ،لحظهای مهم در تاریخ
شکلگیری این جامعه است.
«علی احساســی» ،نماینده مجلس
کاناداســت .او در ســال  ۲۰۱۵بــه
همراه «مجید جوهری» تاریخســاز
شــدند .این دو نمایندگان اریانیتبار
تاریخ مجلس فدرال کانادا بودند .اما
این فقط تبار احساســی و جوهری
نیســت که آنها را مربوط به وقایعی
همچــون حادثه دلخــراش هواپیما
میکنــد .این دو ،نماینــده دو حوزه
همسایه هستند؛ احساسی در شمال
تورنتو و جوهری در یکی از حومههای
این شــهر به نــام «ریچموند هیل»
که از ایرانی نشــینترین حوزههای
کشور و به نوعی ،قلب جامعه ایرانی
کانادایی به حساب میآیند .بسیاری از
کسانیکه از این حادثه ضربه دیدهاند،
از جمله ایرانیانی بوده و هســتند که
در این منطقه زندگی میکنند و البته
دوستان و آشنایان غیرایرانی آنها.
جامعه ایرانــی کانادایی و ایرانیهای
مقیم کانادا دست در دست هم دادهاند
تا از رنج دوستان و آشنایانشان کم
کننــد .اما آنها تنها نیســتند ،غیر
ایرانیان هم ســنگ تمام گذاشتهاند.
در همین چند روز گذشته ،کارزاری
به نام «کانادا قوی» موفق شــد ۷ .۱
میلیون دال ِر کانادا کمک مالی برای

بازماندگان جمــع کند .دولت فدرال
کانادا نیز با عمل بــه وعده خود.۱ ،
 ۵میلیون دالر به ایــن مبلغ اضافه
میکند.
دولت گفته بود تا ســقف یک و نیم
میلیون دالر کانادا ،هر چهقدر کمک
جمع شود ،همانقدر به آن میافزاید.
ایرانیان
بسیاری از این کمک از سوی
ِ
کانادا آمده است.
امــا ایرانیان بازهــم در این جا تنها
نبودهانــد؛ پیشقــراول ماجرا ،یک
لبنانی کانادایی بود« .محمد فکیه»
 ۴۹ســاله ،بنیانگــذار و صاحــب
مجموعه رســتورانهای زنجیرهای
«پارامونت» است که به فروش غذای

«حــال» معروف هســتند .فکیه از
آن داســتانهای کالسیک موفقیت
کانادایی است ۲۴ .سال پیش از لبنان
به این کشور آمده و پس از خرید یک
رستوران ورشکسته عربی ،موفق شده
اســت مجموعهای تاسیس کند که
امروز بیش از  ۸۰رســتوران در کانادا
و سایر کشورها دارد.
علــی احساســی بــه «ایرانوایر»

میگوید کــه ریشــههای اینگونه
جمعآوری کمک مالی ،از دو ســال
پیش شروع شده است« :از زمانی که
شــاهد حملهای دلخراش در شمال
تورنتو بودیم که در آن ۱۰نفر کشته و
 ۱۵نفر زخمی شدند».
میگویــد« :در آن هنــگام بود که
ســازمانی به نام بنیاد تورنتو تشکیل
شد که چند وکیل آن را پایهگذاری

کردند و کار سازماندهی کمکهای
مالی جمعآوری شــده و رســاندن
آنها به دست آسیبدیدگان را انجام
دادند».
این بار اما فکیه لبنانی بود که نقشی
اساسی داشــت .احساسی میگوید:
«محمد فکیه در صدر این کارزار قرار
گرفت .واقعا سخت است تعریف کنم
او چه قدر تحت این شــرایط دشوار
زحمت کشــید .دولت فدرال وعده
داده بود تا ســقف  ۵ .۱میلیون دالر،
هر چه قدر پول جمع شود ،همان قدر
بپردازد .فکیه موفق شد  ۷ .۱میلیون
دالر جمعآوری کند».
اولین اهــدا کننده البته خود فکیه و
چند نفــر از همکارانش بودند که ۶۵
هزار دالر به این صندوق اهدا کردند.
او که سازمانی به نام «بنیاد فکیه» هم
دارد ،در نشســتی خبری که بیش از
یــک ماه پیش و هنــگام آغاز کارزار
در یکی از رستورانهایش در خیابان
«یانگ» تورنتو برگــزار کرد ،گفت:
«کار کانادایی این است که همه دور
هم جمع شویم».
اما آن روز شاید کسی تصور نمیکرد
این مبلغ به این سرعت جمع شود.

کانادا بین سالهای  2020تا  2022بیش از یک میلیون مهاجر میپذیرد
ایرانیــان کانــادا -وزیــر مهاجرت،
شهروندی و پناهجویی برنامه پذیرش
مهاجر توسط کانادا را اعالم کرد.
این اولین ســخنرانی مهــم مارکو
مندسینو از زمان انتصابش به عنوان
وزیر مهاجرت ،شهروندی و پناهجویی
در نوامبر  2019بود .مندسینو بعد از
انتخاب دوباره حزب لیبرال کانادا به
ایــن عنوان منصوب شــد و در حال
حاضــر در حال پیاده کــردن برنامه
مهاجرتی که به او ابالغ شده است.
در این ســخنرانی طوالنی اهداف و
سیاستهای دولت ،و برنامه هایی که
برای رســیدن به آن هدف مشخص
شده اند توضیح داده شد.
مندســینو ســخنرانی اش را با ذکر
این نکته که آینده کانادا وابســته به
مهاجران اســت آغاز کرد .به همین
جهت بایستی مشخص شود که کانادا
برای دستیابی به اهداف اقتصادی اش
به چه تعداد مهاجر احتیاج دارد.
این امر با توجه بــه آمار کانادا امری
ضروری اســت ،زیرا کشــور در حال
پیرشدن است و نرخ تولد نیز در حال
کاهش یافتن است.
این روند فشار زیادی بر روی اقتصاد
کانادا وارد میکنــد .این به این علت
است که در حالی که تعداد سالمندان
نیازمند به خدماتی مانند بیمه افزایش
مــی یابد ،تعــداد کارگرانی که برای

تامین هزینه ها میتــوان بر آنها اتکا
کرد کاهش میابد.
مندســینو گفت که مهاجران بخش
مهمی از راه حل هســتند .در حال
حاضر  80درصــد افزایش جمعیت
کانادا ناشی از مهاجرت است ،تخمین
زده میشود که تا سال  2030این عدد
به  100درصد برسد .به همین علت
است که طی سه ســال آینده کانادا
بیش از  1میلیــون مهاجر را خواهد
پذیرفت.
اکسپرس انتری که از زمان آغازش در
ســال  2015موفق عمل کرده است
همچنان برنامه اصلی مهاجرتی کانادا

باقی خواهــد ماند 95 .درصد افرادی
کــه از طریق اکســپرس انتری وارد
شــده اند کار دارند و  80درصدشان
نیز در حوزه تخصصی شــان فعالیت
می کنند.
همچنین برنامه هایی مانند Global
 Talent Streamو Atlantic
 Immigration Pilotنقــش کلیدی
در حمایت از اقتصاد کانادا داشته اند.
با این حال الزم است که برنامه هایی
برای حمایت از مناطق غیر شهری و
کم جمعیت تر نیز اجرا شود ،به همین
علت دولت برنامه آزمایشــی Rural
 and Northern Immigrationرا

در سال  2019آغاز کرد.

Municipal Nominee Program

نیز برنامه دیگری است که دولت برای
کمک به اقتصاد شهرهای مختلف آغاز
کرده است.
مندسینو سخنانش را با این تمام کرد
که کانادا توسط مهاجران ساخته شده
است.
استقبال از مهاجران به رشد بازار کار
کمک خواهد کرد ،از مشاغل حمایت
خواهد کرد ،و باعث میشود مطمئن
شویم که «کانادا بهترین کشور جهان
باقی خواهد ماند».
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احساســی میگوید« :ایــن حادثه،
توجــه جامعه ایرانــی کانادایی را به
مســاله تعلق به کشــور جدیدشان،
کانادا ،جلب کرد .جامعه دید که چه
طور این واقعه برای مردم سراسر کانادا
و گوشه گوشه این کشور مهم است.
دانشگاههای کشور هم نقش مهمی
بازی کردند چون بسیاری از قربانیان،
دانشــگاهی بودند و دانشگاهها از این
واقعه ضربه بدی خوردند .دانشــگاه
تورنتــو هم اعالم کرده اســت که به
زودی بورسیه جدیدی در این زمینه
به راه میاندازد».
ایرانیــان کانــادا شــاید در پی این
واقعــه تلــخ ،بیش از همــه متوجه
شدند که زندگی اعضای این جامعه
چه قدر با بقیــه جامعه کانادا در هم
آمیخته است .احساســی میگوید:
«در منطقــه ویلودیل هــم (واقع در
شمال تورنتو که احساسی نماینده آن
است) دیدیم که این افراد چه روابط
عمیقی با بخشهای مختلف جامعه
داشتند؛ مثال خیلی از آنها پزشک یا
پژوهشگر بودند و بر زندگی بسیاری
دیگر تاثیر میگذاشتند».
احساســی متعلق بــه همان حزبی
است که در حال حاضر حزب حاکم
کانادا به شــمار میرود؛ یعنی حزب
لیبرال که رهبرش «جاستین ترودو»،
نخستوزیر کشور اســت و به دلیل
توجه ویژهای که به قربانیان این واقعه
نشان داده ،مورد تحسین قرار گرفته
است .احساسی میگوید که بالفاصله
پس از واقعه ،دولت  ۲۵هزار دالر در
اختیار قربانیان قرار داده که این مجزا
از مبلغ جمعآوری شده کنونی است.
هیچ کدام از این مبالغ در ضمن ربطی
به غرامت جان کشتهشــدگان ندارد.
احساســی تاکید میکند که کانادا و
ســایر کشــورهایی که در این واقعه
قربانی دادند ،از ایران انتظار دارند که
این غرامت را پرداخت کند.
ایــن نماینــده مجلــس میگوید:
«همانطــور کــه میدانیــد ،مدت
کوتاهی پس از این تــراژدی ،دولت
کانادا تصمیم گرفت با چهار کشــور
دیگری کــه در این حادثــه قربانی
داشتند ،همکاری کند .ما یک گروه
بینالمللی هماهنگی و پاسخ تشکیل
دادیم و به روشــنی به ایــران اعالم
کردیم که خواهان تحقیقات کامل و
عمل به عدالت هستیم».
آیــا امیــد دارید که ایــران غرامت
عادالنه را به قربانیان پرداخت کند یا
نه؟ احساســی در پاسخ به این سوال
میگوید« :به نظــرم حدس زدن در
این زمینه فایدهای نــدارد .اما کانادا
این مساله را بسیار جدی میگیرد و
به هیچ چیز کمتــر از اجرای عدالت
رضایت نمیدهد».

بﺰرگترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا
Member of Mortgage Broker Association of BC

براى ﮔرفﺘﻦ وام مسﮑﻦ و ﺗﺠارى و یا ﻫرﮔونه ﺳرمایهﮔﺬارى دیﮕر از مﺼاﺣﺒه و مﺸاوره رایﮕان ﭘریوش وفایی اﺳﺘﻔاده کنید

دسترسی به پائینترین نرخ بهره از بانﮏهای مﻌتبر کانادا

ﭘریوش وفایی

مشاوری صدیﻖ و مﻄلع با  20سال سابقه
در خدمت هموطنان عﺰیﺰ

778-233-7939
Ofﬁce: 604-568-1888

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Reﬁnance & Renewals
* وام مسکن ،تجاری ،ساختمانسازی
Construction Mortgages
* وام برای مهاجرین تازهوارد
Second Mortgage
* وام برای اشﺨاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

99% APPROVAL
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شکایت گروهی
علیه تولیدکننده «تایلنول» در کبک
به گــزارش ســیتیوی ،یک قاضی
دادگاه عالــی کبک با «دادخواســت
گروهی» ارائه شده به این دادگاه علیه
شرکت تولیدکننده داروی موسوم به
تایلنول ( )Tylenolموافقت کرد.
این دادخواست از ســوی جمعی از
کبکیهایــی که  ۱۹نــوع محصول
مختلف تایلنول برای بزرگســاالن و
یا یک محصــول آن برای کودکان را
بین اکتبر  ۲۰۱۵تا دســامبر ۲۰۱۷
خریداری کرده بودند ،ارائه شده است.
خانم کتلین گتیه به عنوان نماینده
شــاکیان ،خودش به خاطر مصرف
تایلنول با هیچ مشکلی روبرو نشده،
ولی شرکت «جانسون اند جانسون»
(تولیدکننــده این مــاده دارویی) را
متهم کرده که با عدم اطالعرســانی
به مشتریان درباره عوارض این دارو،
آنهــا را منحرف کرده اســت .خانم
گتیه میگوید ایــن دارو میتواند به
بروز مشــکالتی برای کبد بیانجامد
کــه در نهایت شــاید نیازمند پیوند
باشــد و حتی خطر مــرگ هم جان
مصرفکنندگان آن را تهدید میکند.
خانم گتیه میگوید در ســال ۲۰۱۷
متوجــه خطــرات این دارو شــد .او
میگوید اگر از این عوارض زودتر آگاه
میشــد ،آن را به کودکانش نمیداد
و خــودش هم کمتــر از آن مصرف
میکرد.

او میگوید شــرکت تولیدی تایلنول
برای حفظ ســهمش در بــازار ،این
عوارض جانبی را از مصرفکنندگان
پنهان کرده است .ظاهرا این شرکت
در بستههای تایلنول فروختهشده در
ایاالت متحده ،مخاطرات ناشی از آن
را توضیح میدهد و حتی میزان مجاز
مصرف آن را هــم کمتر اعالم کرده
است .اما رویکرد شرکت در کانادا این
گونه نبوده است.
در این دادخواست جمعی ،درخواست
دریافت غرامتی  ۱۰میلیون دالری به
خاطر آسیبهای ناشــی از تایلنول
مطرح شده است .همچنین از دادگاه
خواسته شده که شرکت تولیدکننده
را به پرداخت  ۱۰۰دالر به هر کدام از
شاکیان محکوم کند.
تایلنول نوعی ماده مســکن همانند
استامیوفن است .کاهش تب ،سرفه
و نیز نشانگان سرماخوردگی و آلرژی
از جمله کاربردهای این ماده دارویی
است.

مونترال رکورددار بزرگترین
مصرف کننده ماریجوانا در کانادا

بــه گفتــه اداره بهداشــت عمومی
مونترال ،مصرف ماریجوانا در مونترال
حتی قبل از قانونی شــدن در سال
 ۲۰۱۸باال بوده است.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از
ســی تی وی نیوز ،حداقل  ۱۷درصد
مونترالی ها اعتراف کردهاند در سال
 ۲۰۱۸ماریجوانا مصرف می کرده اند
و بیشتر آنها حداقل ســه بار در ماه
مصرف داشته اند.
بنابر این گزارش  ۳۸درصد از مصرف
کنندگان ماریجوانا مونترال بین سنین
 ۱۸تا  ۲۴ساله بودهاند و حداقل یکبار
در سال  ۲۰۱۸مصرف می کرده اند.
عالوه بر این اداره بهداشــت عمومی
مونترال دریافته است که  ۸۰درصد
مونترالــی ها پیش از قانونی شــدن
ماریجوانــا هنگام مصرف الکل از این
ماده مخدر هم استفاده می کرده اند.
همین تعداد افراد اذعان داشته اند که
مصــرف ماریجوانا موجب اختالل در
قابلیتهای رانندگی شان می شود .با
این وجود از هر  ۱۰مونترالی یکنفر
گفته که دو ســاعت پس از مصرف
ماریجوانا پشت فرمان خودرو نشسته
و رانندگی کرده است.
 ۶۵درصــد افرادی کــه در مونترال
ماریجوانــا را پیش از قانونی شــدن

مصــرف می کرده اند ،آن را ســبز و
بــرای تفریح می کشــیده اند و ۶۰
درصدشــان نیز برای مصارف دارویی
ماننــد افزایش قوای جنســی از آن
استفاده می کردهاند .
ایــن مطالعه که توســط Enquête
québécoise sur le cannabis

انجام شــده نشــان مــی دهد ۵۱
درصد مونترالی ها مصرف گاه به گاه
ماریجوانا خوب و قابل قبول است در
عوض طرفداران مصــرف گاه به گاه
الکل  ۸۸درصد هستند.
این نظر ســنجی در کبــک پس از
قانونی شدن ماریجوانا در سال ۲۰۱۸
برای نخستین بار انجام شده است.
گفتنی اســت در تاریــخ  ۱۷اکتبر
 ۲۰۱۸کانــادا پس از اروگوئه دومین
کشوری بود که مصرف ماریجوآنا را
رسماً قانونی اعالم کرد.
به این ترتیب در بین هفت کشــور
صنعتی جهان کانادا نخستین کشوری
است که کشــت و فروش ماریجوآنا
را قانونی اعالم کرد .پس از یکســال
نیز خرید و فــروش آنالین و عرضه
خوراکی ها مشتق از ماریجوانا مانند
انواع شــکالت و کیک نیــز قانونی و
مجاز اعالم شد.

کارگر  22ساله سوپرمارکتی در کبک برنده التاری  70میلیون دالری شد
ایرونیا -گرگوری متیو  22ســاله که
در یک ســوپرمارکت در حومه شهر
کبک زندگی میکند یکی از اعضای
خانواده متیو اســت که برنده التاری
 70میلیون دالری لوتومکس در روز
سهشنبه شدند.
گرگــوری بلیت برنــده را نزدیک به
جایی کــه کار میکنــد چک کرده
اســت .مغازهای کــه او از آن بلیت
برنــده را خریده بــه خاطر فروختن
بلیت برنده ،یک کمیسیون  700هزار
دالری دریافت میکند که معادل یک
درصد جایزه است.
به گفته دو تن از همکارانش ،او وقتی
ســر کار بود متوجه شد برنده شده و
چون شدیدا گریه میکرد و میلرزید
و در وضعیتی نبود که خودش بتواند
رانندگی کند ،پدرش دنبال او آمد.
خود ماتیو درباره این تجربه منحصر به
فرد می گوید «:بلیط راروز سه شنبه
ساعت  9.35دقیقه شب (  20دقیقه
قبل از پایان زمــان قانونی) خریدم .
اصال به جایزه فکر نمی کردم و بیشتر
هدفم این بود که در این ماجرا شرکت
کرده باشم .بعد از اینکه از برنده بودنم

مطمئن شدم  ،به مادرم زنگ زدم ولی
او حرفم را بــاور نکرد و گفت  :من و
پدرت این قدر پول در نمی آوریم که
بخاطر دورغهــای تو از کارمان بزنیم
 .گوشــی را بده یک نفر حرفهایت را
تایید کند !
وقتی همکارم بــه او گفت که ماجرا
حقیقت دارد  ،او هم کامال شوکه شده
بود ! این جایزه  70میلیون دالری بین
هشت عضو خانواده این فرد  22ساله
تقسیم میشود.
بــا اینکه خانــواده ماتیو بلیــط را با
شمارههای کامال تصادفی خریداری

کرده بودند  ،ولی شــماره های برنده
بــرای گرگوری معنــی خاصی دارد
او بلیــط را روز  25فوریه خریده بود
که روز تولدش محســوب می شد و
از طرفــی روزی بود که خواهرش ده
سال قبل خودکشــی کرده بود  .هر
دو شــماره جزو شــماره های برنده
بودند .متیو که ســاعتی  12.50دالر
از سوپرمارکت  IGAدریافت می کرد
،همیشــه نگران این بــود که چطور
مــی تواند محلی را اجاره کند و حاال
تصمیــم گرفته با این پــول خانه و
خودرویی برای خودش بخرد.

جایزه  70میلیون دالری سهشــنبه
بزرگترین جایزه برنده شده در تاریخ
اســتان کبک است و طی جشن 50
ســالگی التوکبک که شرکت التاری
استان اســت ،به وقوع پیوسته است.
قبال هم یک جایزه  70میلیون دالری
اهدا شده بود.
این دومین بار در کمتر از دو ماه است
که التاری به  70میلیون دالر رسیده
است  .آخرین بار روز هفتم ژانویه در
انتاریو شخص دیگری برنده جایزه ای
به این مقدار شده بودiroonia.ca .
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䐀漀渀愀琀椀漀渀猀 眀椀氀氀 戀攀 最氀愀搀氀礀 愀挀挀攀瀀琀攀搀
吀漀 爀攀渀琀 礀漀甀爀 戀漀漀琀栀 Ⰰ戀攀挀漀洀攀 猀瀀漀渀猀漀爀 Ⰰ瀀愀爀爀挀椀瀀愀琀攀 漀爀 搀漀渀愀琀攀 琀漀 琀栀椀猀 攀瘀攀渀琀 䌀漀渀琀愀挀琀 㨀
嘀漀椀挀攀洀愀椀氀㨀 㘀 㐀ⴀ㠀 ⴀ㤀㜀㜀 䘀愀砀 㨀㘀 㐀ⴀ㤀㈀㈀ⴀ㠀㔀㠀㐀 䔀洀愀椀氀㨀 愀搀洀椀渀⸀䀀挀椀昀ⴀ戀挀⸀挀漀洀

䘀漀爀 洀漀爀攀 椀渀昀漀 瀀氀攀愀猀攀 瘀椀猀椀琀 㨀 挀椀昀ⴀ戀挀⸀挀漀洀⼀昀攀猀猀瘀愀氀
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ﺷرﮐﺖ ﺣﺴاﺑﺪاری
و ﻣاﻟﯿاﺗی اﺑراهﯿﻤی
اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣات ﺣﺴاﺑﺪاری و ﻣاﻟﯿاﺗی
( سود و زﯾان،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻورتﺣﺴابهای ﻣاﻟی )ﺗرازﻧاﻣﻪ
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Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax
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Tel: (604) 757-1279
#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

www.liyatea.com

جواهری ساعتچی و ساعتچی
1105 Robson Street, Vancouver
Tel: 604.685.5625

مشاورین متﺨﺼﺺ و باتجربه در کلیه امور بیمه
، ساختمانهای مسکونی و تجاری،بیمه اتومبیﻞ
، بیمه مسافرت،مسﺌوﻟیت و تجاری

بیمه ساختمانهای در حال ساخت برای ماﻟکین و سازندگان

رﺿا مﺼبریان
(More than 25 years experience)

ﻟیﻼ پرویﺰیان
M. Eng, CAIB, CSE

Senior Insurance Advisor

Insurance Advisor

604-329-3329

778-835-5228

reza@insurebc.ca

laila@insurebc.ca

InsureBC has more than 80 ofﬁces in BC, therefore we have access
to special markets and products to protect you and your assets
#738-2601 Westview Drive,
North Vancouver

برای کسﺐ اطﻼعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بﮕیرید
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چاقسالمتی ترودو و ظریف،
مخالفان و موافقان آن

واقعیتها و لبخندهایی در سطح

آیا کانادا باید به ساز ناکوک ما برقصد؟
جاســتین ترودو اینروزها هم ریش
میگذارد و هم بــا وزیر امور خارجه
ایران دیدار میکند .شــاید کســی
تاکنــون از ریــش گذاشــتن ترودو
انتقادی نکرده باشــد و حتی سفید
شدن ریشهایش را به رخ او نکشیده
باشــد ،اما دیدار ترودو با محمدجواد
ظریف انتقادهایی را در پی داشت.
ایــن انتقاد هــم از ســوی برخی از
رسانههای کانادایی مطرح شد و هم
از ســوی ایرانیان ،چه آنهایی که در
کانادا زندگی میکنند و چه آنهایی
که در کشــورهای دیگری ســاکن
شــدهاند .اما پیش از هر چیزی باید
بدانیم در جلســه ترودو با ظریف چه
گذشــت .همچنین دیدار فرانســوا
فیلیپ شــامپاین ،وزیر امور خارجه
کانادا با ظریف ،با چه پیامی از سوی
کانادا همراه بوده و پاسخ ظریف چه
بودهاست.
قطعا ما نمیدانیم که در جلسه ترودو
و ظریف چه گذشــته اســت .تنها
میتوانیم به صحبتهای نخستوزیر
و وزیر امورخارجه کانادا استناد کنیم،
نکاتی که به صورت رســمی از سوی
ایران رد یا پذیرفته نشده است .ترودو
میگوید که با وزیر امور خارجه ایران
دیدار کرده تا به او بگوید همکاری با
یکدیگر در زمینه بررســی سرنگونی
هواپیمای مسافربری چقدر مهم است.
و همچنین از قولی که به خانوادههای
داغــدار داده میگویــد« :مــن بــه
خانوادهها در کانادا قــول دادهام که
هر کاری را که میتوانم انجام دهم تا
مطمئن شوم آنها پاسخ میگیرند .ما
باید درباره سرنگونی هواپیما تحقیقات
تام و کامل داشــته باشــیم ،تا دقیقا

بدانیم که چه اتفاقی افتاد».
فرانسوا فیلیپ شــامپاین ،وزیر امور
خارجه کانادا ،جزییاتی بیشــتر را از
دیدار ارایه میدهــد .او میگوید که
در دیدار با ظریف ،از ایران خواستهاند
تا جعبه ســیاه هواپیمای اوکراینی
را به فرانســه بفرستند« :بهترین راه
این اســت که جعبه سیاه به فرانسه
فرستاده شود تا در حضور مقامهای
ایران ،فرانســه ،کانادا ،اوکراین و بقیه
کشــورها ،اطالعاتش را آنالیز کنند.
همیشه گفتهام که بهترین راه مبارزه
با بیاعتمادی ،شفافیت است».
شــام ِپین همچنین میگوید« :ما به
مردم ایران ،کانادا ،افغانستان و سوئد
بدهکاریم و آنها باید بدانند که این
حادثه چگونه رخ داده اســت .ما باید
بدانیم دقیقا چه روی داده و هدف این
است که این اتفاقات دیگر روی ندهد.
این یک حادثه داخلی نیســت و باید
مطابق استانداردهای بینالمللی به آن
رسیدگی شود».
به گغته شامپاین ،ایران یک ماه پیش
درخواست داده تا برای خواندن جعبه
سیاه هواپیمای اکراینی ،به این کشور
تکنولوژی فرستاده شود .اما نه کانادا و
نه کشورهای دیگر توان انجام این کار
را ندارند ،چون برای بازیابی اطالعات
باید یک آزمایشــگاه بزرگ به ایران
ارســال شــود و چنین کاری مقدور
نیست.
این رفتــار ترودو بــا انتقادهایی در
جامعه ایرانیان همراه شد.بعضی او را
دو رو نامیدند و بعضی به او یادآوری
کردند که «با شیطان دست دادی اما
به او اعتماد نکــن» .برخی هم رفتار
نخســتوزیر کانادا را ســتودند که

برای رســیدن به حقوق ایرانیهای
مقیم کانادا ،حتی حاضر شده تا عرف
دیپلماتیک را کنــار بگذارد و با مقام
پایینتر از خودش مالقات کند.
منتقدان دیــدار ظریف و ترودو چه
میگویند؟

در روزهایی که کانادا بیشترین نقش را
در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی
حامل ایرانی-کاناداییها داشت ،ترودو
در حاشــیه اجالس مونیخ با ظریف
دیدار کرد .شاید بررسی بیشتر صورت
مســاله به ما کمک کنــد تا متوجه
انتقادهایی شویم که علیه نخستوزیر
کانادا مطرح میشود.
جاستین ترودو یکی از برجستهترین
سیاستمداران جهان بود که در ماجرای
هدفگیــری هواپیمــای اوکراینی،
خواستار روشنشــدن حقیقت شد
و بســیاری معتقدند که اگر پیگیری
او روی موضوع وجود نداشــت ،شاید

بیش از  3میلیون دالر
برای خانواده های قربانیان سانحه پرواز  752جمعآوری شد

ایرونیا -خانوادههای قربانیان کانادایی
که جان خود را در پرواز  752اکراین
در ماه گذشته از دست دادند به زودی
کمک مالی دریافت میکنند.
ابتکار کمپیــن Canada Strong
که توســط محمد فقیه مدیر عامل
پارامونت فاین فودز راهاندازی شــده
اعالم کرد توانســته  3293624دالر
برای خانوادههــای قربانیان از طریق
پولهای اهداشــده عمومی و تعهد
دولــت فدرال برای فراهــم کردن تا
ســقف  1.5میلیــون دالر بــه ازای
پولهای اهداشده توسط مردم ،جمع
کند و دولت فدرال هم به همین مقدار
به این طرح کمک کرد تا در مجموع
ســه میلیون دالر برای خانواده ها در
نظر گرفته شود .
این رقم عالوه بر  25هزار دالری است
که هر قربانی کانادایی قبال توســط

دولت فدرال دریافت کرده بود.
فقیه به خبرنگارانی که در رستوران
پرشین پلس در ریچموند هیل جمع
شده بودند گفت «حس خیلی گرمی
اســت وقتی جامعه محلی گرد هم
میآید».
پنجاه و هفت کانادایی از جمله 176
نفری بودند که با شــلیک موشک به
هواپیما در روز هشتم ژانویه در تهران
جان خــود را از دســت دادند .پرواز
داشت به کییف میرفت تا مسافران
از آنجا خود را به کانادا برسانند.
پول جمعآوری شــده بــرای کمک
کــردن بــه خانوادهها بــرای تامین
هزینههای کوتاه مدت مرتبط با این
سانحه است.
مســعود نیکنام که بــرادرش فرهاد
نیکنام دندانپزشک ساکن تورنهیل

در هواپیمــا بود گفــت این حرکت
مردمــی باعــث میشــود او هــم
حمایت مالــی و هم حمایت عاطفی
دریافت کند .او گفــت« :کانادا جای
خاصی اســت .چیزهایی مانند این،
حمایتهایــی مانند ایــن ،حتی دو
ماه بعد از اینکــه آن اتفاق افتاد ،این
اتفاقها فقط در کانادا میافتد».
جان تــوری شــهردار تورنتو گفت
امیدوار است این پول در پروسه ترمیم
به بازماندگان کمــک کند .او گفت:
«درک میکنــم ،به نظــرم همهمان
درک میکنیــم ،که وقتــی این نوع
تراژدیها به وقوع میپیوندند همیشه
زخمهایی باقی خواهد ماند».
پولهای اهداشده از طریق بنیاد تورنتو
منتقل شدند .انتظار میرود پول طی
چهار تا پنج هفته آینده توزیع شود.
iroonia.ca

هرگز ایران نمیپذیرفت که هواپیمای
مسافربری توسط موشکهای سپاه
پاسداران سقوط کرده است.
بعد از اعتراف ایــران به هدفگیری
هواپیما ،ترودو باز هم عقب ننشست
و خواســتار اجرای عدالت شــد .او
کمکهای زیــادی بــه بازماندگان
داشــت و بارها عنــوان کرد که همه
حق و حقوق کاناداییهای ایرانیتبار
را پیگــری میکند .تــا اینجای کار
تقریبا همگی از نخســتوزیر کانادا
راضی بودند ،اما دیدار ترودو با ظریف،
منتقدانی را علیه او برانگیخت.
خواســته و باورهای منتقدان کامال
یکسان نیست ،اما میتوان به نکاتی
کلــی از آن اشــاره کــرد .منتقدان
معتقدند دیدار یک مقام سیاسی کانادا
با مقام سیاسی کشوری که اساسا به
حقوق بشــر پایبند نیست ،درست
نیســت .آنها معتقدند با مقامهای
سیاسی کشــوری که مردمش را در
خیابان به گلوله میبنند ،به هواپیمای
مسافربری حامل شهروندانش موشک
شلیک میکند ،روزنامهنگاران و فعاالن
سیاسی به زندان انداخته است ،نباید
دست داد.
دستهای دیگر میگویند با حکومت
دیکتاتــوری ایران نمیشــود رابطه
برابر گرفــت و بهتر اســت کانادا از
مکانیسمهای فشار بینالمللی مانند
تحریمهای اقتصادی استفاده کند و
آن را با موضوع نقض حقوق بشر در
ایران پیوند بزند .یعنی رابطه با ایران،
حتی در سطح بسیار معدود ،ممکن
است به مشروعیت نظام کمککند.
گروهــی از منتقدان بر این باورند که
تحریمها نظام سیاسی ایران را از رمق
انداخته و باید در هرچه بیشتر منزوی
کردن ایران کوشید ،چرا که احتمال
سقوط نظام بسیار است .منتقدان بر
این باورند که دستکم باید به جامعه
جهانی نشان داد که دولت فعلی ایران
غیرقابل اعتماد است.
امــا پرســش اینجاســت کــه آیا
دستندادن ترودو و ظریف در حاشیه
یک اجالس ،میتواند به بیشتر منزوی
شدن ایران بینجامد؟ آیا دولت ایران
را مجاب میکند که زندانیان سیاسی
را آزاد کنــد؟ به حقــوق زنان توجه
بیشتری داشته باشــد؟ یا در فرضی
دیگر ،به ســقوط جمهوری اسالمی
بینجامد؟ آیا حتی به برداشته شدن
قدم کوچکی خواهد انجامید؟
ما و سودایی که نمیدانیم

حاال بیاییــم فرضهــا را از زاویهای
دیگر ببنیم .مثال بیاییم به بیشــتر

منزوی شــدن ایران بپردازیم .یا درد
کهنه توجه نداشــتن به حقوق بشر
در ایران ،اقتصاد ویران ،فقدان آزادی
بیان ،حقوق زنان و مدیریت نادرست
و هزاران مورد دیگر.
آیا کشوری همچون کره شمالی ،به
مراتب منزویتر از ایران نیســت؟ آیا
اقتصاد این کشــور ،حقوق بشر ،حق
زنان و آزادی بیان در کره شمالی در
ســالهای متمادی در بدترین شکل
خود قرار ندارد؟ اما با این همه ،کمتر
کسی است که احتمال یک انقالب در
این کشور را متصور شود .حتی افراد
خوشــبین هم به احتمالی مثل یک
تظاهرات ساده خیابانی فکر نمیکنند.
طبق اطالعــات و دادههــای «امور
جهانی کانــادا» ،اتاوا در ســالهای
 ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸نزدیک به دو میلیون
دالر به کره شــمالی کمک کرده که
بخش عمده آن ماهیت بشردوستانه
داشته است .این کمکها در راستای
درخواست ســازمان ملل متحد بود،
چرا که وضعیت مردم کره شــمالی
در شــرایط بحرانی قرار داشته است.
با اینهمه هرگز تــرودو با رهبر کره
شــمالی دست نداده اســت و دولت
دیکتاتوری کره شمالی هم فعال قصد
سقوط ندارد.
بیاییم فرض منتقدان را از زاویه دیگر
نگاه کنیم .آیا دولت محمدرضا پهلوی،
منزوی بود؟ آیا ایرانیها با پاسپورت
ایرانی خود نمیتوانســتند بدون ویزا
به کشورهای بسیاری سفر کنند؟ با
این همه شاه ایران سقوط کرد .حتی
اگــر بپذیریم که غربیهــا ،به دلیل
گرانشدن نفت خواهان سقوط شاه
بودند ،باز هم نمیتوانیم انکار کنیم که
شاه تقریبا با همه رابطه نسبتا خوبی
داشت.
برخی از کارشناســان میگویند که
روی کار آمدن جیمی کارتر در آمریکا
و فشار دموکراتها بر ایران سبب شد
ی بیشتری
تا شــاه آزادیهای سیاس 
به مخالفان بدهد و در نتیجه انقالب
شد .به سادگی میتوان به این نتیجه
رسید که شاید داشتن رابطه سیاسی
با کشــوری همچون ایران ،حتی اگر
ســبب تغییر رژیم نشود ،شاید به باز
شدن دریچههایی کمک کند.
انتقاد جالب دیگری که مطرح میشود
این است که جاستین ترودو تنها به
نفع کشــور خودش اســت و به فکر
ما نیســت .آیا ما مردمان این کشور
نیســتیم؟ ممکن اســت ما خود را
بخشی از جامعه ندانیم ،اما ترودو ما
را کانادایــی میداند .اگر چنین نبود
هرگز به رفتار ایران در ماجرای سقوط
هواپیما متعرض نمیشد.

وینســتون چرچیل ،نخســتوزیر و
سیاستمدار برجسته انگلیسی جمله
جالبــی دارد که خیلی بــه درد ما
میخورد .او معتقد است که دوستانت
را نزدیک خودت نگه دار و دشمنانت
را نزدیکتر .وقتی به دشمنانت نزدیک
باشی ،میدانی چه میکنند.
فرانسوا فیلیپ شامپاین ،وزیر خارجه
کانادا ،از مطرح شــدن خواستههای
کانادا در دیدار با ظریف گفت« :ما به
نمایندگی از ســوی ملل سوگوار این
تراژدی ،با بیانی روشن به وزیر خارجه
ظریف گفتیم که ایران باید گامهایی
به ســوی حل بســیاری از سواالت
باقیمانده در ارتباط با واقعیات حادثه
و مسائل قانونی بردارد».
او همچنین گفت« :ما در زمینه نیاز
به تحقیقات جامع ،شفاف و معتبر در
تبعیت کامل از کنوانسیون هوانوردی
غیرنظامی بر ایران فشار آوردیم .البته
این یعنی دادن اجازه انتقال جعبههای
سیاه به مرکزی با ظرفیت الزم برای
پیاده کردن و تحلیل صحیح دادههای
آنها».
نتیجه این دیــدار ،اظهار نظر محمد
اسالمی وزیر راه بود .او گفت احتمال
دارد در صورتی که جمهوری اسالمی
ایران نتواند جعبه ســیاه هواپیمای
سرنگون شده را استخراج کند ،آن را
به کشــور ثالثی ارسال کند .وزیر راه
گفته این کار بــا هماهنگی اوکراین
انجــام خواهد شــد .با جســتجوی
ســادهای میتوان دریافــت که وزیر
راه ایــران تا هفته گذشــته یکی از
مخالفان تحویل جعبه سیاه هواپیمای
مســافربری به کشــور دیگری بود و
شاید دیدار ظریف با ترودو سبب این
تغییر دیدگاه شده باشد.
اتفاقی کــه پیش از ایــن روی داد،
معاف شدن موقت شرکت آمریکایی
جنرالالکتریک از تحریمهای آمریکا
علیــه ایران بود .ایــن تعلیق تحریم
به این شــرکت کمک میکند تا در
تحقیقات و واگشایی اطالعات جعبه
سیاه هواپیما با ایران همکاری کند.
شاید احساساتیها به بهشت بروند،
اما در سیاست جایی ندارند

اینکه به دولت ایران انتقاد زیادی وارد
است و سیاستهایش در عرصههای
گوناگون رد میشــود و گروه بزرگی
حتی کلیــت نظــام را رد میکنند،
نکتهای واضح اســت .حکومت ایران
احساســات و زندگی بســیاری از ما
را ویران کرده اســت .امــا آیا باید در
برخورد با حقایق ،احساســاتی عمل
کنیم؟
آیا مذاکــره ترودو با ظریف نمیتواند
دستکم گره جعبه سیاه هواپیمای
مسافربری را باز کند؟ آیا روشن شدن
ابعاد ماجــرا ،ما را به ســوی اجرای
عدالت نمیبرد؟ درســت اســت که
جان عزیزان ما در این پرواز خونین از
دست رفت ،اما دریافت غرامت ممکن
نیست دستکم به برخی از خانوادهها
که مشکل اقتصادی دارند کمک کند؟
شــاید برای یک بار هم شــده خوب
اســت دســت از رفتار احساســاتی
برداریم و اجازه دهیم تا مســیرهای
دیگری را هم امتحان کنند .حتی اگر
این شیوه به راهحلی نینجامید ،دست
کم تالش خود را کردهایم .شاید با باز
شدن سفارت ایران در کانادا ،عزیزان
ما راحتتر بتوانند به دیدار ما بیایند.
شاید اتفاقهای خوبی روی داد.
سجاه صاحبان زند
نشریههفته
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ﺗنوع کاﻻ ،کیﻔیﺖ برﺗر،
قیﻤﺖ مناﺳﺐ و ﺳرویﺲ ﻋاﻟی
ﺷﻌار ماﺳﺖ

ﺷﻤاره  143خیابان ﺷانﺰدﻫﻢ )ﻻنﺰدل(
ﺗﻠﻔﻦ604-988-3515 :

ﺣراج فروﺷﮕاه بﺰرگ ﭘارس ﻫﻤﭽنان ادامه دارد
برنﺞ ایرانی ﺳاده و دودى
مﺨﺼوص فروﺷﮕاه ﭘارس رﺳید

مﺤﻞ فروش
) GL BOX Smartآخریﻦ مدل(
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موﺟود میباﺷد
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چرا کانادا یکی از بهترین کشورها برای مهاجران است
ایرانیان کانادا -امروزه دنیا به آمریکا
به چشم یک میزبان ضد مهاجر نگاه
می کنــد و در همین حین مردم به
دنبال جای دیگــری برای مهاجرت
و شــروع یک زندگی جدید هستند.
کانــادا از ابتدا به عنوان یک کشــور
مهاجرپذیر شناخته میشد ،اما پس از
انتخاب دونالد ترامپ ،به عنوان رئیس
جمهور ایاالت متحده ،و سیاست های
ضدمهاجرتی وی ،ســایت مهاجرتی
کانادا پر شد .امروزه بسیاری کانادا را
محلی برای شروع یک زندگی جدید و
دنبال کردن رویاهای خود می بینند.
اکنون می خواهیــم بینیم چرا این
کشــور به یکی از بهتریــن مقاصد
مهاجرتی تبدیل شده است .در اینجا
 11دلیل داریم که چــرا کانادا یک
مکان شــگفت انگیز برای مهاجران
است.
 .1کانــادا چندفرهنگی اســت و
مهاجران را با آغوش باز می پذیرد

در دهــه  ،1970و در دوران
نخســت وزیری پیِر ترودو (Pierre
 ،)Trudeauکانــادا به طور رســمی
سیاســت رواج چندفرهنگی را آغاز
کرد ،و از آن زمان این یکی از بخش
های اصلی هویت کانادایی شده است.
کانادا در میان کشورهای توسعه یافته
بیشترین میزان مهاجر را دارد .فقط
در ســال  ،2018کانادا پذیرای بیش
از  310,000مهاجر بوده است .از این
میان  ٪57آنان به واســطه تخصص
شــغلی ،و بقیه به صورت پناهنده یا
پیوستن به دیگر اعضای خانواده که
سابقا در کانادا بوده اند ،وارد شده اند.
روی هم رفته ٪22.3 ،جمعیت کانادا
اقلیت های مرئی و  ٪21.9متولدین
خارج از کشور می باشند.
همچنین کانادا به دلیل شیوه خاص
خود در مورد چندفرهنگی شناخته
شده اســت .به طور معمول کشورها
از مهاجــران مــی خواهنــد آداب و
رسوم کشــور مقصد را بپذیرند و به
آن عمل کنند ،اما در کانادا همه مردم
با فرهنگ ها و مذاهب متفاوت کنار
یکدیگر به راحتی زندگی می کنند.
در شــهرهایی نظیر تورنتو ،مونترآل،
و ونکوور این چند فرهنگی بیشــتر
دیده می شود .در تورنتو که به عنوان
«بزرگترین شهر چندفرهنگی جهان»
شناخته می شــود ،بیش از نیمی از
مردم جزء اقلیت های مرئی هستند.
 .2کانادا یکی از شــمول گراترین
کشورهای جهان است

عالوه بر چند فرهنگی ،کانادا به تنوع
و شمول گرایی در مور بقیه امور نیز
معروف است .این کشور حمایت بی
نظیری از جامعه  LGBTمی کند .در
سال  ،2005کانادا چهارمین کشوری
بود که ازدواج همجنسگرایان را قانونی
اعالم کرد .نظرســنجی سال 2017
نشــان می دهد  ٪74مردم کانادا از
ازدواج همجنســگرایان حمایت می
کنند .کانادا در ســال  2015به طور
رســمی جشــنواره  Prideرا قانونی
اعالم کرد و تورنتو هرســاله میزبان
 ،Pride Paradeکه بزرگترین جشن
جامعه  LGBTاست ،می باشد.
زنان نیز در کانادا بسیار قدرتمند ظاهر
می شــوند .وقتی جاستین ترودو در
سال  2015به نخست وزیری انتخاب
شد ،اعضای کابینه خود را به صورت
 50/50از هر دو جنسیت برگزید .حق
رای برای زنان ،دسترســی به کنترل
تولد و سقط نیز از دیرباز جزء حقوق
زنان کانادایی بوده است .زنان در کانادا

وکالی کبکی :برای مهاجرت اسپانسرشیپی
کبک درخواستهای بیشتری بپذیرد
هفته-پس از بینظمیهایی که اواخر ژانویه در اجرای برنامه اسپانسرشــیپی
پناهجویان در استان کبک مشاهده شد ،اکنون گروهی از وکال و یک سازمان
مدافع حقوق پناهجویان به دولت فرانسوا لوگو فشار آوردهاند تا شمار پروندههایی
را که در زمینه اسپانسرشیپی مهاجران قبول میکند ،افزایش دهد.
گیوم کلیش ریوار ،رئیس انجمن وکالی حقــوق مهاجرت در نامهای که روز
دوشــنبه دوم فوریه برای سیمون ژولن بارت ،وزیر مهاجرت کبک ارسال شد،
اعالم کرد «:دولت کبک با خطر پیگرد روبرو است».
در این نامه که نســخهای از آن به دســت رادیو کانادا نیز رسیده است ،گروه
وکالی مدافع حقوق مهاجرت در کبک از دولت فرانســوا لوگو خواسته است
شمار پروندههایی را که در چارچوب برنامه اسپانسرشیپی جمعی پناهجویان
قبول میکند ،دو برابر کند.
از طریق برنامه اسپانسرشــیپی پناهجویان ،گروههای شهروندان یا سازمانها
متعهد میشوند که تامین هزینههای استقرار پناهجویان تحت حمایت به ویژه
هزینههای مسکن ،تغذیه ،پوشاک و مراقبتهای درمانی آنها را برعهده بگیرند.

مشــارکت باالیی در بازار کار دارند و
تحقیقات نشــان می دهد  ٪82زنان
بین  25تا  45سال خارج از منزل کار
می کنند.
 .3کانادا دهمین اقتصاد بزرگ جهان
است

هنگامی که صحبــت از اقتصاد می
شود ،کانادا حرف های بسیاری برای
گفتن دارد .علیرغــم اینکه از لحاظ
جمعیت در رتبه ســی و هشتم قرار
دارد ،اما دهمین اقتصاد بزرگ جهان،
با بازده  1.6تریلیون یا  48,100دالر
به ازای هر مرکز را دارد .کانادا در سال
 2015با کنار زدن روســیه جزء 10
اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت .همچنین
تحقیقات نشــان می دهد  ٪78.9از
مردم کانادا شغلی مرتبط با رشته خود
دارند .گرچه بخــش تولید محصول
نسبت به بخش خدماتی کوچک تر
است ،اما صنعت ساخت و ساز ،مواد
نفتی و روغن در کانادا طی چندسال
گذشــته رشد آهســته اما پابرجایی
داشته است.
 .4سیستم آموزشی کانادا در سطح
جهانی است

کانادا بیشــتر از هر کشــور توسعه
یافته دیگــری به تحصیالت اهمیت
می دهد و به عنوان آموزشــی ترین
کشور دنیا شناخته می شود .سیستم
آموزشــی عمومــی  12-Kدر کانادا
یکی از بهترین ها در دنیا می باشــد.
همچنین برخی از دانشگاه های این
کشور مانند دانشگاه مکگیل ،دانشگاه
تورنتو ،دانشگاه مک مستر ،و دانشگاه
بریتیش کلمبیا جزء  100موسســه
آموزشی برتر در دنیا می باشند .طبق
اعالم مرکز آمار کانادا ٪54 ،کاناداییها
تحصیالت دانشگاهی دارند ،به عالوه
 ٪10.8نیز دوره کارآموزی را گذرانده
اند .در برخی استان ها ،هزینه تحصیل
برای اقشار کم درآمد ،رایگان یا بسیار
اندک است.
 .5صنعت تکنولوژی کانادا به سرعت
در حال رشد است

در کانادا بخش تکنولوژی سریع ترین
رشد را بین همه صنایع دارد ،که خبر
بســیار خوبی برای کانادا و آینده آن
است .حمایت و سرمایه گذاری دولت
بر صنعت تکنولوژی بسیار قدرتمند
است ،و به همین نسبت از استارت آپ
های جدید نیز حمایت می شود .کانادا
به سرعت به مقصد متخصصین بخش
تکنولوژی تبدیل شد .مونترآل مرکز
نــوآوری در زمینه هوش مصنوعی و
ارتقاء بازی های کامپیوتری اســت.
در همین حین ،ونکوور و کلگری نیز
برای نوآوری در زمینه تکنولوژی پاک
زبانزد هستند.

 .6مــردم کانادا بــه مراقبت های
بهداشتی جهانی دسترسی دارند

 .9بانک های کانادا بســیار باثبات
هستند

سیســتم مراقبت بهداشتی جهانی
کانادا در دهه  1960راه اندازی شــد.
طبق این برنامه ،تمامی استان ها در
کانادا برنامه مراقبت بهداشتی دارند
که به همه افراد این امکان را میدهد
بــدون پرداخت هزینــه ،به خدمات
دارویــی و دیگر ســرویس ها نظیر
بیمارستان و دکتر دسترسی داشته
باشند.
در ســال  ،2017کانادا بــه ازای هر
نفــر  6,323دالر صرف مراقبت های
بهداشــتی کرده اســت ،که دو برابر
مقداری است که ایاالت متحده خرج
کرده اســت .امید به زندگی در کانادا
بسیار باال و  82سال است ،که کانادا را
در رتبه هجدهم قرار می دهد.

طبق اعالم مجمــع جهانی اقتصاد،
بانک های کانادا برای سالیان متوالی
جزء باثبات ترین بانکهای جهان بوده
اند .شما در کانادا می توانید با خیال
آســوده پول های خــود را به بانک
بســپارید چرا که در کانادا از ســال
 1983به بعد هیچ بانکی ورشکست
نشده است.
همچنین برخالف ایاالت متحده که از
کارت هایی با نوار مغناطیسی استفاده
می کند ،کانــادا از  PINو تکنولوژی
ارزان تر اما با امنیت بیشتری استفاده
می کند .حدود  ٪68مردم کانادا امور
بانکی روزانه خود را به صورت آنالین
و از طریق نرم افزارهای مربوطه انجام
می دهند.

 .7کانادا بهترین مزایا ،تعطیالت و
مرخصی با حقوق در آمریکای شمالی
را دارد

 .10کانادا مکان زیبایی برای زندگی
است

کانادا یک کشــور مترقی با سیاست
هایی بــرای محافظــت از کارگران
می باشــد .کانــادا تنها کشــور در
آمریکای شــمالی است که دو هفته
مرخصی اجبــاری با حقوق ،و بین 6
تا  10تعطیلی رسمی دارد .همچنین
کانادایــی ها به حمایــت های مالی
نظیر بیمــه کارگــران ( ،)EIامنیت
سنین پیری ،طرح بازنشستگی کانادا
( ،)CPPو مزایای کودکان دسترسی
دارند.
همچنین میانگین دستمزد در کانادا
یکی از باالترین رقم ها در جهان می
باشد .شما در کانادا ،با توجه به استان
محل سکونت ،به طور میانگین بین
 11تا  14دالر در ســاعت دستمزد
خواهید داشــت .مرخصــی زایمان
والدین نیز در کانادا بســیار پیشرفته
است .کارمندان کانادایی می توانند تا
 18ماه مرخصی والدین داشته باشند،
و این پدر و مادر هستند که تصمیم
می گیرند این مرخصی را چگونه بین
خود تقسیم کنند.
 .8کانادا به شدت امن است

کانادا همیشــه بین  10کشور برتر از
نظر امنیت قرار دارد .طی نظرسنجی
ســال  ،2018کانادا ششمین کشور
صلح طلــب جهان می باشــد .این
تحقیق فاکتورهــای مختلفی نظیر
میزان قتــل ،نظامی ســازی ،ثبات
سیاســی ،روابط دیپلماتیک ،چالش
های پیــش رو ،تعــداد زندانیان ،و
تاثیرات تروریســم را دارا بود .کانادا
به کنترل شدید اسلحه و دیپلماسی
خارجی صلح طلبانه شهرت دارد .به
طور کلی پس از دهه  1980نرخ جرم
و جنایت در کانادا همیشه بسیار پایین
بوده است.

اینکه کانادا مناظر حماســی زیبایی
برای لــذت بــردن دارد ،قابل انکار
نیست .از کوه های بریتیش کلمبیا تا
مناظر ساحلی جزیره پرینس ادوارد،
و تا ساختمان های تاریخی مونترآل
(این شهر به تازگی تولد  375سالگی
خود را جشن گرفته و به نسبت سنش
بسیار خوب مانده است!) همه و همه
بسیار زیبا و دیدنی هستند .این کشور
منزلگاه صدها پــارک ملی ،مناطق
حفاظت شده ،اماکن تاریخی و زمین
هاکی می باشد.
همچنین کانادا با بیش از 200,000
کیلومتر خط ساحلی ،بیشترین خط
ساحلی را بین همه کشــورها دارد.
خط ســاحلی کانادا  4برابر بیشتر از
اندونزی ،که در مقــام دوم قرار دارد،
می باشــد .بنابراین در کانادا هم می
توانید از مناظر ســاحلی لذت ببرید
و هم اینکه اگر بیشتر به شهر عالقه
دارید ،شهرهای کانادا مانند کلگری و
تورنتو ،جزء تمیزترین شهرهای دنیا
هستند.
 .11کانادا یک سیســتم سیاسی
دموکراتیک و باثبات دارد

گرچه دولت کانادا بین حزب لیبرال
و محافظه کار دســت به دست می
شــود ،اما به طور کلی ،نگرانی های
سیاســت مداران کانادا همیشه یکی
است و شــامل حقوق زنان و جامعه
 ،LGBTمحیط زیســت و مهاجران
می باشد .گرچه گاهی اوقات رسوایی
هایی به بار می آیــد ،اما مردم کانادا
به دولت و سیاستمردان خود اعتماد
دارند .کمپین های سیاسی کانادایی
اغلب کوچک هستند و به نسبت بقیه
کشورهای دموکراتیک مالیات کمتری
پرداخت می کنند.

نماینده محافظ ه کار :
سقط جنین در کانادا ممنوع شود
یک نماینده حزب محافظهکار قصد دارد سقط جنین بر اساس جنسیت را ممنوع
کند .به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا ،کتی واگانتال نماینده محافظهکار در
پارلمان کانادا الیحهای را پیشنهاد کرده است که طبق آن پزشکی که جنین را
صرفا به علت جنسیت آن سقط کند ،مجرم شناخته و زندانی شود.
به موجب الیحه ،C-233پزشکی که بداند علت درخواست سقط جنین یک زن،
صرفا جنسیت جنین است و اقدام به آن کند ،مرتکب جرم شده است.
سخنگوی اندرو شــییر ،رئیس حزب محافظهکار کانادا ،با ارسال رایانامهای به
الپرس کانادا اعالم کرد« :الیحه C-233در انجمن حزبی محافظهکاران به رای
گذاشته خواهد شد ».وی مشخص نکرد که آیا اندرو شییر موافق یا مخالف این
الیحه است.
واگانتال از نمایندگان پارلمان خواســته است از ابتکار وی حمایت کنند .وی
خطاب به نمایندگان تاکید کرد« :در کشــوری که برای ارتقای حقوق زنان و
مردان در تالش است ،توسل به سقط جنین برای انتخاب جنسیت فرزند باید
برای همیشه ممنوع شود».

هزاران شکایت به خاطر تاخیر درپروازها
فقط در  60روز
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا،
اداره حمل و نقــل کانادا طی دو ماه
بیش از ســه هزار شــکایت از طرف
مسافرانی دریافت کرده که میگویند
چرا درخواســت غرامــت آنها بابت
تاخیر پروازها از طرف شــرکتهای
هواپیمایی رد شده است.
دولت فدرال کانادا ،پانزدهم دسامبر
گذشــته قوانین و مقررات جدیدی
وضع کرد که شرکتهای هواپیمایی
را ملزم کرده است بابت تاخیر یا لغو
پروازهایی که علــت یا عاملش خود
شرکتها هستند و مسایل امنیتی در
آنها دخیل نبوده است ،تا سقف یک
هزار دالر غرامت به مسافران زیاندیده
بپردازند.
مــوج شــکایت مســافران هوایی از
پانزدهم دسامبر آغاز شد و تا سیزدهم
فوریه امسال اداره حمل و نقل کانادا
در کل  3037فقره شــکایت دریافت
کرد که معادل تقریبا چهل درصد از
کل شکایات مسافران در آخرین سال
مالی این شرکت است.

مارک گارنو ،وزیر حمل و نقل فدرال
کانادا تاکید کرده اســت که قوانین و
مقررات جدید حمایتهای آشــکار،
منسجم ،شــفاف و منصفانهای را از
مسافران بهعمل خواهد آورد.
با اینحال این مقررات تا این جای کار
موجب آشفتگی و ناامیدی بسیاری از
مسافران شده است؛ چرا که مسافران
ناراضــی معتقدند که شــرکتهای
هواپیمایــی دالیــل معتبــر و قانع
کنندهای برای مخالفت با درخواست
غرامت آنها ارائه نمیکنند.

ورود  ۹۰۰میلیارد لیتر فاضالب خام
به آبراههای کانادا در طی  ۵سال
سیستمهای فاضالب شهری قدیمی کانادا طی  ۵سال حدود  ۹۰۰میلیارد لیتر
فاضالب خام ،را به آبراههای کشور وارد کرده است.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سیتیوی نیوز ،با این حجم از فاضالب میتوان
 ۳۵۵هزار اســتخر شنای المپیک را پر کرد .میزان فاصالب خامی که هر سال
تخلیه میشــود رو به افزایش است که سرریز فاضالبها در سال  ۲۰۱۸حدود
 ۴۴درصد نسبت به سال  ۲۰۱۳افزایش داشته است.
مارک ماتســون ،رئیــس  ،Swim Drink Fish Canadaگفت که این میزان
سرریز فاضالب برای مردم تکان دهنده است و امیدواریم دولت زودتر دست به
اقدامــات الزم بزند .او افزود :این رقم به مراتب پایینتر از مقدار واقعی آبهای
آلوده کانادا در هر سال است زیرا دادههای مذکور فقط شامل تمام سیستمهای
آب شهری نیست و فقط مربوط به فاضالبها و لولههای آن است.
بنابر این گزارش دادههای ارسال شده در اوایل فوریه نشان میدهد که آزمایش
کیفیت آب کارخانههای تصفیه فاضالب سراسر کشور طی  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۸بارها
شکست خورده است.
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متوسط درآمد ساکنین ونکوور
و تورنتو در حال کاهش است
ایرونیا -جدیدترین بررســی سازمان
آمار کانــادا از پولی کــه کاناداییها
درمیآورند خبر خوبی برای ساکنان
تورنتو و ونکوور نــدارد چون درآمد
متوسط در این شهرها در سال 2018
کاهش داشت.
این ضرورتا به این معنی نیســت که
افرادی که آنجا زندگی میکنند شاهد
کاهش مبلغ درآمد خود باشند ،بلکه
ریشــه در ورودی و خروجی به این
شــهرها دارد و به عبارت دیگر تغییر
بافت جمعیتی سبب کاهش میانگین
درآمد شده است .
البته این حقیقت را هم باید در نظر
گرفت که افزایش مستمرهزینههای
باال در این شــهرها بــه مراتب برای
افرادی کــه آنجا زندگــی میکنند
سنگینتر از قبل شده .
با اســتناد به جدیدترین نظرسنجی
مرکز آمار کانادا که این هفته منتشر
شد ،درآمدهای پس از دریافت مالیات
خانوادهها و افراد مستقل با افزایشی
 2.7درصدی در سال  2018به رقم
متوسط  57100دالر رسید.
«درآمدهــای بازار» که همان چیزی
اســت که افراد در بازار کار کســب
میکنند و شــامل مالیــات و انتقال
پول به دولت نمیشود ،افزایشی 0.8
درصدی داشت.
اما در تورنتو بزرگ ،هم درآمد بازار و
هم درآمد بعد از مالیات کاهش داشت
و این کاهشها به ترتیب  0.9درصد
و  2.9درصد بــود .در ونکوور بزرگ،
درآمد بازار  8.8درصد کاهش داشت
و درآمد بعد از مالیات  4.4کمتر شد.
بازارهای کار تورنتــو و ونکوور اخیرا
قوی بودهاند و تعــداد افرادی که در
تورنتو شاغل هستند در سال گذشته
افزایش چشمگیر  5.2درصدی را ثبت
کرد .تعداد افراد شاغل ونکوور هم 0.4
درصد بیشــتر شد .مشــخصا اینها
بازارهای کار بدی نیستند یا اقتصاد
بدی ندارند.
بنابراین جواب ممکن است در مسئله
مهاجرت و در سبک زندگی در حال
تغییر مردم نهفته باشد .در ونکوور ،به
نظر میرســد که افراد بیشتری تنها
زندگی میکنند.
برایان دوپراتو اقتصاددان تیدی بنک
در ایمیلی به هافپســت کانادا گفت
دادهها نشــان میدهد که «جمعیت
دارد تغییــر میکند تا شــامل افراد
بیشتری بشود که تنها زندگی میکنند
و این میتواند نمایانگر مسنتر شدن
جمعیت ویا افزایش رقم دانشجویان یا

دیگر افراد جوان مستقل باشد».
همچنیــن در مواجهــه بــا افزایش
شــدید قیمت مسکن ،بســیاری از
ســاکنان ونکوور و تورنتو دارند نقل
مکان میکنند و به جاهای مقرون به
صرفهتری میروند.
رابرت کاوچکیک اقتصاددان ارشــد
بانک مونترال گفت« :اگر خانوادههای
با درآمــد باالتر دارند به شــهرهای
حاشــیهای نقل مکان میکنند ،این
مسئله میتواند باعث شود که درآمد
متوسط تورنتو پایینتر بیاید و درجه
درآمد متوسط بقیه انتاریو باال برود».
مطالعــهای که اخیرا توســط مرکز
تحقیقات شــهری و توسعه زمینی
دانشگاه رایرســون انجام شد به این
نتیجه رسید که تورنتو بین سالهای
 2018و  2019بیش از  5200نفر از
نسل هزاره خود را در انتقال به دیگر
بخشهای کانادا از دست داد و ونکوور
هــم تقریبا  1700نفر را تقدیم نقاط
دیگر کرد .اتــاوا ،ویکتوریا و مناطق
روستایی جنوب انتاریو برندگان بزرگ
این تغییر جمعیتی بودند و بزرگترین
ارقام هزارهایها را از دیگر بخشهای
کشور جذب کردهاند.
اما شــهرهای بزرگ نیازی ندارند که
نســبت به از دســت دادن جمعیت
نگران باشند .افزایش درجات مهاجرت
به این معنی است که رشد جمعیت
سریعتر شده استiroonia.ca .

هشدار کارشناسان بازار مسکن
ش کاندو در مترو ونکوور
نسبت به کاهش پیشفرو 
ایرونیــا -تحلیلگران بــازار امالک
بریتیش کلمبیا نســبت به کاهش
چشــمگیر پیشفــروش کاندوها و
تاونهاوسها هشدار داده اند.
مایــکل فررا مدیر ســازمان Urban
 Analyticsگفــت« :میدانســتیم
خبری هست اما وقتی ارقام نهایی را
دیدیم خیلی شوکه شدیم».
این شرکت اخیرا دادههای منطقهای
برای سال  ۲۰۱۹را تحلیل کرد و به
این نتیجه رسید که تعداد واحدهای
کاندو و تاونهاوس جدیدی که وارد
بــازار میشــوند  ۶۰درصد کاهش
توساز
داشتهاند .در نگاه فقط به ساخ 
برجها ،این کاهش حتی عظیمتر بود:
 ۷۶درصد.
بــا وجود اینکــه با یک نــگاه مترو
ونکوور ممکن است شبیه به جنگلی
توســاز به
از برجهــای تحت ساخ 
نظر برســد ،پررا گفــت اثر کاهش
پیشفروشها در حال حاضر مخفی
اســت .دلیلش این اســت که حدود
سه سال طول میکشــد واحدهای
پیشفروششــده تکمیل شــوند و
کاهش عرضه جدید چند سال دیگر
حس خواهد شد.
او گفت« :نگرانی برای کمبود عرضه
جدیدی که ســال گذشــته به بازار
اضافه شــد ضرورتا امســال یا سال
آینده نیســت ،بلکه در  ۲۰۲۲است
که آن واحدها کامل میشــوند .اگر

شاهد کمبود عرضه واحدهای جدید و
تکمیلشده به بازار باشیم و بین حاال و
آن موقع تقاضا باال برود ،ممکن است
شاهد افزایش قیمت درست مانند دو
سال گذشته باشیم».
فررا گفــت کاهــش پیشفروشها
چشمگیر اســت چون ســازندگان
معمــوال بایــد  ۶۰تــا  ۷۰درصد از
واحدها را بفروشند تا بعد از آن بتوانند
به تامین مالی مطلوب خود برسند.
کاهش پیشفروشها در سال ۲۰۱۹
در حالــی رخ داد که دولت دموکرات
نو بریتیش کلمبیا تالش داشت یک
بازار بیــش از حــد داغ را که باعث

رابین هود مقایسه نموده اند.
طبق اظهارات سخنگوی این سازمان،
پرداخت های اداره مالیات کانادا به
دالیل مختلف نظیر گم شــدن چک
یا تغییر آدرس ،ممکن اســت بدون
مدعــی باقی بماننــد .وی همچنین

اظهار داشــته چک های دولت هرگز
منقضی نگشته ،و اداره مالیات کانادا
نمی تواند چک اصلی را باطل و یکی
دیگر صادر نماید مگر در صورت ارائه
درخواست.
یافتن این بخش در وب سایت اداره

مالیات کانادا بســیار آســان بوده و
میتوان آن را پس از ورود به سیستم،
در پاییــن "related services
 "sectionدر سمت راست پیدا کرد.
به محض ورود به این بخش چکهای
مالیــات دهندگان به همــراه مبالغ
نمایش داده می شود.
برای مطالبه وجه نقد ،بایســتی یک
فرم از پیــش تکمیل شــده از وب
سایت دانلود ،توسط گیرنده یا نماینده
حقوقی وی و یک شاهد امضا گشته و
سپس بصورت آنالین اسکن و به اداره
مالیات کانادا ارسال گردد.
به گفته سخنگوی اداره مالیات کانادا
روند این درخواست ممکن است تا 60
روز به طول انجامد .که چنانچه مالیات
دهنده به آژانس بدهکار باشد از مبلغ
چک کسر و مابقی به وی بازگردانده
می شود.

لسآنجلــس ،فینیکس و ســیاتل
رفتهاند».
کاهش عرضــه در حالی مشــاهده
شــده که بازار کاندو با نگرانیهای رو
به رشدی درباره افزایش قیمت بیمه
مواجه شــده است .این مسئله باعث
شــده بســیاری از مالکان مجبور به
پرداخت پولهای بیشــتری بشوند و
این نگرانی به وجود آمده که افرادی
که میخواستند کاندوهای تازه بخرند
بترسند.
کارول جیمز وزیر اقتصاد گفت« :این
مسئلهای به شدت پیچیده است چون
ایــن یک صنعت خصوصی اســت و
مسلما شرکتهای بیمه استانداردهای
خود را تعیین میکنند».
جیمــز گفت بریتیــش کلمبیا تنها
بازاری نیست که با این مشکل مواجه
شده که به گفته او ریشه در تغییرات
اقلیمی ،سن ســاختمانها و تعداد
شرکتهای بیمه فعال در بازار دارد.
او گفــت« :االن داریــم روی تمــام
ایدههایــی که مطرح میشــوند کار
و داریــم با صنعت بیمــه همکاری
میکنیم و امیدواریم طی چند هفته
آینده ایدههایی مناسب برای اجرایی
کردن داشته باشیم؛ اما این فقط یک
راهحل سریع و موقتی نیست».
در عین حــال ،فررا یک پیشــنهاد
بــرای کمک بــه مقابله بــا کاهش
پیشفروشها داشت .او گفت دوست
دارد ببینــد قانونگذاران اســتانی
فرصت  ۹ماههای که به ســازندگان
برای پیشفــروش واحدها میدهند
را کنــار بگذارند چون به گفته او این
مسئله میتواند باعث شود سازندگان
بیشتری وارد بازار شوندiroonia.ca .

ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

موسسه حسابداری و حسابرسی SMF

به مدیریت شیرین مشیرفاطمی

عﻀو رسمی انجمن CPABC

ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺻﺎﻧﻌﯽ
Certified Home Inspector
M.Arch

* خدمات ماﻟیاتی اشﺨاص و شرکتها

* انجام کلیه خدمات حسابداری
* مشاوره ماﻟیاتی

افزایش شــدید قیمتهــا در چند
ســال اخیر شده بود ،تعدیل کند .اما
لیبرالهای بریتیش کلمبیا میگویند
سیاستهای حزب دموکرات نو واقعا
نتوانسته مقرون به صرفگی را بهبود
ببخشد و حاال ریسک محدود کردن
عرضه حیاتی را در بر دارد.
جــاس جوهال نماینــده ریچموند-
کویینزبــورو گفــت« :بســیاری از
سازندگان به خاطر مالیاتهایی مانند
مالیات مدرســه و مالیات سفتهبازی
که ما اجرا کردهایم مطمئن نیستند.
خیلی از آنها کنار کشــیدهاند یا به
دیگر بازارها مانند کلگری ،ادمونتون،

فهرست چک های نقد نشده مالیاتی در وب سایت اداره مالیات کانادا
ایرانیان کانادا -گزینه آپشــن جدید
وب ســایت اداره دارایــی و مالیات
کانــادا ( )CRAبه نام چک های نقد
نشــده دولت ،میزان بدهکاری دولت
به مالیات دهندگان را نشان داده که
کاربران می توانند از طریق آن اقدام
به دریافت این پول نمایند .این خبر
به سرعت در اینترنت و فضای مجازی
پخش گشــته و توجه بسیاری را به
خود جلب نموده است.
به گفته سخنگوی اداره مالیات کانادا
این پول متعلق به كانادایی ها بوده و
این ویژگی به منظور کمک به مالیات
دهندگان در بازپرداخت این وجوه و
آگاهی آنــان از میزان چک های نقد
نشده خود در اداره مالیات کانادا  ،راه
اندازی گشته است.
این موضوع شادی و رضایت عموم و
مالیات دهندگان را به همراه داشته به
گونه ای که برخی حتی آن را با اپرا و
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کبک در جذب دانشجویان خارجی
از بقیه استانها عقب ماند

به گزارش هفته ،بــه نقل از الپرس،
کبک در جذب مغزهایــی که برای
تحصیل به کانادا مهاجرت میکنند،
سهم کمی دارد و عقب ماندن در این
رقابت آن هم در شــرایطی که کبک
از کمبود شدید نیروی کار ماهر رنج
میبرد ،به زیان اســتان تمام خواهد
شــد .در واقع دولت فدرال با بیش از
نیمی از تقاضاهای مربوط به اســتان
کبک مخالفــت میکند و این میزان
باالتر از هر استان دیگر است.
شمار دانشــجویان خارجی که وارد
کانادا میشوند در چهار سال گذشته
تقریبا دو برابر شده است .استان انتاریو
از این امتیاز بهره کامل را برده است
اما عملکرد استان کبک در این رقابت
آنقدر ضعیف بوده که حتی ممکن
است این استان در رقابت برای جذب
اســتعدادهای بینالمللی قافیه را به
دیگر استانهای رقیب بهطور کامل
ببازد.
طبق آمار و ارقامی که وزارت مهاجرت

کانادا منتشر کرده ،در سال  2019در
مجموع  256هزار مجوز تحصیل برای
اتباع خارجی در کانادا صادر شــد .به
گفته مقامات ،این رقم نسبت به چهار
سال پیش دو برابر شده است.
تقریبا نیمی از متقاضیان تحصیل در
کانادا در استان انتاریو پذیرش شدهاند؛
اما اســتان کبک تنها 12درصد این
افراد را پذیرش کرده که در مقایســه
با جمعیت استان ،رقم بسیار پایینی
محسوب میشود.
کارنامه ضعیف اســتان کبک در این
زمینه آثــار و پیامدهایی منفی دارد؛
چرا که جذب و پذیرش دانشجویان
خارجی برای ایجــاد ثروت و جبران
کمبود نیروی کار ماهر در میانمدت،
یــک عنصــر کلیــدی و راهبردی
محسوب میشود .با این حال سیمون
ژولن بــارت ،وزیــر مهاجرت کبک
درخواست الپرس را برای مصاحبه در
این زمینه رد کرد و گفتگو با مقامات
اتاوا را به الپرس پیشنهاد کرد.

بنیادگرایان تروریست کانادایی پس از آزادی از زندان
همچنان ایده های رادیکال دارند
ایرونیا -فردی که سال  2016قضاوت
پرونده ســلیمان محمــد را در اتاوا
بــه خاطر تالش برای محلق شــدن
به داعش برعهده داشــت ،کلماتش
را فرونگذاشــت و گفت افرادی که با
این گروه تروریســتی همراه هستند
«شیطان را در آغوش میگیرند».
محمد هفت سال حکم دریافت کرد.
اما ســه سال بعد او با آزادی موقت از
زندان بیرون آمده و این در حالی است
که گزارش آزادی موقت او میگوید او
هنوز ایدئولوژی افراطی را رها نکرده
و ریسکی «جدی» محسوب میشود.
او یکی از پنج متهم تروریســتی بود
که ســال  2019با همین شرایط از
زندانهای کانادا آزاد شد .هیاتهای
آزادی موقت درباره چهار نفر از آنها
میگویند این افراد هنوز ریسکی برای
امنیت عمومی هستند .حداقل سه نفر
دیگر ممکن است امسال از زندان آزاد
بشوند.
هیچ یک از افرادی که ســال گذشته
از زنــدان آزاد شــدهاند خشــونتی
شناختهشده مرتکب نشــدهاند ،اما
گزارشهای هیاتهای آزادی موقت
آنها که توسط گلوبال نیوز به دست
آمده نشان میدهد آنها با اندیشهای
رادیکالیزه از زندان خارج میشوند.
هیات آزادی موقــت کانادا دو هفته
پیــش از آزادی موقــت کوین عمر
محمــد از زندان در مــارس 2019
نوشت« :هیچ شــواهدی وجود ندارد
که نشــان بدهد فرد متعهد به تغییر

دادن باورهــای ایدئولوژیک افراطی
خود است».
خطرهایی که چنین مسئلهای ایجاد
میکند در بریتانیا آشکار شده است.
حمالتی که روزهای دوم فوریه 2020
و نوزدهم نوامبر  2019در لندن انجام
شد توسط متهمانی تروریستی صورت
گرفت که اخیرا بعد از گذراندن نیمی
از حکم خود ،از زندان آزاد شده بودند.
این سیاستی است که دولت بریتانیا
حاال سعی دارد با آن مقابله کند.
تویکم
حملهای با چکش که بیســ 
فوریه انجام و باعث به قتل رســیدن
یک زن  64ســاله اهل تورنتو شد و
البته ادعــای پلیس مبنــی بر این
کــه حمله یک حرکت تروریســتی

بوده ،یــادآوری میکند که کانادا هم
مشکالت خودش را با خشونت افراطی
دارد.
اســناد ســازمان خدمات دادگاهی
عمومی کانادا نشان میدهد که بیشتر
حکمهای تروریســتی در کشــور از
سال  2016تا به حال معادل با هفت
سال یا کمتر بودهاست .اما با توجه به
آزادی موقت بعد از گذراندن دو سوم
از حکم ،این احکام در عمل بســیار
کوتاهترهستند.
اینکــه چنین احکامی بــه اندازهای
طوالنیمدت هستند که افراد بتوانند
افکار رادیــکال خود را کنار بگذرانند
مســلما به خود افراد بســتگی دارد،
اما اسنادی که توسط گلوبال نیوز به

آن چه باید درباره ثبت مالیات در سال  2020بدانید
ایرانیــان کانادا -چنانچه طی ســال
جاری از طریق طرح تشویقی خرید
مسکن ،اقدام به خرید خانه نموده اید
و یا برای مصارف پزشــکی ماریجوانا
خریداری کرده اید ،این امکان وجود
دارد که کد مالیاتی شما تغییر نماید.
در نتیجه چه با یک متخصص مالیاتی
همکاری می کنید چــه از نرم افزار
برای ارائه مالیات خود اســتفاده می
نمایید ،توصیه می شود حتما ابتدا از
تغییرات احتمالی در بازپرداخت خود
آگاه گردید.
بیایید ابتدا با اصول اولیه آشنا شویم:
طبق معمول 30 ،آوریل آخرین روز
ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد 2019
بــوده ،و در صورت داشــتن بدهی،
بایســتی تا این تاریخ پرداخت گردد
چرا که در غیــر این صورت ،جریمه
خواهد خورد .که البته به گفته اداره
مالیات کانــادا حتی در صورت عدم
پرداخت مانده حســاب پیش از 30
آوریل ،می تــوان با ثبت بازپرداخت
خود از مجازات دیــررس خودداری
نمود.
البته در صورت خود اشــتغالی ،برای
بازپرداخــت تا  15ژوئــن نیز زمان
داشــته ،اما چنانچه بدهی ای داشته
باشید ،باز هم موظف به پرداخت مانده
حساب خود تا  30آوریل خواهید بود.
آخرین مهلت مشارکت در ثبت طرح
پس انداز بازنشستگی ( )RRSPدوم
مارس می باشد.
تغییرات مربوط به ســرویس های
اداره مالیات کانادا

در حال حاضر فرم بازپرداخت مالیات
بــر درآمد شــخصی  T1با تغییراتی

مواجه بوده ،نظیر تغییر تعداد صفحات
آن از چهار به هشت ،که البته تنها به
دلیل افزایش سایز قلم و قالب بندی
جدید و تصمیــم اداره مالیات کانادا
مبنی بر محاسبه مالیات فدرال منجر
گشته است.
اداره مالیات کانادا ابزار آنالین جدیدی
نیز منتشر نموده که به شما امکان می
دهد زمان تخمینــی روند اظهارنامه
مالیاتی و سایر درخواست های مالیاتی
را بررسی نمایید .و از طریق پرتال My
 Accountنیز میتوانید یک شماره
شناسایی شخصی برای خود تعیین
کنید کــه به هنگام تمــاس با اداره
مالیات کانادا جهت شناســایی شما
استفاده میگردد .در این پرتال تمام
اطالعات شخصی شما به روز و دقیق
بوده و نه تنها اسناد مهم مالیاتی شما

را ذخیره نموده ،بلکه به شــما امکان
می دهــد وضعیــت بازپرداخت ها،
مانــده های معوقه و محدودیت های
سهم  RRSPیا  TFSAخود را نیز
بررسی نمایید .و مهمتر از همه اینکه
در صورت گم کردن هر یک از اسناد
یا  T-slipهای خود ،می توانید در این
پرتال به آن ها دسترسی پیدا کنید.
در قــدم بعــدی ،مدارک خــود را
سازماندهی کنید .شامل:
• اســناد اشــتغال و درآمد (T4،s
 )T4As ،T5s ،T3sو غیره
• رسید نسخه پشتیبان از مطالبات
خــود نظیــر هزینه های پزشــکی
یا مراقبــت از کــودک ،کمک های
خیریهای یا هزینه های جابجایی
• گواهی هــای مربوط به معلولیت،
اظهارات مالیاتی و درخواست وام

• اطالعات مربوط به درآمد و هزینه
خود اشتغالی یا اجاره ای
• مــدارک شــهریه و ســود های
دانشجویی
در دســت داشتن بیانیه ســاالنه از
هرگونه ســرمایه گذاری در ســال
 ،2019که نشــان دهنده کل درآمد
شما در طول سال و کل هزینه های
انجام شــده نظیر هزینه های مشاور
سرمایه گذاری می باشد ،الزامی است.
نســخه های جدید و بهینه شده
مالیات

• مشــارکت های پیشرفته :در حال
حاضر می توان برای هرگونه مشارکت
پیشرفته در طرح بازنشستگی کانادا
( )CPPیا طرح بازنشســتگی کبک

( )QPPدرخواست کسر مالیات نمود.
که هر کارمند مجاز اســت تنها بین
 0.15درصد تا حداکثر سهم سالیانه
 80.85دالر از درآمد بازنشســتگی
خود را صرف این امور نماید.
• ســود کارگری کانادا :این سود که
پیش تر با عنوان سود مالیات بر درآمد
کار شناخته می شد ،مربوط به افراد و
خانواده های مشمول در نیروی کاری
بوده که درآمدی زیر آستانه مشخص
دارند .حداکثر ســود مربوط به افراد
دارای درآمد  12,820دالری یا کمتر
بوده و حداکثر بازپرداخت نیز 2,335
دالر می باشــد که مربوط به خانواده
هایی اســت که درآمدی زیر آستانه
درآمد  17,025دالر دارند.
• طرح تشــویقی خرید مسکن :در
ســال  ،2019محدودیت برداشــت
 RRSPبــرای خریداران از 25,000
دالر به  35,000دالر برای برداشــت
های پس از تاریخ  19مارس افزایش
یافته ،که مالیاتی  5000دالری برای
خریداران به همراه دارد.
• مصرف دارویی ماریجوانا :برخی از
محصوالت دارویی ماریجوانا در لیست
داروهای دارای مالیات قرار دارد ،البته
به شرط اینکه برای آن مجوز دریافت
کرده باشید.
• طرح تشویقی فعالیت اقلیمی :بسته
به استان محل اقامت ،دامنه این برنامه
تشویقی متغیر است .در حال حاضر
آلبرتایی ها واجد شرایط درخواست
این طرح بوده ،در حالی که ساکنین
نیوبرانزویــک قادر بــه این کار نمی
باشند .ساکنان انتاریو ،ساسکاچوان و
مانیتوبا نیز در سال جاری نسبت به
فصل مالیاتی پیشین مبلغ بیشتری
دریافت خواهند کرد.

دست آمده نشان میدهد که سیستم
آزادی موقــت در مقابلــه با متهمان
جرایم تروریســتی مشکالتی داشته
است.
هیاتهــای آزادی موقــت در
گزارشهای خود نگرانیهایی را درباره
رادیکالیزه بــودن ادامهدار افرادی که
متهم به جرایم تروریستی شدهاند و
قرار اســت به زودی آزاد بشوند بیان
کردهاند .این باعث شده آنها از قدرت
خود استفاده کنند تا محدودیتهای
بیشــتری روی این متهمــان اعمال
کنند.
از جمله این افراد کارلوس الرموند بود
که ژانویه  2015در حالی دستگیر شد
که سعی داشت از مونترال با پروازی
خارج شــود تا به داعش بپیوندد .او
ســال  2016اقرار کرد گناهکار است
و محکــوم به گذراندن هفت ســال
در زندان شــد .با وجود اینکه هیات
آزادی موقت گفت او ریســک باالیی
برای امنیــت عمومــی دارد ،او روز
توششم دسامبر  2019آزاد شد.
بیس 
برای کاهش خطرهــا ،هیات آزادی
موقت  11محدودیت علیه او اعمال
کــرد .او باید خــارج از مجتمع های
ساختمانی زندگی کند ،شبها به آنجا
بازگردد و تحت درمان رادیکالیزاسیون
قــرار بگیرد .او همچنیــن نمیتواند
تاریخچه اینترنــت خود را پاک کند
یا در هر سایت رسانههای اجتماعی
بیش از یک حساب داشته باشد.
بــا این حال متخصصــان میگویند
اینکه در زندانهای کانادا برنامههای
کاهش رادیکالیزاســیون وجود ندارد
یک مشکل اســت .پروفسور آمارنات
آماراسینگام که متخصص تروریسم در
دانشگاه کویینز است گفت برنامههای
داوطلبانه سعی دارند کمک کنند و
بعضی مجرمان بعد از آزاد شدن دنبال
مشــاوره میروند .وی گفت چند نفر
در این برنامهها موفق شــدهاند و این
نشــان میدهد که «میتوان مردم را
هدایت کــرد تا زندگی خود را دوباره
بسازند ،اما تا حدود زیادی هیچ یک
از مجرمان رادیکالیزه شــدهای که از
زندان آزاد میشوند واقعا کمکی که
نیاز دارند را دریافت نمیکنند».
تنها یک مجرم تروریســتی که سال
گذشــته از زندان آزاد شــد توانست
هیــات آزادی موقــت را راضی کند
که دیگر تهدید نیست :مصباحالدین
احمد که توســط یک گروه افراطی
وابسته به القاعده استخدام شده بود
که میخواست در کانادا بمبگذاری
کند .او سال  2010در اتاوا دستگیر و
به  12سال زندان محکوم شد اما سال
 2017آزادی موقت روزانه و در سال
 2019آزادی موقت کامل گرفت.
iroonia.ca
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نگرانی صنعت بیمه کانادا از وضعیت
خشم پزشکان آلبرتا
اتباع آمریکا برای فرار از جنگ
نقشه سیل در کشور
دولت
استانی کانادا پناهنده میشوند
بازدا شت به
بعد از لغو قراردادها و تعرفه های جدید از سوی و
ایرونیا -پس از این که دولت استانی به
صورت یکطرفه تصمیم گرفته نحوه
پرداخت حقوق به پزشــکان آلبرتا را
تغییر دهد ،بسیاری از آنها با شوک و
خشم واکنش نشان دادهاند.
پنجشنبه ،تایلر شاندرو وزیر سالمت
گفت دولت  UCPقصد دارد قرارداد
فعلی را کنار بگــذارد و تغییراتی را
اعمال کند چون مذاکراتش با انجمن
پزشکی آلبرتا به نتیجه نرسیده است.
کریســتین مولنار رییس انجمن این
حرکــت را حملهای علیه پزشــکان
خواند و گفته بسیار خشمگین است.
او گفت« :با منطــق جور درنمیآید.
حرکتی بیسابقه است».
او میگویــد خودش هــم از طریق
رســانهها این خبر را شنید و انجمن
انتظار داشــت روز جمعه پیشــنهاد
جدیــدی از دولت دریافــت کند .او
همچنین میگوید چیزی درباره یک
توافق تامین سرمایه پیشنهادی جدید
که در قالب قراردادهای سه ساله ارایه
میشود نشنیده اســت .این توافق را
پزشکان میتوانند با دولت امضا کنند.
او میگویــد« :مقدس بــودن قانون
قرارداد یکی از اصــول بنیادین یک
محیط دموکراتیک اســت .وقتی با
کسی قرارداد میبندید و آن را امضا
میکنید یک توافق قانونی است .اگر
بخواهید یک قرارداد را با قانون جدید
کنار بزنید پروســه دموکراتیک را به
صورت بنیادی زیر سوال میبرد».
مولنار میگوید ســازمانش به دولت
پیشــنهادهایی داده بــود که معادل
کاهش ســه درصدی حقوق دکترها
میشد.
اســتان چند تغییــر دربــاره نحوه
پرداخت حقوق به پزشکان اعمال کرد
که شــامل حذف کردن یک کارمزد
اضافی میشد که دکترها میتوانستند

بــرای ویزیتهای بــاالی  15دقیقه
دریافت کنند.
اعمال قوانین جدید به این معنی است
که پزشکان از اول آوریل به بعد فقط
میتوانند  50سنت برای این کارمزد
دریافت کنند و این در حالی است که
قبال بین  9تــا  18دالر میگرفتند.
این کارمزد از ســال بعد کامال حذف
میشود .دکترها هنوز میتوانند برای
ویزیتهایی که بیــش از  25دقیقه
طول بکشد کارمزد اضافی بگیرند.
این باعث شــده تعدادی از پزشکان،
مخصوصا افرادی مانند فیونا ماتاتال
که متخصص هســتند ،نگرانیهایی
داشــته باشــند .ماتاتال متخصص
زایمان است و میگوید اغلب با مسائل
پیچیده پزشکی یا چیزهای دیگری
مانند افســردگی بعــد از زایمان یا
اضطراب طی بارداری مواجه میشود.
او گفــت« :این تغییــر روی قابلیت
من برای پول دادن بــه کارمندان و
گردانــدن کلینیک تاثیر میگذارد یا
باعث میشــود نتوانم زمان کافی با
بیماران بگذارنــم و از آنها بخواهم
دوبــاره برگردند که بــه نظرم برای

بیماران منصفانه نخواهد بود».
ماتاتال که کلینیک خــود را با پنج
پزشــک دیگر شریک است میگوید
حاال باید مالقاتی با حســابدار خود
داشته باشــد تا تغییرات مالی جدید
را مدیریت کنند و فکر میکند شاید
تعدادی از کارمندان خود را از دست
بدهد.
ماتاتال میگویــد کاهش پرداختها
برای بیمه هم روی کار او اثر میگذارد
چون متخصصان زنان و زایمان یکی
از باالترین هزینههای بیمه را دارند.
شاندرو پنجشــنبه گفت دولت روی
پایینترین ردهها متمرکز است و ثابت
نگه داشــتن غرامت پزشکها باعث
میشــود  2میلیــارد دالر به بودجه
استانی کمک بشود .او گفت دکترهای
آلبرتا بسیار بیشتر از همتایان خود در
دیگر استانها پول دریافت میکنند.
البته انجمن پزشکی این مسئله را رد
میکند.
فوزیا الوی که پزشــک خانوادگی در
ایردری است میگوید نمیفهمد چرا
دولــت دارد کارکنــان خط مقدمی
مانند او را از پروسه تصمیمگیری کنار
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پیام «معامله طالبان و آمریکا»
برای ایران

توافق اخیر طالبان با دولت آمریکا ،ســوالی آشنا را برجسته می کند:
مخالفان حکومت ایران ،تا چه حد میتوانند بر روی سیاستهای دونالد
ترامپ حساب کنند؟

رهبران طالبان توافق اخیر را به عنوان«پیروزی» خود جشن گرفتند ،در
حالی که واشنگتن برای جلب نظر آنها ،حتی قبول کرده بود متحد اصلی
آمریکا در افغانستان (دولت) در مذاکرات طرفین و مراسم امضای توافق
حضور نداشته باشد.
مطابق این توافق ،آمریکا از جمله متعهد شــده به تدریج نیروهایش را از
افغانستان خارج و تحریم هایش علیه اعضای طالبان را لغو کند .در مقابل،
طالبان قبول کرده اند مذاکرات صلح با سایر جریانهای افغانستان (و از
جمله اعضای دولت) را شروع کنند .تعهد عجیب تر« ،مبارزه با تروریسم»
(با داعش) است که به گفته دونالد ترامپ قرار شده طالبان «این وظیفه را
به عهده بگیرند» .آقای ترامپ ،حتی با تمجید از طالبان ،که همدستیشان
با القاعده در  ۱۱سپتامبر منجر به حمله آمریکا به افغانستان شد ،گفته آنها
«جنگجویان خوبی هستند».
اگرچه تضمینی وجود ندارد که توافق طالبان و ایاالت متحده برقرار بماند،
نفس این توافق ،و به ویژه تاثیر احتمالی آن بر گسترش نفوذ طالبان
ولی ِ
در افغانســتان (که هنوز بر لزوم «اجرای شــریعت» تاکید دارند) معنی
دار مینماید .در همین پس زمینه اســت که جان بولتون مشاور سابق
امنیت ملی دونالد ترامپ ،توافق اخیر را «مشروعیت بخشی به طالبان»
و «عالمتی اشتباه به تروریســتهای داعش و القاعده و به طور کلی به
دشمنان آمریکا» توصیف کرده است.
توافق با طالبان ،به نوعی یادآور رفتار مهر ماه واشنگتن با کردهای سوریه
است .در آن مقطع ،دو روز پس از آنکه آقای ترامپ با اعالم تخلیه نیروهای
آمریکایی از شمال سوریه نیروهای ُکرد را غافلگیر کرد ،ارتش ترکیه وارد
منطقه شد .تحولی که در واکنش به آن ،کردهای سوریه با توصیف تصمیم
واشنگتن به «خنجری از پشت» ،یادآوری کردند واشنگتن «اطمینان داده
بود به ارتش ترکیه اجازه نخواهد داد در این منطقه عملیات انجام دهد».
رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم ،بر سر ماجرای رفراندوم مهر  ۹۶جدایی
کردســتان عراق ،کردها را غافلگیر کرده بود .دولت اقلیم کردستان امید
داشــت رای دادن حدود  ۹۳درصد مردم اقلیم به جدایی از عراق ،باعث
همراهی آمریکا شود .ولی دولت ترامپ ،همسو با دولت های عراق ،ترکیه
و ایران ،اعالم کرد که نتیجه رفراندوم را نمیپذیرد و دولت اقلیم هم ،نهایتا
پس از چند هفته اجرای نتیجه همهپرسی را معلق کرد.
بازخوانــی چنین تجربیانــی ،طبیعتا به معنای تردید در ابعاد «فشــار
حداکثری» واشنگتن به تهران نیست که جمهوری اسالمی ایران را ،در
ابعادی بی سابقه دچار بحران کرده است.
ولی نمی توان فراموش کرد که مثال ،تنها دو هفته پس از اعتراضات آبان
 ،۹۸ناگهان مبادله زندانیان آمریکایی و ایرانی خبرساز شد و دونالد ترامپ
ضمن تقدیر از «مذاکره بســیار منصفانه» با حکومت ایران توییت کرد:
«دیدید ،ما میتوانیم با هم به توافق برســیم ».او همزمان ابراز امیدواری
کرد که مبادله اخیر مقدمه معامله ای بزرگتر ،یا درواقع «یک پیش درآمد
برای چیزی باشد که می شود انجام داد».
این موضع گیری در شرایطی صورت می گرفت که آقای ترامپ ،پیشتر
هــم در اظهارنظرهای متعدد ،تاکید کرده بود به دنبال «تغییر رژیم» در
ایران نیســت ،خواستار مذاکره «بدون پیش شــرط» با تهران در مورد
مشــخص برنامه هسته ای است ،و اعتقاد دارد «ایران با همین رهبران»
ِ
میتواند پیشرفت های بزرگ داشته باشد.
البته واضح است که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی به دست نیروهای
آمریکایی در میانه دی ماه ،بحران میان تهران و واشنگتن در ابعاد بیسابقه
ای افزایش یافته و احتمال توافق طرفین ،تا اطالع ثانوی منتفی شــده
اســت .دونالد ترامپ حتی  ۱۰روز پس از آن واقعه گفت دیگر «برایش
اهمیتی ندارد که آیا آنها مذاکره میکنند یا نه».
از اینها گذشــته ،شــرایط طالبان که اخیرا با دولت ترامپ توافق کردند
نیز ،لزوما با حاکمان ایران قابل مقایسه نیست .در درجه اول به آن علت
که توقعات آمریکاییهــا از طالبان برای توافق ،بــه مراتب محدودتر از
توقعاتشان از تهران بوده .در درجه بعد ،به این خاطر که طالبان ،برخالف
جمهوری اسالمی ،مشکلی برای مذاکره با دولت ترامپ نداشته اند.
درنهایت اما ،نتیجه ای که از تمام این تفاوت ها می توان گرفت آن است
که دورنمای معامله آشکار یا پنهان واشنگتن با تهران ،بسیار پیچیده تر از
توافق با طالبان خواهد بود ،و نه اینکه «ماهیتا» بالموضوع باشد.
با لحاظ کردن نتیجه گیری فوق ،کماکان این پرسش باقی می ماند که
اگر زمانی حاکمان ایران به هر علت -مثال بر اثر تشدید بحران اقتصادی-
تن به نوعی توافق با آمریکا بدهند ،آیا دولت ترامپ مشکلی برای معامله
خواهد داشــت؟ به عبارت دیگر ،ســوال تکراری کماکان این است که
مخالفان حکومت ایران ،تا چه حد میتوانند بر روی سیاستهای دونالد
ترامپ حساب کنند؟
حسین باستانی (بیبیسی)
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تخلف از پروتکل الحاقی ،نقض برجام

گزارش جدید رافائل گروسی از فعالیتهای اتمی ایران
گــزارش جدید «رافائل گروســی»،
مدیــرکل آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی درباره برنامه ایران از سه اختالف
جدید آژانس و ایران خبر میدهد .این
ســه مورد عبارتاند از اینکه ایران از
دادن دسترسی به دو محل به بازرسان
آژانس خودداری کرده ،به ســواالت
آژانس درباره منشا آلودگیهای اتمی
در مرکزی در نزدیکی تهران پاســخ
صریحی نداده اســت .ایــن گزارش
همچنین برای اولین بار از وجود مواد
هستهای و فعالیت اتمی اعالمنشده در
سهنقطه کشور خبر داده است و گفته
نشانههایی از تالش برای پاکسازی
محل از ذرات اورانیوم دیده میشود.
در گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی
خودداری از اجرای بخشهای کلیدی
برجــام ازجمله پنــج برابر حد مجاز
شدن میزان ذخایر اورانیوم غنیشده
ایران آورده شده و این موضوع «نقض
برنامه اقدام جامع مشــترک خوانده
شده است».
مدیــرکل آژانس ،این گــزارش را به
شورای حکام یا هیات مدیره این نهاد
که  ۳۵دولت عضو آن هســتند ارائه
کرده تا شــورا درباره اقدام بعدی در
ارتباط با ایران تصمیم بگیرد .گزارش
به شــکل خودکار به شورای امنیت
سازمان ملل متحد هم ارائه میشود.
اقدام درباره آن از اختیارات این شورا
است.
رافائل گروســی ،مدیــرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی پس از انتشار
گــزارش فصلی دربــاره برنامه اتمی
ایــران و بعد از دیدار با رییسجمهور

گزارش جدیدی از «رافائل گروسی» ،مدیرکل آژانس بین المللی
انرژی اتمی درباره برنامه ایران منتشر شده که از سه اختالف تازه
بین طرفین خبر می دهد.
فرانسه از کشورهای عضو برجام گفته
اســت که این واقعیــت که ما اثری
از ذرات اورانیوم پیدا کردیم ،بســیار
مهم اســت .این بدان معنی است که
احتمال فعالیتهای هستهای و موادی
وجود دارد که تحت نظارت بینالمللی
نیســتند و ما درباره آنها و منشا و
اهدافشان چیزی نمیدانیم .ایران باید
تصمیم بگیرد کــه بهطور واضحتر با
آژانس همکاری کند و توضیحات الزم
را ارائه کند».
از زمان شروع اجرای توافق هستهای
برجام بیــن ایران و گــروه  ۱+۵که
ایاالتمتحــده هم زمانــی عضو آن

بــود ،گزارش اســفند  ۱۳۹۸آژانس
بینالمللی انــرژی اتمی منفیترین
گــزارش درباره نحوه اجــرای برجام
توسط نظام جمهوری اسالمی است.
رافائل گروسی در توضیح گزارشی که
به هیات مدیره آژانس داده گفته است
که همکاری ایران برای حل موضوع
حیاتی است در غیر این صورت بحران
تازهای شکل خواهد گرفت.
در گزارش او به پنج برابر بودن ذخایر
اورانیوم غنیشده ایران و نقض توافق
برجام اشارهشــده اما به دلیل اینکه
این مواد و فعالیتها زیر نظارت شدید
آژانس قرار دارد ،اختالف بر سر آن تا

هشدار امانوئل ماکرون به تهران:
فوراً و به طور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
همکاری کنید!
کیهاان لندن -امانوئــل ماکرون روز
سهشنبه ۳ ،مارس  ،۲۰۲۰جمهوری
اســامی ایران را فرا خواند تا فورا ً و
بطور کامل با آژانس بینالمللی انرژی
اتمی همکاری کند.
رئیس جمهوری فرانسه این هشدار را
پس از دیدار با رافائل گروسی مدیرکل
آژانس خطاب به زمامداران جمهوری
اسالمی عنوان کرد.
در بیانیــه کاخ الیزه آمــده «رئیس
جمهوری [فرانسه] از ایران خواسته
بطور جدی به تعهدات و وظایف خود
در مورد شفافســازی فعالیتهای
اتمی عمل کند و همچنین تهران را
فراخونده که فورا و کامل با ســازمان
انرژی اتمی همکاری کند».
رافائــل گروســی مدیــرکل آژانس
بینالمللی انــرژی اتمی از حکومت
ایران خواسته اســت که «در رابطه
با این سه ســایت اعالم نشده فورا ً با
آژانس همکاری کامــل کند و اجازه
بازرسی بدهد».
گــزارش تــازه آژانــس در مــورد
مخفیکاریهای اتمی ایران و هشدار
فرانسه نسبت به عدم همکاری تهران
با بازرســان آژانس میتواند منجر به
ارســال پرونده اتمی ایران به شورای
امنیت ســازمان ملــل در چارچوب
«مکانیسم ماشه» شود.
در همین ارتباط سناتور جمهوریخواه
تــام کاتن در توییتی با اســتقبال از
ســختگیری رافائل گروسی در مورد
فعالیتهای اتمی رژیم ایران نوشت

«ایاالت متحده باید فــورا ً تحریمها
علیه ایران در شورای امنیت سازمان
ملل متحد را بازگرداند».
الپوشانی و مخفیکاری اتمی رژیم
ایران توسط نماینده روسیه

نماینده دائم روسیه در سازمانهای
بینالمللی مســتقر در ویــن ،روز
چهارشــنبه بــه گــزارش آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی درباره
برنامههای اتمی ایران واکنش نشان
داد.
میخائیل اولیانوف در پاسخ به پرسش
الورنس نورمــن خبرنــگار روزنامه
«والاستریتژورنال» در مورد منع
دسترســی بازرســان آژانس به سه
ســایت اتمی ایران و عدم پاســخ به
پرســشهای این نهاد گفته «مسئله
عدم دسترسی به سایتها در بردارنده
هیچ معنای عملیاتی نیست .درواقع،
هیچ نگرانی از اشــاعه مطرح نیست.
مســئله صرفاً درباره اجرای مناسب
رویههای پیشبینیشده در پروتکل
الحاقی است».
او گفتــه «مســئله هیــچ ربطی به
خطرات اشاعهای ندارد زیرا سایتهای
مورد اشاره  ۲۰سال است که ارتباطی
با برنامه اتمی ایران نداشــتهاند .این
یک واقعیت است .برای اینکه بتوانیم
وضعیت را به همانگونه که هســت
ارزیابی کنیم باید این را بدانیم و درک
کنیم».

اولیانوف از الورنس نورمن خواســته
یک بار دیگر گزارش آژانس را بخواند.
او مدعی شده …« :من ماهیت واقعی
مسئله را برای شما بازگو کردم .متن
گزارش را دقیق بخوانید .مسئله این
اســت که دبیرخانه ،مسئله را از نگاه
پروتکل الحاقی چطور میبینید .من
اطمینان دارم که مشکل با رضایت دو
طرفه حل و فصل میشود».
اولیانوف همچنین در پاسخ به پرسش
ت ژورنال که رژیم
ل استری 
خبرنگار وا 
ایران را به عدم پایبندی به تعهداتش
در برجــام متهم کرده گفــت« :در
بحث عدم پایبنــدی ایران به برجام
این مســئله حاصل سیاست آمریکا
است .اگر واشنگتن در آن تجدید نظر
کند ،پایبندی کامل ایران ظرف چند
ساعت و روز و حداکثر چندین هفته
متحقق میشود».
از ســوی دیگــر ،بــر خــاف این
خوشبینــی و توجیهــات نماینده
روسیه در ســازمانهای بینالمللی،
عالءالدین بروجردی عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس مدعی است که
آژانس بینالمللی انرژی اتمی برخالف
همیشه و تحت تاثیر آمریکا گزارشی
خالف واقع از عملکرد اتمی ایران ارائه
کرده است!
بروجردی به خبرگزاری مجلس «خانه
ملت» گفت« :گــزارش آخر آژانس
بینالمللی انرژی اتمی نشــاندهنده
تاثیرپذیــری آژانــس از آمریــکا و
صهیونیستهااست».

حدی قابلکنترل اســت آنچه امکان
شــکل دادن یک بحران تازه را دارد،
موضوع جدیدتری است که در گزارش
مدیرکل آمده است.
پیدا شــدن ذرات اتمی در سهنقطه
متفاوت اعالمنشده و وجود یک مرکز
آلوده به مواد رادیواکتیو دارای اهمیتی
فوقالعادهای برای آژانس است چراکه
تخلف از معاهدات پادمانی اســت و
ممکن اســت باالتر از مقدمه نقض
معاهده منع گســترش سالح های
اتمی (انپیتی) باشد.
در توافق برجام ،ایران پذیرفته است که
پروتکل الحاقی به معاهدات پادمانی با
آژانــس را بهطور داوطلبانه اجرا کند.
هدف از تشکیل این پروتکل این بوده
که بازرسان آژانس امکان داشته باشند
فعالیت مشــکوک دولتهای عضو را
بررسی کنند و مطمئن شود که هیچ
فعالیت اتمی مخفی و اعالمنشدهای
در آن کشور وجود ندارد.
پروتکل الحاقی پسازآن تشکیل شد
که عــراق در دوره رهبــری «صدام
حسین» با بازرسان آژانس در مراکز
اتمیاش همکاری میکرد اما بازرسان
اطالع پیدا کرده بودند که در نزدیکی
مراکز رســمی آن کشور ،تاسیسات
مخفــی وجود دارد که عــراق در آن
برای دستیابی به سالح اتمی تالش
میکند.
در نظام مبارزه با توســعه سالحهای
هســتهای ،مراکز اعالمنشــده اتمی
و پیــدا شــدن ذرات رادیواکتیو که
نشــان از کار با مواد اتمی دارد زنگ
خطری برای بازرسان آژانس است که
میتواند به معنی تمایل کشــورها به
دنبال کردن برنامه نظامی اتمی باشد.
جمهوری اســامی ایران در جریان
توافق برجام ،توافق جداگانه دیگری
هــم با آژانــس امضا کــرد و اجرای
پروتکل الحاقــی را پذیرفت تا ادعای
خود را مبنی بر صلحآمیز بودن برنامه
اتمیاش ثابت کند.
جمهوری اســامی ایران با پذیرش
اجرای این پروتــکل توافق جداگانه
دیگری هم با امریکا به دست آورد که
براســاس آن پرونده قدیمی ایران در
آژانس با نام «ابعاد احتمالی نظامی»
کــه از آن بهعنوان «پــیامدی» یاد
میشــود ،در ازای همکاری کامل و
نظارتهای شــدیدتر از حد معمول
آژانس بر ایران ،بسته شود.
محتوی این پرونده مشابه مسائلی بود
که در گزارش اســفند  ۱۳۹۸رافائل
گروسی به هیات مدیره آژانس آمده
است :ذرات مشــکوک اتمی ،مراکز
احتمالی اعالمنشده و سرانجام تقویت
ظن انحراف از مسیر صلحآمیز.
یکی از این مراکز ،تاسیســاتی است
کــه اولین بار «بنیامیــن نتانیاهو»،
نخستوزیر اسرائیل از وجود آن خبر
داد و مقامهای ایرانی به سخره آن را
قالیشویی عنوان کردند اما آژانس در
گزارشهای بعدی خود از کشف ذرات
اتمی در آن خبر داد.
درصورتیکه جمهوری اسالمی ایران
برای ابهام مدیرکل آژانس بینالمللی
و ســواالت تازه پدیدارشده بازرسان
پاســخ قانعکنندهای نداشته باشد،
پرونده مشابه پرونده پیامدی تشکیل
میشود و دور از انتظار نیست که این
پرونــده قدیمی که بــا کمک دولت
«باراک اوبامــا» ،رییسجمهور وقت
امریکا بسته شده بود ،دوباره گشوده
شود.
فرامرز داور (ایران وایر)
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میدانند که افرادی از زیر بار آن شانه
خالی کنند .این آخری البته بعید است،
چنانکه اگر اینطــور بود نمایندگان
پای رای مخالف خود میایســتادند
و در مقابل اقدام شــبههبرانگیز علی
الریجانی و هیاترییســه مجلس در
بازگرداندن بودجه به کمیسیون تلفیق
موضعگیریمیکردند.
قاعدتا باید بودجه به دولت برمیگشت،
اما این اتفاق نیفتاد .صدای اعتراض از
نمایندگانــی هم که بــه بودجه رای
مخالف داده بودند ،درنیامد.

حکم حکومتی و بودجه ۹۹

آیا آیتاهلل خامنهای
مسئولیت بحران را میپذیرد؟
شاید تنها نکته این باشد که حکم حکومتی رهبر ایران ،الاقل بخشی از
مسئولیت بودجه ســال آینده را متوجه او کند؛ کسی که باالترین مقام
و صاحباختیار بسیاری از امور سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است ،اما
عادت به قبول مسئولیت ندارد.

در تاریخ ایران ســال  ،۱۳۹۸ســال
عجیبوغریبی است و هر چه به پایان
آن نزدیکتر میشویم عجیبتر هم
میشود .بعدها در تاریخ اقتصاد ایران
خواهند نوشت سال  ۱۳۹۹سالی بود
که برای اولین بار بعد از تاسیس دولت
مدرن در ایران قانون بودجه ســاالنه
کشور بدون تصویب مجلس تبدیل به
قانون میشود.
البته حســاب اولین ســال  ۱۳۵۸و
دوره یک سال و یک نیمهای که ایران
مجلس نداشت جدا است ،اما بعد از
دهه  ۱۳۳۰خورشــیدی تا امســال
همواره بودجه کل کشــور با تصویب
نمایندگان تبدیل به قانون شده است.
ایــن روال از روز  ۱۳اســفند ۱۳۹۸
با حکم حکومتــی آیتاهلل خامنهای
رهبر ایران تغییر کرد؛ تا برای اولین
بار بودجــه بدون تصویب نمایندگان
مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای
نگهبان برسد.
دلیل این اتفاق شیوع کرونا در ایران
و در میان نمایندگان مجلس اســت،
اقدامی که به گفته «علی الریجانی»،
جلسات مجلس را به تعطیلی کشانده
و بودجه سال آینده را در یک بنبست
قرار داده؛ بنبســتی که راهحل دور
زدن قانون اساســی از طریق «حکم
حکومتی» رهبر جمهوری اســامی
است.
آیا بودجه بــدون تصویب مجلس
اعتبار قانونی دارد؟

آنچه رخداده مغایر متن قانون اساسی
است ،بهطور مشخص در اصل پنجاه و
دوم قانون اساسی گفتهشده «بودجه
ساالنه کل کشــور به ترتیبی که در
قانون مقرر میشــود از طرف دولت
تهیه و بــرای رســیدگی و تصویب
به مجلس شــورای اسالمی تسلیم
میگــردد .هرگونه تغییــر در ارقام
بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون
خواهد بود».
الریجانــی در نامــه خود بــه رهبر
ایران به اصل هشــتاد و پنجم قانون
اساســی ،تفویض اختیار مجلس به
کمیسیونهای تخصصی اشارهکرده
و موافقت آیتاهلل خامنهای با اجرای
این اصل را گرفته است .این اصل اما

یک شــرط مهــم دارد و آن تصویب
نمایندگان با این تفویض اختیار است
که عمال به دلیل تعطیلی مجلس و
نبودن سازوکار رایگیری الکترونیکی
ممکن نبوده است.
با این اوصاف ،طبق متن قانون بودجه
بدون تصویــب نمایندگان در صحن
علنی فاقد اعتبار قانونی است.
آیا اختیارات رهبر ایران فراتر از متن
قانون اساسی است؟

در متن قانون اساسی اشاره صریحی
نشــده اما ساختار مبهم و گلوگشاد
قانون اساسی و حق انحصاری تفسیر
برای شورای منصوب نگهبان ،باعث

شــده رهبر ایران بــرای پیش بردن
نظرات خــود بهراحتــی روی قانون
اساسی سوار باشد.
ایــن بار کــه نقل بودجه و شــرایط
اضطراری اســت ،پیشازاین آیتاهلل
خامنهای در مــواردی مانند اصالح
قانون مطبوعات ،تایید و رد صالحیت
نماینــدگان ،انتصــاب معــاون اول
رئیسجمهوری ،قبول یا رد استعفای
وزرا ،استفاده از منابع صندوق توسعه
ملی ،کموزیاد کردن ردیفهای بودجه
و حتــی گران کــردن قیمت بنزین
شــخصا وارد میدان شده و نظر خود
را فرای اختیارات قانونی سایر افراد و

وارداتش از ایران تنها  ۷۵۱هزار دالر
شده است .این کشور در دوران قبل از
تحریمها ،ماهانه به طور متوسط ۱۹۰
میلیون دالر صادرات و  ۳۳۰میلیون
دالر واردات از ایران داشت.
هنوز چین آمارهای ســال جدید را
منتشــر نکرده ،اما پارســال تجارت
دوجانبهاش با ایران نســبت به سال
 ۲۰۱۸حدود  ۳۶درصد افت داشت.
همچنیــن مرکز آمــار ترکیه هفته
گذشــته گزارش داد که صادرات این
کشور به جمهوری اســامی در ماه
ژانویــه  ۲۱۷میلیــون دالر بوده که
تغییر چندانی نسبت به ژانویه پارسال
نشان نمیدهد ،اما وارداتش از ایران
نزدیک به پنج برابر افت داشــته و به
 ۱۱۸میلیون دالر رسیده است.
اتحادیه اروپا نیز مانند چین گزارش

آیــا راهی بهجز خــروج بودجه از
مجلس بدون تصویب وجود نداشت؟

چرا .ممکن بود .در سالهای گذشته
موارد زیادی وجود دارد که بودجه با
تاخیر یک تا یک ســال و نیم بعد و
چهبســا در مجلس یازدهم که چند
ماه دیگر تشکیل میشود به تصویب
برسد.
علی الریجانی در نامه خود به آیتاهلل
خامنهای نوشــته« :مجلــس آتی تا
تشــریفات قانونی را طی نماید و بعد
کمیسیونهای تخصصی شکل گیرد

ســال جاری را منتشــر نکــرده ،اما
آخرین آمار کمیســیون اروپا نشان
میدهد که در  ۱۱ماه ســال ۲۰۱۹
واردات اتحادیه اروپــا از ایران حدود
 ۶۲۰میلیون یورو بوده که نسبت به
دوره مشابه در سال  ۲۰۱۸حدود ۱۵
برابر افت داشته است .در همین دوره
صــادرات اتحادیه اروپا به ایران نیز با
افتی  ۲.۴برابری به سه میلیارد و ۵۷۷
میلیون یورو سقوط کرده است.
گمرک ایران از ابتدای ســال جاری
انتشــار جزئیات آمارهــای تجارت
خارجــی را متوقف کرده اســت ،اما
هفته گذشــته مدعی شــد صادرات
غیرنفتی کشــور در  ۱۱ماهه ســال
جاری خورشــیدی  ۳۷میلیارد دالر
بوده که نسبت به دور مشابه پارسال
تنها  ۴درصد کاهش داشته است.

و پسازآن کمیســیون تلفیق سامان
یابد و ســیر تصویب قانون بودجه در
مجلس آتی انجام گیرد عمالنهایی
شدن بودجه را به شهریور سال آینده
موکول میکند و درنتیجه کشور در
چند ماه ،بدون قانون بودجه خواهد
ماند .ثالثا با اجــرای این روش عمال
کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور،
از افزایــش حقوق در ســه ماهه اول
سال برخوردار نمیشوند که با توجه
به شرایط تورمی کشور ،فشار به این
قشرهای زحمتکش میباشد».
این حرف در ظاهر درســت است ،اما
در باطن نیست .اوال دولت ایران دولت
سوئیس است که نتواند برنامه تطبیق
حقوق را بهطور موقتی پیش ببرد ،دوم،
آیتاهلل خامنهای که در قیمتگذاری
بنزین و کم زیاد کــردن ردیفهای
بودجه سابقه دارد ،میتوانست برای
افزایش حقوق حکم حکومتی بدهد
نه اینکه کل روال تصویب بودجه در
مجلس را قطع کند .دلیل ســوم هم
تصمیم هفته پیش نمایندگان برای
باز کردن بودجه  ۹۹از سرشــان بود.
تاخیر در تصویب بودجه  ۹۹این کار
یکی از اهداف نمایندگانی بود که روز
چهارم اسفندماه کلیات بودجه را رد
کردند؛ چه از ســر لج کردن با دولت،
یا ناراحتی «برخی نمایندگان» از رد
صالحیت و رای نیاوردن ،چه از روی
زیرکی فرار کردن از زیر بار مسئولیت
بودجهای که معلوم نیست سال آینده
چه سرنوشتی پیدا کند.
چرا مجلس الیحه بودجه را  ۱۰روز
پیش رد کرد؟

ایــن اقــدام بیســابقه دو روز بعد
از انتخابــات دوم اســفند برگــزار
شــد .آنطور که برخی رســانههای
محافظــهکار مثل تســنیم گزارش
دادهاند ،برخی نمایندگان رد صالحیت
شــده یا انتخابنشده از سر ناراحتی
الیحــه بودجــه را رد کردند ،برخی
هم نارضایتی نمایندگان از زد و بند
کمیسیون تلفیق با دولت را دلیل رای
منفی آنهــا میدانند؛ اما برخی هم
شرایط نامعلوم سال آینده و بودجه پر
مســاله  ۹۹را دلیل موجهی برای آن

آیا با خروج بودجه از مسیر قانونی
اتفاق خاصی میافتد؟

خیر .بودجه  ۹۹یکی از ناپایدارترین
بودجههای ایران در دورههای مختلف
است .منابع غیرقابل اطمینان و مخارج
سنگین باعث شــده تا همه به دیده
تردید به آن نــگاه کنند .این بودجه
البته یــک بودجه واقعی متناســب
با شــرایط اقتصادی ایران اســت که
بــه دنبال تحریمهــای اقتصادی در
بدترین و ناپایدارترین وضعیت ممکن
بهمراتب بدتر از اوایل انقالب و دورانجنگ -قــرار دارد .حاصلضرب نرخ
رکود اقتصادی در دو ســال گذشته
نشــان میدهد شــدیدترین سقوط
اقتصادی ایــران در دوران معاصر رخ
داده اســت .تورم در باالترین حدود
تاریخی خود قــرار دارد .بحرانهای
اجتماعی و زیستمحیطی باالگرفته و
هزینههای عمومی بهشدت باال رفته
است .فروش نفت به پایینترین حد
بعد از  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲رسیده است.
در شرایط رکود سنگین بازار ،ظرفیتی
برای مالیات گرفتــن وجود ندارد…
نتیجه این وضعیت نابسامان بودجه
 ۹۹اســت که نتیجه آن یک کسری
بودجه سنگین و افزایش بدهی دولت
و درنتیجه نقدینگی و تورم است.
حاال چه نماینــدگان رای بدهند یا
ندهند ،چــه بودجه یک راســت از
کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان
برود یا نــرود ،واقعیت تغییر چندانی
نخواهد کرد.
شــاید تنها نکته این باشد که حکم
حکومتی رهبر ایران ،الاقل بخشی از
مسئولیت بودجه سال آینده را متوجه
او کند؛ کســی کــه باالترین مقام و
صاحباختیار بسیاری از امور سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی است ،اما عادت
به قبول مسئولیت ندارد.
این حکــم میتواند در آینده نامعلوم
ایران در سال آینده ،حتی نگاه کسانی
را که عادت به نگاه کردن به سرمنشا
بحرانها ندارند ،به سمتوسوی رهبر
ایران جلب کند و فشارها را به او برای
قبول مســئولیت این وضعیت ناگوار
بیشتر کند.
علی رنجیپور (ایران وایر)

خدمات مهاجرتی مونﻻیت

خدمات حسابداری،
حسابرسی و ماﻟیاتی
Faranak Khademi, CPA

فرانﮏ خادمی

نهادها به کرسی نشانده است.

افت چشمگیر تجارت ایران با شرکای اصلی در سال ۲۰۲۰
رادیو فــردا -وزارت اقتصاد هند روز
سهشنبه ۱۳ ،اسفندماه ،گزارش ماه
ژانویه تجارت خارجی خود را منتشر
کرد که نشــان میدهد وارداتش از
ایران  ۲۰برابر نسبت به ژانویه پارسال
کاهش یافته و صادراتش نیز یکسوم
افت داشته است.
هند در ماه ژانویه امســال تنها ۲۳۴
میلیون دالر صــادرات به ایران و ۳۳
میلیون دالر واردات از ایران داشــته
است .هند قبل از تحریمهای آمریکا
ماهانــه  ۱.۲میلیــارد دالر واردات از
ایران داشت و صادراتش به ایران نیز
یکچهارم این میزان بود .اما آمارهای
ژانویه نشــان میدهد کــه صادرات
هند به ایران هفــت برابر وارداتش از
جمهوری اسالمی شده است.
تازهترین آمار گمرکی ژاپن نیز نشان
میدهد این کشور در ماه ژانویه تنها
شــش میلیون دالر صادرات به ایران
داشــته و به همین میزان نیز واردات
از ایران انجام داده است.
ژاپــن در دوران قبــل از تحریمهای
آمریــکا ماهانه به طور متوســط ۶۰
میلیون دالر صادرات و  ۳۰۰میلیون
دالر واردات از ایران داشت.
آخرین آمار گمرکی کره جنوبی نیز
نشــان میدهد صادراتــش به ایران
در ماه ژانویــه زیر  ۱۵میلیون دالر و
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عﻀو رسمی شورای نﻈارت بر مشاورین مهاجرت کانادا
و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا
* وﯾﺰاى ﺗﻮرﯾﺴﺘﻰ ،ﺗﺠﺎرى ،سﻮﭘﺮ وﯾﺰا ،اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،اﺟﺎزه ﮐﺎر
* وﯾﺰاى ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ در ﻣدارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺎﻧﺎدا
* ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧدى ،سﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾنﻰ و ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎر
* ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﻬﺎﺟﺮت اسﺘﺎنﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺎدا از ﺟﻤﻠﻪ اسﺘﺎن ﮐﺒﮏ
* درﺧﻮاسﺖ ﺷﻬﺮوﻧدى ﮐﺎﻧﺎدا و ﺗﻤدﯾد اﻗﺎﻣﺖ
* دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﻤﺎ در دادﮔﺎهﻫﺎى ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺠدﯾدﻧﻈﺮ

عﻀو رسمی انجمن حسابداران خبره بریتیش کلمبیا

* کلیه امور خدمات حسابداری
* ماﻟیات اشﺨاص و شرکتها
* خدمات حسابداری حقوق و دستمﺰد
* مشاوره امور ماﻟیاتی

. Accounting & Bookkepping
. Taxation
. Payroll Services
. Consulting

faranakcpa@shaw.ca

Tel: 778-772-2886

مدیر مسﺌول:

رﺿا شاهپوری

مشاور رسمی مهاجرت

تهران021-8280-2634 :
ونکوور604-700-5634 :
کاﻟﮕری403-200-8122 :

info@moonlightimmigration.com
facebook.com/moonlightimmigration
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حسن روحانی از مردم خواست
«روز ه در خانه ماندن» بگیرند!
روحانی به وظیفه و نقش دولت
اشــاره نکرده و نگفتــه چرا با
گذشت بیش از دو هفته از اعالم
رسمی شــیوع کرونا در ایران،
آنهم پس از دســتکم دو هفته
پنهانکاری و دروغ ،نه تنها مردم
عادی بلکه حتی کادر درمانی در
بیمارستانها نیز با کمبود ماسک
و لباس گان روبرو هستند.
کیهــان لندن -حســن روحانی روز
چهارشنبه  ۱۴اسفند  ۱۳۹۸در جلسه
هیئت دولت دربــاره بحران ُکرونا در
ایران سخن گفت .رئیس دولت با اتهام
زدن به منتقدان و انداختن کاستیها
بــر دوش دیگرانی چون «کاســبان
ُکرونا» از مردم خواســت «روزهی در
خانه ماندن» بگیرند!
حســن روحانی چهــار روز پس از
«شنبه» موعودی که مدعی بود ُکرونا
مهار و همه چیز در کشــور به روال
عادی باز میگردد ،در جلسه هیئت
گفته اســت که «قــول میدهم در
کوتاهترین زمان از بحران ُکرونا عبور
کنیم».
حســن روحانی روز چهارشــنبه در
جلســه هیئت دولت در سخنانی بی
سر و ته که هیچ ربطی به مدیریت و
بحران کنونی ندارد ،گفت« :کار بزرگ
را مردم کردند؛ در خانه نشستند برای
اینکه یــک روزه جدیدی برای مردم
ایجاد شــد؛ یک زمانی بود در ادیان
سابق روزه به این بود که طرف حرف
نزند « إِن ِّی ن ََذ ْر ُت ل َِّلر ْح َم ِن َص ْو ًما » من
روزه گرفتــم و روزه این بود که دیگر
طرف حرف نمیزد؛ روزه کالم ،روزه
سخن میگرفت .امروز هم مردم یک
روزه خاصی را برای خودشــان الزم
کردنــد و آن ماندن در خانه ،حداقل
بیرون آمدن ،حداقل در جامعه رفتن،
حداقل مسافرت کردن ،حتی سبک
تماسهای خود را عوض کردند؛ قبال
به هم میرســیدند اول دست راست
خود را دراز میکردند؛ حاال دســت
روی سینه میگذارند و با سر به هم
احترام میگذارند».
رئیس دولــت «تدبیــر و امید» در
نخســتین ســخنانش درباره ُکرونا
مهمترین بخش سوء مدیریت دولت
را در زمینــه تأمیــن و توزیع اقالم
بهداشتی به گردن افرادی که آنها را
«کاســبان ُکرونا» خوانده انداخت و
دولت را تبرئه کرد!
حسن روحانی گفت« :عدهای هستند
به عنوان کاسبان کرونا که میخواهند
از این معضــل برای ســود مادی و
سودجویی خودشــان استفاده کنند
و متأســفانه در مواردی با احتکار و
گرانفروشــی و عدم عرضه کاال با این
فکر که در آینده این کاال را با قیمت
باالتر و گزاف میتوانند بفروشند .این
عدهای بودند به عنوان کاســبانی که
در ایــن بیماری با جــان مردم بازی
میکردند و احتکار میکردند».
روحانی به وظیفــه و نقش دولت در
این میان اشــاره نکرده و نگفته چرا
با گذشــت بیش از دو هفته از اعالم
رسمی شــیوع کرونا در ایران ،پس از
دستکم دو هفته پنهانکاری و دروغ،
نه تنها مــردم عادی بلکه حتی کادر
درمانی در بیمارستانها نیز با کمبود
ماســک و لباس گان روبرو هستند.
او اما بالفاصله به ســراغ «کاســبان
دیگــری» رفته که به گفتــه او «در
فضای مجازی و در رسانههای بیگانه»
هســتند و «رفتند پشــت ماســک
دلسوزی اما در واقع برای اینکه جامعه

ما را ملتهب کنند و مردم ما را دچار
نگرانی کنند ،اخبار دروغ را در جامعه
شایع میکنند».
او در ادامه گفته اســت« :آمار دروغ
میدهند؛ حرفهــای دروغ میزنند
و نظــرات دروغ منتشــر میکنند؛
میگویند واقعیتهــا به مردم گفته
نمیشود ،در حالی که از روز اولی که
احساس کردیم ویروسی وارد کشور
شــده ،همانوقت به وزارت بهداشت
و درمان گفته شــد کــه همه آمار و
اطالعات در اختیار مــردم قرار داده
شده و چیزی از مردم مخفی نشود».
او همچنین از فرصت اســتفاده کرد
تا بخــش دیگــری از ناهماهنگی و
نابســامانی دولت را با تحریم توجیه
کند و تقصیــر را مانند دیگر مقامات
حکومت به گردن آمریــکا بیاندازد:
«متأسفانه آنهایی که حتی دارو و مواد
غذایی را به روی مردم بستند و تحریم
کردند ،خبیثانهترین اقــدام را علیه
ملت ایران در این  ۲سال انجام دادند؛
آنها هم آمدند با یک ماسک دلسوزی
ظاهر شدند که ما هم میخواهیم به
ملت ایران کمک کنیم؛ شما اگر واقعاً
راست میگویید الاقل تحریم دارو را
بردارید؛ این اولین قدم است .بگویید
نسبت به ملت ایران تا حاال اشتباه و
خطا کردیــم و عذرخواهی میکنیم
و اولین قدم ما این است که فعالیت
بانکی برای خرید دارو ،نقل و انتقال
دارو و فعالیت کشتیرانی در این زمینه
و مواد غذایی مردم ،آزاد اســت و ما
کاری نداریــم و این تحریم را از روی
مردم برداشتیم».
مسعود پزشکیان ،نایب رئیس مجلس
شورای اســامی  ۱۳اسفند با اعالم
اینکه آمارهای رســمی ابتال و مرگ
ُکرونا دقیق نیســت گفــت« :عدد و
رقمها واقعی نیست ،چون یک تعداد
از این بیماران اصال عالمت ندارند که
ما تست کنیم ۹۵ .نفر را پیدا میکنیم
و دو نفر میمیرند ،بعد هم میگوییم
از  ۱۰۰نفر اینقــدر نفر آدم مرده در
حالی که از  ۱۰۰نفر نیست؛ شاید از
ده هزار نفر دو درصدش مرده باشد».
پزشــکیان با انتقاد از عملکرد دولت
گفته اســت« :اگر پانزده روز مملکت
را تعطیل میکردنــد ،مثل عید که
بیست روز تعطیل است ،چه میشد؟
ولی متاسفانه نکردند و این گرفتاری
در اکثر استانها پیدا شده است .بحث
ویروس و بیماریهای واگیر شوخی
بردار نیست».
او افزوده که از مقامات وزارت بهداشت
خواسته که با مســئله ویروس ُکرونا
قاطع ،دســتوری و نظامــی برخورد
کند و حتــی «نیروهای نظامی باید
بیایند وسط» و تأکید کرده که «االن
بیمارستانها برای مریضها جا ندارند؛
روز به روز هم بدتر خواهد شد .اقتصاد
و هم ه چیز مملکت را هم بهنظر من
ب ه هم خواهــد ریخت؛ مگر اینکه به
صورت جدی و نظامی با آن برخورد
کنند ،شوخی بردار نیست».
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آورد؟
کرونا چه بر سر اقتصاد ایران
های
یرسانه
نگاهیمبه
ایــران این روزهــا گرفتــار یکی از
بزرگتریــن بحرانهای اجتماعی در
تاریخ معاصر اســت .شیوع گسترده
ویروس کرونا بســیاری از مناسبات
عادی و روزمــره را در جامعه مختل
کرده است .بسیاری از کسبوکارهای
بــزرگ و کوچــک در مقیاسهای
متفاوت تحتتاثیر قرارگرفتهاند.
خیابانهــا در تهران و بســیاری از
شهرهای کشور خلوت است ،مدارس
و دانشگاهها تعطیلاند ،ساعت کاری
ادارات در بسیاری شهرها ،ازجمله در
تهران پایتخت ،کاهش یافته اســت.
تصاویری که از مراکز خرید و بازارها
دستبهدست میچرخد نشان میدهد
که مغازهها و فروشــگاههای بزرگ و
کوچک تعطیل یــا نیمهتعطیلاند و
مردم بهجز مــوارد اضطراری از خانه
بیرون نمیآیند.
این وضعیت در هر کشوری تاثیرات
ویرانکنندهای روی اقتصاد دارد ،اما
در ایــران این تاثیر بهمراتب عمیقتر
است .کرونا اولین بحران بزرگ ایران
در چند سال اخیر نیست ،بلکه آخرین
چیزی است که یک کشور بحرانزده
مانند ایران به آن نیاز دارد.
اقتصاد شکننده ایران

اما پیش از آنکه تاثیــرات اقتصادی
کرونا را محاسبه و برآورد کنیم ،باید
ببینیــم اقتصاد ایــران دقیقا در چه
وضعیتی قرار دارد.
طبق آمارهای صندوق بینالمللی پول
اقتصاد ایران در طول سالهای ۲۰۱۸
و  ۲۰۱۹در کل  ۱۵درصــد کوچک
شده است .رشد اقتصاد ایران در سال
 ۲۰۱۸منفی  ۴.۸و در ســال ۲۰۱۹
منفی  ۹.۵درصد بوده است .از آنسو،
جمعیت ایران (اگر نرخ رشد ساالنه را
معادل  ۱.۲۴درصد در نظر بگیریم)
حدود  ۲.۵درصد افزایش یافته است.
اگر این را هم در محاســبات بیاوریم
به این نتیجه ناگوار خواهیم رسید که
قدرت اقتصادی هر ایرانی در دو سال
گذشته حدود  ۱۸درصد کاهش یافته
است .یا به تعبیری یکپنجم سفره هر
ایرانی در این مدت آب رفته است.
مســاله فقط محدود به رکود نیست،
بلکه تــورم و کاهش ارزش پول ملی
هم مزیــد بر علت ســت .پدیدهای
بر عواقب متنوع کــه بزرگترین آن
تشدید ناپایداری و فراهم شدن زمینه
برای افزایش شــکاف طبقاتی است.
ناپایداری امید بــه اصالح امور را کم
میکنــد و افزایش شــکاف طبقاتی
باعث میشود حتی توزیع رکود هم
نامتوازن باشــد .قطعا سهم جمعیت
زیــادی از ایران از ســقوط اقتصادی
بیش از یکپنجم بــوده ،همانطور
که برخی که جمعیــت چندان کم
نیست ،از نمد بحران برای خود کاله
دوختهاند.
در جامعهای که طبق آمار رســمی
متوســط نــرخ تــورم در آن روی
 ۴۰درصد اســت ،آســتانه تحمل و
شکنندگی جامعه بهمراتب پایینتر از
یک جامعه نرمال است.
برآورد زیــان کرونا؛ نفری  ۴۳هزار
تومان در روز یا یک میلیون  ۳۰۰در
ماه

حاال ببینیم به حسابوکتاب عدد و
رقم بحران کرونا چه بالیی سر اقتصاد
ایران میآورد.
بــا توجــه بــه تعطیلی مــدارس،
نیمهتعطیل شدن ادارات در شهرهای

فارسیزبان کشورهای غربی
مجیدمحمدی
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فارسی زبان مثل صدای امریکا ،رادیو فردا ،بیبیسی انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالمگرایی
میرسیم که کل اقتصاد ایران روزانه میلیون تومــان اجاره دهد ،اما معلوم پیشبینینشده هزینهها در این بخش
اسالمی میشود .در دوران دوم ریاست
فارسی ،رادیو زمانه ،دویچهوله ،و رادیو فرانسه  -که و جمهوری
بیش از  ۷۲۵۰هــزار میلیارد تومان نیســت بعد از کرونا و کاهش شدید کسری بودجه بزرگی در انتظار دولت
سیاست این دولت ،خشنود سازی
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده میکنند جمهوری اوباما
درآمد فروش ،او چگونه موفق میشود باشد.
است.
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سازمان جهانی بهداشت:
کمبود لوازم حفاظتی در برابر کرونا
در ایران بسیار بیشتر از دیگر کشورهاست
رادیو فردا -سازمان بهداشت جهانی میگوید کشورهای جهان در حال حاضر
با کمبود ماسک و دیگر لوازم بهداشتی حفاظتی در مقابل ویروس کرونا مواجه
هستند و این کمبود در ایران بسیار بیشتر است.
تدروس ادهانون ،مدیرکل سازمان جهانی بهداشت ،روز سهشنبه  ۱۳اسفند
گفت« :ما نمیتوانیم بدون محافظت از کارمندان حوزه بهداشت ،ویروس کرونا
را مهار کنیم» .او افزود :تولیدات به سرعت جذب بازار میشوند و قیمت ماسک
شــش برابر شده و قیمت دستگاههای تنفسی سه برابر و قیمت روپوشهای
پزشکی دو برابر شده است.
آقای ادهانون میگوید تولید اقالم پزشــکی محافظــت از ویروس کرونا باید
 ۴۰درصد افزایش یابد و از دولتها خواســته شــده که مشــوقهایی برای
تولیدکنندههای این لوازم ارائه دهند .او همچنین به وضعیت ایران اشاره کرد و
گفت شمار مبتالیان به کرونا در ایران مانند کره جنوبی در حال افزایش است و
وضعیت بهجای بهتر شدن ،رو به وخامت میرود .ادهانون گفته است پزشکان
و پرستاران ایران با کمبود دستگاههای تنفسی و تهویه هوا مواجه هستند و
این کمبود نسبت به دیگر کشورها بیشتر است.

سایه کرونا سنگینتر از همه بر سر
کودکان کار

دویچه وله -خیابانها خلوت شــده ،خبری از شلوغی اسفند نیست ،بازارها و
مراکز خرید تقریبا خالی هستند ،بساط هفتسین و ماهی قرمز و سمنو برقرار
است اما ازدحامی مقابل آن نیست .کرونا بر همه چیز سایه انداخته جز کودکانی
که همچنان پشت چراغ قرمزها و سر چهارراهها گل به دست ،آدامس به دست،
دستمال به دست ،اسپند به دست در رفت و آمدند.
تا به حال خبری از ابتالی کودکان به ویروس کرونا منتشــر نشده و در میان
فوتشدگان بر اثر کرونا نیز کودکی نبوده است .اما هیچ تحقیق پزشکی ثابت
نکرده که کودکان از ابتالی به این ویروس مصون هستند.
یک عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ،خواستار توجه هر چه
بیشتر به بهداشت ،سالمت ،آموزش و نحوه اسکان کودکان زبالهگرد شده است.
مینــا جندقی میگوید کودکان زبالهگرد و کســانی کــه در خیابان یا مترو
دستفروشی میکنند ،بدون ماسک و دستکش در سطح شهر در تردد هستند،
تغذیه نامناسبی دارند و محل سکونتشان نیز در جوار زبالههاست.
خبرگزاری ایلنا به نقل از این کنشگر مینویسد« :از طرفی این کودکان باتوجه
به نوع تغذیه ،استراحت ناکافی و مواجهه با انواع استرسها و فشارهای روانی
در مقابل بیماری آسیبپذیرتر هستند .این کودکان در صورت ابتال به بیماری
نیز ،به دلیل هزینههای سنگین درمانی و مشکالت پذیرش کودکان بدون اوراق
هویتی امکان مراجعه به مراکز درمانی ندارند».
پیشتر نیز مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره خطری که کودکان
کار و خیابان را تهدید میکند هشدار داده بود .فرشید یزدانی هفته گذشته به
خبرگزاری ایلنا گفته بود« :کودکان و بزرگســاالنی که از راه فروشــندگی در
مترو امرار معاش میکنند ،به علت ارتباط گسترده با جامعه و حضور در اماکن
عمومی در معرض تهدید و خطر هستند».
یزدانی ضمن تقبیح کار کودکان ،از دولت خواست که لوازم بهداشتی ،دستکش،
لوازم ضدعفونی و ماسک رایگان در اختیار این قشر بگذارد.

Issue 1466 Friday March 6, 2020

23

کادر درمانی مقابله با کرونا:
جانمان کف دستمان است اما امکانات نیست
مقنعه به سر دارد ،با ماسک صورتش را
پوشانده و لباسی شبیه لباسهایی که
کادر درمان در اتاق عمل میپوشند،
به تن دارد ،میگوید« :وقتی پرسنل
جانشان را کف دستشان میگذارند و
میآیند باید امکانات باشد .متاسفانه
امکانات خیلی ضعیف است .لباسی
که من پوشیدم اصال مناسب نیست».
با دست به شلوارش اشاره میکند و
میگوید« :این لباس من اصال مناسب
نیست .من نباید اول صبح که میآیم
دغدغه لباس داشــته باشــم .لباس
باید بهوفور باشــد و لباس استاندارد.
هر شــیفتی باید بتوانم به مریض و
همراهش ماســک بدهم .دستکش و
ژل ضدعفونیکننده بدهم .الکل باید
مدام باشد ».سرش را با تاسف تکان
میدهد و میگوید« :متاسفانه لباس
و تجهیزات حفاظــت فردی خیلی
کم است ».ویدئوی این خانم پرستار
با عنــوان صحبتهای سرپرســتار
بیمارســتان «رازی» رشت در فضای
مجازی منتشر شده است.
«فاطمه» ،پرستار بیمارستان شهدای
تجریش تهران است .او این ویدئوها
را دیــده و میگویــد« :در چند روز
اخیر تــوی کانالهای تلگرامی دیدم
پرستاران گیالنی گفته بودند ،وضعیت
پرســتاران تهرانی خوب اســت؛ اما
واقعا وضع مــا هم توفیــری ندارد.
امکانات نیست ».کمی مکث میکند
و میگوید« :در بیمارســتان ماسک
نداریم و باید خودمان ،ماســک تهیه
کنیم .ماســک ان  ۹۵در بازار یافت
نمیشود .ماسکهای فیلتردار آشغالی
در بازار اســت ،میرویــم مغازههای
لوازم و تجهیزات پزشکی و برای چند
مدت از همانها میخریم .دستکش
و الکل نایاب است و این فقط مشکل
بیمارســتانهای گیالن یا شهرهای
دیگر نیست».
به گفتــه این پرســتار چهار بخش
بیمارستان «شهدای تجریش» برای
مبتالیان به کرونا در نظر گرفته شده
است« :کادر درمان اما تجهیزات کافی
ندارند و نه لباس استاندارد داریم و نه
امنیت و آرامش ».این پرستار تاکید
میکند کــه احتمال اضافه شــدن
بخشی برای بســتری کردن بیماران
کرونایی بســیار زیاد اســت« :بقیه
بیمارســتان هم تقریبا تعطیل است.
بیمار الکتیو که نمیپذیریم» اشــاره
این پرستار به نامهای است که روز نهم
اســفندماه از سوی معاونت درمان به
بیمارستانها و مراکز درمانی ارائه شد.
در این نامه از مراکز درمانی خواسته
شد تا اطالع ثانوی از پذیرش بیماران

کادر درمان الکل ،مواد ضدعفونیکننده ،ماســک و دستکش
و لباس مناســب ندارند ،اجازه استعفا هم ندارند و گفتهشده در
صورت تمرد و ترک کار با برخورد شدید روبهرو میشوند.
غیرضروری خودداری کنند ،مالقات
با بیمــاران در همه بخشها ممنوع
شود و برای ترخیص یا انتقال بیمار به
بخش مراقبتهای ویژه باید کمیتهای
متشکل از پزشکان متخصص تشکیل
شود .در همین نامه پزشکان و پرسنل
کادر درمــان تهدید شــده بودند که
در صــورت تمرد و ترک کار ،با آنها
برخورد میشود.
به گفته این پرســتار در تهران فقط
بیمارســتانهای «امــام خمینی»
یا «مســیح دانشــوری» و «شهدای
یافتآباد» کــه از ابتدا برای کرونا در
نظر گرفته شــدهاند ،امکانات بهتری
دارنــد اما یکــی از پرســنل درمان
بیمارســتان «شــهدای یافتآباد»
این گفته را نقــض میکند« :ما هم
لباس اســتاندارد نداریم .االن لباسی
دادهاند که روکش کفش ندارد .مواد
ضدعفونیکننده واقعا فروان نیســت
و ما بــرای ضدعفونی کردن میزها و

تلفنها از وایتکس استفاده کردیم».
«امیــر» ،کارمنــد اورژانــس تهران
نیر مثل این پرستار شــکایت دارد:
«لباسها کامل نیستند .ضمن اینکه
ما وقتی برای رفتن به ماموریت پیج
میشــویم و بیمار عالئمی مثل تب،
ســرفه و نفستنگی دارد هم اجازه
اســتفاده از این لباسها را نداریم .در
هر منطقه اورژانس دو دســت لباس
داریم .گفتند طبــق پروتکل وزارت
بهداشت شــما فقط در برابر کسانی
لبــاس مخصوص را میپوشــید که
تست کرونای طرف مثبت باشد .قبل
از آن الزم نیست».
امیــر میگوید دراینبــاره مثال هم
زدند« :مثال وقتی گفتند فالن مریض
کرونا مثبت باید از این بیمارستان به
بیمارستان دیگر برود و این وظیفه را
به شما محول کردند باید این لباسها
را بپوشید».
«پروانــه» ،پرســتار یکــی از

بیمارستانهای گیالن است و میگوید
بعد از مرگ «نرجــس خانعلیزاده»
پرستار  ۲۵ســاله بیمارستان میالد
الهیجــان بر اثر کرونــا کادر درمان
دچار وحشت شــدهاند .امکانات کم
هم به این ترس دامن زده است« :نه
ماسک و الکل و لباس درست حسابی
است نه عینک و تجهیزات محافظتی
دیگر ».پیشتر یک فعال مدنی از شهر
لنگرود ،خبر داد که در بیمارستانها
به کادر درمان از لباسهای پالستیکی
مخصوص صیادان و ماهیگیران برای
محافظــت میدهند .بــه گفته یک
پرستار گیالنی ،چند تن از کادر درمان
با شیوع کرونا درخواست استعفا دادند:
«به آنها گفتهشــده اگر االن استعفا
دهید دیگر هیچوقت اجازه بازگشت
به کار ندارید».
این پرستار میگوید که کادر درمان
حتی برای ضبط ویدئو و فرســتادن
صدا هم تهدید شدهاند« :حراست به
کادر پزشــکی بیمارستانها گفته با
هرگونه اطالعرســانی و قول خودش
آب به آسیاب ریختن دشمن برخورد
شــدید میکنــد ».در میــان همه
کمبودها روز گذشته پرستاران و دیگر
اعضــای کادر درمان در ویدئوهایی با
لباسهایــی که بــرای جلوگیری از
انتقال ویروس همه بدن و صورتشان
را پوشــانده بــود ،جلــوی دوربین
رقصیدند و فیلمها را در شــبکههای
اجتماعی به اشتراک گذاشتند .یکی از
آنها میخندد و میگوید« :همه این
کارها اثر الکل است .از بس این روزها
دستها و سطوح را با الکل ضدعفونی
میکنیــم ».دیگری امــا خیلی هم
خوشبین نیست ،میگوید« :بهمحض
اینکــه بفهمند کســانی که جلوی
دوربین میرقصند چه کسانی هستند
تهدیدهایشان شروع میشود».
شیما شهرابی (ایران وایر)

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
*!and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed

!VOLLRATH SALE

Selected Vollrath
Products on Sale
through March.

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until April 3, 2020, while quantities last.

!Visit us online for more great deals

paragondirect.ca
(604) 255-9991
760 East Hastings Street, Vancouver

BLACK
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شﻌبه دوم فروشﮕاه افرا
آماده پﺬیرایی از شما عﺰیﺰان

3046 Main Street, Vancouver

کارکنان »فروشﮕاه افرا« فرا رسیدن سال نو را
به هموطنان عﺰیﺰ تبریﮏ میگویند

حراج نوروزی در شﻌبه جدید
وسایﻞ سفره هفت سین
انواع شیرینیجات عید ،آجیﻞ و تنقﻼت
تهچین ،انواع خورشها
و غﺬاهای ایرانی

نان سنﮕﮏ افرا
حراج ﻟوازم خانﮕی

Tel.: 604-877-0139

ساعات کار :دوشنبه تا شنبه  10صبﺢ تا  8شﺐ ,یکشنبهها  11صبﺢ تا  7شﺐ
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وسایﻞ سفره هفت سین ،ماهی ،سنبﻞ ،سبﺰه و سمنو
آجیﻞ و تنقﻼت درجه یﮏ و تازه

حراج ﻟوازم خانﮕی

انواع گﺰ و سوهان اصفهان

برنﺞ ایرانی رسید
نان سنﮓ  Whole Wheatافرا

ﺷﻠه زرد ،ﺣﻠیﻢ و ﺗهﭼیﻦ مﺨﺼوص افرا

انواع خورشهای خانﮕی

حلیم مﺨﺼوص افرا ،داغ و خوشمﺰه
هر شنبه و یکشنبه از ساعت  7صبﺢ

انواعشیرینیجات
مﺤﺼول ایران
و شیرینیجات خانﮕی

نان سنﮕﮏ تازه افرا همه روزه با کیفیت عاﻟی موجود میباشد
ﺷﻤاره  1521خیابان ﭘﻤﺒرﺗون در نورت ونﮑوور

ﺗﻠﻔﻦ604-987-7454 :

»سﺎﻋﺎت ﮐﺎر :دوﺷنﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ  9ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  9ﺷﺐ ،ﺷنﺒﻪ  7ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  9ﺷﺐ ،ﯾﮑﺸنﺒﻪ  7ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  7ﺷﺐ«
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2018 & 2019

 سال تجربه کار در کانادا30 با بیش از

، سرویس حمام2 منﺰل زیبای چهار خوابه با
، اسکورفیت7200  اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت2262
در یکی از مناطﻖ بسیار زیبای نورت ونکوور

$1,299,000
4640 Highland Boulevard, North Vancouver

#2- 250 E Keith Rd.,
North Vancouver

612-1500 Ostler Crt.,
North Vancouver

306-150 E. 15th St.,
North Vancouver

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$439,000

$1,229,000

$1,029,000

$399,000
104-33546 Holland Ave., Abbotsford

$899,000

$1,488,000
322 E. 5th Street, North Vancouver
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MAJID TALEBI
I’m your Realtor,
Welcome Home

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

778-558-8272
، دن/ سوﻻریوم.آپارتمان یﮏ خوابه با یﮏ سرویس حمام
، دارای انباری داخﻞ واحد، بسیار روشن و دﻟباز، اسکورفیت607
، در یکی از نقاط مرکﺰی داون تاون ونکوور،پارکینﮓ سرپوشیده
، ساختمان دارای ساﻟن ورزش،نﺰدیﮏ به کلیه امکانات رفاهی
 نﮕهبانی میباشد،استﺨر سرپوشیده

$588,800
801 1189 Howe Street, Vancouver

10-3595 Salal Drive,
North Vancouver

$999,000

#105-9868 Cameron St.,
Burnaby

$645,000

$379,900
#315-2970 Princess Cr., Coquitlam

#207-1728 Gilmore Ave.,
Burnaby

$668,900

#301-150 West 15th St.,
North Vancouver

$869,000
$387,000
107-2339 Shaughnessy St., Port Coquitlam
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پیامد رد پیشنهاد آمریکا
در کنترل کرونا
برای ایران چیست؟
نظام جمهوری اسالمی ایران میگوید بر اوضاع مسلط شده و به پیشنهاد
امریکا واکنش منفی نشان میدهد« .عباس موسوی» ،سخنگوی وزارت امور
خارجه ایران گفته است که پیشنهاد آمریکا از روی «غرض سیاسی» است.
تعبیری که ممکن اســت صحیح باشد اما رد آن از سوی جمهوری اسالمی
«سیاسیتر و غرضورزانهتر» خواهد بود چراکه ضریب در خطر انداختن جان
شهروندان ایرانی را باالتر میبرد.

جمهوری اسالمی ایران واکنش بسیار
سردی به پیشنهاد امریکا برای کمک
به کنترل شیوع کرونا در ایران نشان
داده و از پیشــنهاد کمک اســتقبال
نکرده است .وزارت امور خارجه ایران
گفته که «وقتیکه به نیت آمریکاییها
شک داریم خیلی روی این کمکها
حســاب نمیکنیم و آماده دریافت
کمکهای لفظی هم نیستیم».
درحالیکه وزارت خارجه ایران گفته
اقــام موردنیاز ازجملــه کیتهای
تشخیص کرونا را از کشورهای دوست
یعنی چین تامین کردیم« ،حســن
روحانی» گفته بود که شــیوع کرونا
چنان گسترده است که برای کنترل
آن نیاز به کمک جهانی وجود دارد.
آمریکا پیشنهاد کرده که برای کنترل
بیماری عفونی کووید  ۱۹که منشــا
آن ویروس کروناست ،به ایران کمک
کنــد« .دونالد ترامپ» رئیسجمهور
ایاالتمتحــده گفته« :مــا بهترین
متخصصان درمانی را در جهان داریم
و اگر بتوانیم در این مشکل به ایرانیان
کمک کنیــم ،مطمئناً مایل به انجام
این کار هستیم .ما بسیار عالقه داریم
که بــه آنها کمک کنیم .تنها کاری
که باید بکنند این است که درخواست
کنند».
پیــش از آنهم «مایک پمپئو» وزیر
خارجه گفته بود که آمریکا «بر تعهد
خود به کمک برای جلوگیری از شیوع
بیماریهــای عفونی تاکید دارد و در
کنار مردم ایران ایستاده است» .وزارت
امور خارجه آمریکا خبر داده که این
پیشنهاد را بهطور رسمی به سفارت
سوییس در تهران فرستاده که حافظ
منافع ایاالتمتحده در ایران تا آن را
در اختیار مقامهای جمهوری اسالمی
ایران بگذارند.

به تعطیلی کشیدن کشور...
آن اتحاد نیز بیشتر از آن چه بر مبنای
باورهای نظری مشترک صورت گیرد
بر مبنای منافع حیاتی مشترک شکل
خواهد گرفت .منافعــی که فقط در
صورت عمل معنا و تبلور می یابد نه
در کالم گرایی و نظریه پردازی.
به عبارتی ،اتحاد سیاسی رهبری
ســاز امریســت که در دل یک روند
حرکتی شکل می گیرد نه در ایستایی
پیــش از حرکت .به همیــن دلیل،
کسانی که نبود یک اتحاد گسترده ی
سیاسی در میان نیروهای اپوزیسیون
را بهانه ی عدم فعالیت خود یا مردم
می داننــد در واقــع از جریان های
اپوزیســیون خواهان تحقق یک امر
ناممکن هســتند .این در حالیست
که یک دید عمیق اجــازه می دهد
که شانس شکل گیری این اتحاد در
بطن یک فرایند پویــای مبارزاتی و
چالشگری قابل تصور است.
نتیجهگیری

اشــاره ی حسن روحانی به تعطیلی

نظام جمهوری اسالمی ایران میگوید
بر اوضاع مســلط شده و به پیشنهاد
امریکا واکنش منفی نشان میدهد.
«عباس موسوی» ،سخنگوی وزارت
امــور خارجه ایران گفته اســت که
پیشــنهاد آمریــکا از روی «غرض
سیاسی» اســت .تعبیری که ممکن
اســت صحیح باشــد امــا رد آن از
سوی جمهوری اسالمی «سیاسیتر
و غرضورزانهتــر» خواهد بود چراکه
ضریــب در خطــر انداختــن جان
شهروندان ایرانی را باالتر میبرد.
کمکهای انســان دوستانه دولتها
در زمان شیوع بیماریهای واگیردار
از ســوی نظامهــای دمکراتیک رد
نمیشود .یکی از تعهدات بینالمللی
دولت ایــران در برابر حــق بنیادی
بهداشــت شــهروندان ایرانی طرح
درخواست و پذیرش امکانات پزشکی
از دولتها و سازمانهای بینالمللی
برای پیشــگیری ،کنترل شــیوع و
ی خصوصا در شــرایط
مداوای بیمار 
اضطراری است.
جمهوری اسالمی ایران عضو «سازمان
بهداشت جهانی» و «مقررات بهداشت
بینالمللی» است و مطابق تعهداتش
باید حق ســامت ایرانیان را تامین
کند و برای جلـــوگیری از انتـــشار
بیماریهای واگیردار با اهمیت جهانی
تالش کنــد .الزمه ایـــن امر ،انجام
همکاریهای بینالمللی و کشوری در
جهت کشف زودرس ،کاهش یا حذف
فــوری منابع بیمــاری و جلوگیری
از انتشــار آن اســت .بر این اساس،
درصورتیکــه جمهوری اســامی
عامدانه از اجرای وظایف خود شــانه
خالی کند ،مسوولیتهای بینالمللی
متوجه دولت «حســن روحانی» به
نمایندگی از نظام جمهوری اسالمی
ادامه از صفحه ۲
کشانده شدن کشــور همان اعتراف
رفتن به ســوی فروپاشی رژیم است.
روند پرشتاب وقایع در این چند ماه
گذشــته تاییدی اســت بر این ادعا.
در این شــرایط که نابودی جمهوری
اسالمی به عنوان امر مسلم مورد تایید
خودی و غیر خودی در می آید باید
تالش کرد که مانع از نابودی همزمان
کشور شــویم .برای این منظور نیاز
به تالش همزمــان و تواءمان مردم و
اپوزیسیون هستیم .بخش عمل گرای
مردم و بخش عمل گرای اپوزیسیون
می توانند در راســتای یک حرکت
هدفمند در ابتدا همسو و به تدریج،
هماهنگ ،به این مهم دســت یابند.
در ایــن راســتا در داخل بخش یک
درصــدی آگاه و مبارز جامعه باید با
کار هدفمند و ســازمان یافته درصد
بیشــتری از جمعیت را از دو عنصر
بازدارنده ی ترس و یاس دور ســازد
و به ســوی درک ضرورت شجاعت و
امید رهنمون ســازد .در اپوزیسیون
نیز ،بدون نیاز به هیچ گونه عملیات
محیرالعقول ،بخش های عمل گرا در

خواهد بود.
مســئولیت بینالمللی به این معنی
است که دولت ایران بابت انجام دادن
یک اقدام غیرقانونی یا انجام ندادن
یک تعهد دولتی مورد بازخواست و
حتی جریمه و مجازات قرار میگیرد.
همکاریهــای بینالمللی در زمینه
حفظ سالمت و مبارزه با بیماریهای
واگیــر از قرن هجدهم میالدی وارد
مقررات بینالمللی شده است .اولین
بار در جریان کنفرانسی در پاریس در
حدود دویســت سال پیش مقررات
بینالمللی در زمینه ایجاد قرنطینه
در زمان شــیوع بیماریهای عفونی
به تصویب کشــورها رسید و جامعه
بینالمللــی وارد مرحله تشــویق
کشــورها در زمینه رعایت بهداشت
جهانی شد.
در سالهای اخیر موضوع بهداشت
جهانــی از ســوی شــورای امنیت
سازمان ملل متحد بهعنوان مساله ای
که میتواند به نقض صلح بینالمللی
منجر شود ،تلقی شده است و مطابق
منشــور ملل متحد ،یکی از وظایف
شورای امنیت حفظ صلح و امنیت
بینالمللی است .شش سال پیش در
زمان شیوع ویروس مرگبار ابوال که
مبدا آن گشــور گینه در غرب قاره
افریقا بود ،شورای امنیت برای اولین
بار وارد موضوع بهداشت جهانی شد
و با صدور قطعنامهای وظایفی برای
کشورهای عضو سازمان ملل معین و
با این تصمیم یک موضوع بهداشتی
را وارد مقوله امنیت بینالمللی کرد.
سازمان بهداشــت جهانی شش ماه
پیش از صور قطعنامه شورای امنیت
ســازمان ملل متحد ،گفته بود که
ادامه ی مبارزه ی سیاسی-اجتماعی
خود ،ضرورت نزدیکــی و همکاری
ناگزیر را در خواهند یافت و پایه های
یک اتحاد عملی را شــکل خواهند
بخشــید .اتحادی که قرار نیســت
«همه» را در بر داشته باشد ،بلکه آن
بخشی از نیروها را که با کار مشترک
مــی توانند نقش جایگزیــن رژیم و
مدیریت دوران گذار را بر عهده گرفته
و با موفقیت ایفاء کنند.
آن چــه پس در حال حاضر نیاز
داریم جا انداختن گسترده ومستدل
باور به حتمی بودن فروپاشــی رژیم
جمهوری اســامی و تدارک جدی و
برنامه ریزی شــده برای جلوگیری از
فروپاشی همزمان کشــور با آن می
باشد .در این صورت است که می توان
امیدوار بود از ایــران و ایرانی چیزی
باقی بماند تا بتوان آن را دســتمایه
ی الزم برای بازسازی آینده ی کشور
ســاخت و ایرانی را تولد بخشید آزاد
و آباد.
آری .بــا تبدیل شــرایط کشــور به
موقعیت ســهمگین و جدی کنونی
اینک زمان عمل است؛ هم برای مردم
و هم برای اپوزیسیون.

شــیوع ویروس ،باعث نگرانی جهانی
درباره ســامت عمومی شده است
چراکه تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصاد
جهانی ،افرایش آشــوب و بیثباتی و
نقض صلح در مناطق مختلف جهان
دارد و باعث انزوای بینالمللی برخی
از کشورهای منشا ویروس شده است.
شــورای امنیت با تصویب قطعنامه
 ۲۱۷۶درباره خطرات شیوع ویروس
ابوال برای صلح بینالمللی ،هیاتی از

این ســازمان را عازم مناطق بیثبات
آفریقا کرد که احتمال میرفت بیماری
همهگیر وضعیت آن را پیچیدهتر کند.
تهدید صلح بینالمللی توسط ویروس
ابوال چنان جدی گرفته شد که شورای
امنیت بالفاصله پس از قطعنامه اول
دراینباره قطعنامه دیگری در روز ۲۷
شهریور  ۱۳۹۳تصویب کرد و در آن
ضمن توصیف ویروس ابوال به تهدید
صلح و امنیت بینالمللی ،از دولتهای

هدف «سوداگران شایعه» چیست؟

* میگن این کرونا کار آمریکا بوده تا اقتصاد چین رو نابود کنه!
* نه! کار چینیهاس! داشتن سالح میساختن!
* ۳۰سال قبل کارتون ...تمام اینا رو پیشبینی کرده بود!
* اص ً
ال یه کتاب و فیلم هست مال فرقه( )...تمام اتفاقات جهان رو
تا  ۵۰۰سال بعد طراحی کردن و همین کرونا رو هم پیشبینی کردن!

این روزها چند تا از این «میگنها» شنیدهاید یا خواندهاید؟ چند تایش
را باور کردهاید؟ میخواهم به این بهانه از چیزی ســخن بگویم به نام:
«سوداگری شایعه»!
در روزهایی مثل این که اتفاقی میافتد و حدس و گمانها زیاد اســت
و نگرانی بر جامعه حاکم میشود؛ همه دنبال کسب خبر هستند! وقتی
بازار «تقاضای خبر» حسابی داغ شد؛ مثل هر بازار دیگری ،کسانی هم
به «سوداگری» مشغول میشوند و در این آشفته بازار؛ با جعل و انتشار
مطالب دروغ برای خود هوادارانی دست و پا میکنند و یا بر «پیروان!»
خود میافزایند! هدف آنها جذب مشتری به هر قیمتی است؛ خصوصاً
با انواع جعلیات!
گروههای خاصی هم هستند که با ترویج اخبار خرافی ،برای «مشتریان
خرافهپســند» تصاویر یک کتاب یا فیلم قدیمــی را «جعل و مونتاژ»
میکنند یا مث ً
ال یک تکه فیلم یا کارتون شبیه آثار مشهور «میسازند»
تا وانمود کنند اتفاقات امروز ،از سالها قبل پیشبینی شدهاند! هدفشان
«تخریــب روحیه» مــردم و جذب کردن آنهاســت و اینکه به عدهای
سادهلوح بقبوالنند« :فقط ما قدرت پیشبینی داریم!»
این روزها بهترین وقت شــکار ســادهلوحان و جذب آنان در گروهها و
فرقههای خاص اســت! فرقههایی که ادعا میکنند آینده را میدانند؛ یا
«میسازند»! مشتریان این اجناس تقلبی ،به امید اینکه از اتفاقات آینده
ســر در بیاورند ،پیرو فرقهها و گروههای «سوداگر» میشوند و زندگی
خود را میبازند!
متأسفانه اکثریتی از ما اهل تحقیق نیستیم و اشتیاق داریم تا هر چیزی
بخریم که از آینده باخبر بشویم! سوداگران هم در این بازار آشفته؛ انواع
«خبر فیک و جعلی» را با قیمت باال میفروشــند و با ویروس جهل و
خرافات «کاسبی» میکنند!
خرافات ،خرافات است! چه مذهبی باشند یا مدرن! با خرافات از نادانی
و جهل مردم سوءاســتفاده میکنند تا مشــتی «پیــروان متعصب و
خشکمغز» جذب کنند که حقیقت را پس میزنند و فقط جعلیات آنها
را باور میکنند! از این پیروان متعصب میتوان برای هر منظوری استفاده
کرد؛ از سیاســت تا تجارت! از تشکیل شرکتهای هرمی تا خالیکردن
جیبها!
شــهر نه فقط به ویروس کرونا که به ویروس جهل آلوده است! ماسک
بزنیم و «هر چیزی را نبلعیم» تا مغبون و بازنده نباشیم!
بابک داد (سایت گویا)

عضو سازمان ملل خواست تا دستورات
سازمان بهداشت جهانی که نقش آن
«محوری و اساســی» خواندهشده را
بهدقت اجرا کنند.
شــورای امنیت با ایــن اقدام تعریف
تازهای از صلح پیش روی کشورهای
جهان قرار داد .بهداشــت و سالمت
عمومی حاال بخشی از تضمین صلح
در جهان است .کشورهای برخوردار
همانند ایاالتمتحــده وظیفه دارند
تــا اقدامــات عملــی و فعاالنه برای
کنترل بیماریهای واگیردار و درمان
مبتالیان انجام دهنــد و دولتهای
درگیر هم تعهد دارنــد تا در اجرای
حق سالمت شهروندان و حفظ صلح
بینالمللی (بیمــاری تهدیدی برای
آن عنوانشده) پیشنهاد کمکهای
اضطــراری بهداشــتی و درمانی را
بپذیرند.
به همین دلیل است که ایاالتمتحده
در اجرای تعهــدات خود در باالترین
ســطوح سیاســی یعنی از ســوی
رییسجمهور و وزیــر خارجه برای
کنتــرل بیمــاری عفونی بــه ایران
پیشنهاد میدهد .ممکن است آنطور
کــه وزارت خارجه ایران تعبیر کرده
این پیشــنهاد با غرض سیاسی باشد
اما طرح آمریــکا با هر نیتی به ایران
داده شــده بود ،مسئولیت را از دوش
ایاالتمتحده تا حد زیادی برمیدارد
و متوجه جمهوری اســامی میکند
که بهصورت عمومی از این پیشنهاد
استقبال نکرده و آن را نپذیرفته است.
در حــال حاضر ایــران از آمریکا در
دیوان بینالمللی دادگستری در الهه
به دلیل خروج از توافق هســتهای و
بازگشــت تحریم خصوصا اثر تحریم
بــر تامیــن دارو و لــوازم پزشــکی
شــکایت کرده و پرونده آن در حال
رسیدگی است .آمریکا گفته این اقالم
بشردوســتانه است و از تحریم معاف
هستند .درصورتیکه ایران بهصورت
عمومی از پذیرش کمکهای انسان
دوســتانه پزشــکی خودداری کند،
اســتداللهایش در دادگاه علیــه
ایاالتمتحده ضعیف خواهد شد.
با شیوع پرســرعت ویروس کرونا در
جهان و کاهش شدید رشد اقتصادی
و افرایــش مبتالیــان و قربانیان آن،
احتمــال دارد که بهزودی شــورای
امنیــت ســازمان ملل متحــد این
موضــوع را در دســتور کار خود قرار
دهد .همانطور که در ســال ۱۳۹۳
شورا موضوع حفظ صلح را به سالمت
ارتباط و این مفهوم را توســعه داد،
ممکن است که در ارتباط با ویروس
کرونا هم اقدامات تازهتری انجام دهد
که مســئولیتهای تــازهای متوجه
جمهوری اسالمی شود.
آمار جهانی نشان میدهد پس از چین
که منشــا این ویروس بوده ،ایران در
پراکندن این ویروس در نقاط مختلف
جهان رکورددار است و بیشترین آمار
مرگومیر مبتالیان را دارد.
تسری دادن مقاومت در برابر مذاکره با
آمریکا و اختالفات دو کشور به مسائل
بهداشتی و در خطر قرار دادن سالمت
ایرانیــان که در حال دســت و پنج
نرم کردن با ویروس کرونا هســتند،
قابلیت محکوم کردن نظام جمهوری
اسالمی ایران به دلیل نقض تعهدات
بینالمللی را داراست.
بهغیراز هزینه برای کشور ،دور از انتظار
نیست که همچون شکایتهایی که در
سالهای اخیر از مقامهای جمهوری
اسالمی در دادگاههای آمریکا و کانادا
شــده ،پروندههای کیفری برای افراد
مسئول و مقامهای سیاسی که جان
شــهروندان ایرانی را با سومدیریت و
اصرار بر تصمیمــات دولتی به خطر
انداختهاند ،تشکیل شود.
فرامرز داور (ایران وایر)
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اقدامات نامتعارف علی خامنهای

از دیپلماسی جمکران
تا یادمان جلوس کرمان

دو نفری که با هــدف اثبات پاکی و
سالمت آرامگاه امام هشتم شیعیان
و خواهرش «معصومه» در مشــهد
و قم اقدام به لیســیدن ضریح آنها
کرده بودند به دستور مقامهای قضایی
بازداشت شدند.
علت بازداشــت این دو نفــر «اقدام
غیرمتعارف» اعالم شده است .اقدامی
که پیشازاین در پی شــیوع ویروس
«کرونا» در قم و ایران ،از سوی آستان
«حضرت معصومه» به شــکلی دیگر
صورت گرفته بود.
آستان حضرت معصومه در واکنش به
مصوبه شورای تامین استان قم مبنی
بر تعطیلی و اعمال برخی محدودیت
در این مجموعه مذهبی ،نهتنها حاضر
به اعمال این محدودیتها نشد ،بلکه
بیانیــهای صادر کرد و مدعی شــد
نقرههای نصبشده در مکان مذهبی
مانع از انتقال باکتری میشوند.
تولیــت ایــن آســتان را «محمــد
ســعیدی» ،امامجمعه جنجالی قم
برعهده دارد کــه پیشتر در جریان
اعتراضهای سال  ۱۳۸۸از وی فیلمی
منتشر شده بود که در آن ادعا کرده
بود آیتاهلل «علی خامنهای» هنگام
تولد ،ذکر «یا علی» گفته است .محمد
سعيدی این را به نقل از خواهر ناتنی
آقای خامنهای نقل کرده بود« :زمان
والدت رهبر انقالب که رسيد ،ما را از
اتاق بيرون کردند .قابله در اتاق داشت
زمينه تولد اين فرزند جديد را فراهم
میکرد .یکمرتبه ديدم صدای قابله
بلند شد؛ که «علی نگهدارت باشد».
ما در را باز کرديم و رفتيم تو .گفتيم
چه شد؟ گفت که اين آقا -يعنی مقام
معظم رهبری -وقتی میخواست از
بدن مادر خارج شود ،گفت «ياعلی».
این فیلم در آن زمان چنان واکنش و

بازتابهای منفی به همراه داشت که
از آن بایــد بهعنوان غیرمتعارفترین
تعریف و تمجیدهــا از خامنهای در
دوران رهبریاش نام برد.
اما غیرمتعارفتر از این تعریف ،نحوه
مواجهه دفتر و شخص خامنهای بود.
«علیاکبر ناطق نوری» ،رئیس سابق
دفتر بازرســی خامنهای سال ۱۳۹۱
گفت با ســعیدی برخورد شــد ،اما
«سحامنیوز» روایت متفاوتی را منتشر
کرده کــه حکایت از باور کردن رهبر
جمهوری اسالمی به این روایت است.
«سحامنیوز» هشت سال پس از این
روایت ،نوشت که خامنهای در دیداری
با «اکبر هاشــمی رفسنجانی» به او
گفته باور دارد که هنگام تولد ذکر «یا
علی» گفته است.
خامنهایرابایدیکیازغیرمتعارفترین
رهبران مذهبی در جهان نامید .از او
طی سالهای رهبریاش ،روایتها و
موضعگیریهای «غیرمتعارفی» سر
زده که یکی از جدیدترین آنها صدور
فتوایی در مورد ضرورت غسل دادن
قربانیان ویروس «کرونــا» در ایران
است.
این رهبر مذهبی و سیاسی در فتوای
خود آورده هر طور که شده ،حتی با
صرف هزینــه باید پیکر این قربانیان
بهنوعی غسل دادهشده و سپس دفن
شود.
این فتوا دقیقا در تقابل با اصول علم
پزشکی در نحوه دفن قربانیان «کرونا»
است .نگاهی به نحوه دفن این دسته
از قربانیان در سایر کشورهای جهان
نشــان میدهد که متولیان ،چطور با
رعایت شدیدترین اقدامات حفاظتی
اقــدام به دفن میکنند ،اما در فتوای
آقای خامنهای بهطور تلویحی تاکید
شده که هر طور شده باید پیکر قربانی

غسل داده شــود که به نظر میرسد
عمل به چنین فتوایی خود میتواند
منجر به آلوده شــدن متولیان دفن
شود.
علی خامنهای در نحوه حکومتداری
خود نیز بارها دســت بــه اقدامهای
غیرمتعارفی زده که طی این سالها
بارها از زبان روحانیون نزدیک به وی
در رسانهها و منابر بیان شده است.
مردادمــاه همین امســال روایتی از
این نحوه غیرمتعارف حکومتداری
خامنهای منتشرشــده که دفتر وی
هرگز آن را تکذیب نکرد.
ماجرا مربوط به سخنرانی یک روحانی
به نام «حسین مومنی» است که در
این سخنرانی گفته خامنهای مرداد
ماه ســال  ۱۳۹۷پــساز آنکه وارد
ضریح «امــام رضا» شــد و در آنجا
«مناجاتی خاص» کرد« :بیش از یک
ربع با آن دست جانبازی خود قنوت
گرفت» بیــرون آمد و جمله تاریخی
«جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم
کرد» را گفت.
آرامــگاه «امــام رضــا» و مســجد
«جمکران» در قم ،بهعنوان دو محل
اســتراتژیک برای رهبــر جمهوری

اسالمی شــناخته میشــود .گفته
میشود مســجد جمکران براساس
دســتور امام دوازدهم شــیعیان که
به اعتقاد آنها زنده و غایب اســت،
ساختهشــده و بحثهایی زیادی در
میان شــیعیان درباره دیــدار با امام
دوازدهم در این مسجد وجود دارد.
گفته میشــود که رهبــر جمهوری
اســامی بســیاری از تصمیمهای
مهم کشــوری را پــس از حضور در
این محلها ،اتخــاذ و ابالغ میکند
کــه در نوع خود رفتار و یک شــیوه
حکومتداری غیرمتعارف در جهان
است.
«محمدحســن رحیمیان» ،تولیت
مسجد «جمکران» ازجمله روحانیونی
است که تائید کرده خامنهای در یک
مدت معین بیش از  ۱۳بار بهصورت
مخفیانه به این مسجد آمده و با «امام
خود عشقبازی» کرده است.
«ناصر مکارم شیرازی» از مراجع تقلید
قم نیز بر این باور اســت که «یکی از
دالیل موفقیــت رهبر معظم انقالب
ارتباط نزدیک ایشان با امام زمان در
مسجد جمکران است».
«کاظم صدیقــی» از دیگر روحانیون

شناختهشــده در ایران است که در
سالهای اخیر بارها از ارتباط شخصی
خامنهای با «امام زمان» سخن گفته
که هیچگاه این سخنان از سوی دفتر
رهبر تکذیب نشده است.
صدیقــی در یکی از ســخنرانیهای
خود حتی سیاستها و تصمیمهای
علی خامنــهای مبنی بر ســرکوب
اعتراضهای سال  ۱۳۷۸و  ۱۳۸۸را
ماحصل «اتصال سیم رهبری به امام
زمان» دانسته بود.
وی یکبار دیگر گفتــه بود که «در
تمام مشــکالتی که برای رهبر پیش
میآید قبلش به بیابــان میرود و با
حضرت خلــوت میکند یا جمکران
مــیرود ،آنجــا را در بغل میگیرد و
کلید را از آنها میگیرد و دربها را
باز میکند».
از «محیالدین حائری شیرازی» ،عضو
متوفی مجلس خبرگان رهبری هم
نقلقولی مبنی بر اینکه اداره «روحاهلل
خمینی» و علی خامنــهای برعهده
«امام زمان» بوده و هست ،باقی مانده
است.
در زمان ریاست جمهوری «محمود
احمدینژاد» نیز جریانی در ایران رونق

گرفت که معتقد به ظهور قریبالوقوع
«امــام زمان» بــود کــه «علیرضا
پناهیان» یکــی از نظریهپردازان آن
در محرم ســال  ۱۳۹۱در حسینیه
«امام خمینی» نزد علی خامنهای به
این موضوع اشاره کرد ،اما با وی هیچ
برخوردی نشد.
مســجد «جمکران» در تصمیمهای
مهم حاکمیتی و زندگی شــخصی
آیتاهلل خامنهای نقش مهم و اساسی
و استراتژیک دارد.
خامنهای یک شــب پیش از ســفر
نخستوزیر ژاپن به تهران هم به این
مســجد رفت و پسازآن در دیدار با
«شــینزو آبه» ،حاضر نشد پیشنهاد
«دونالــد ترامــپ» ،رئیسجمهوری
آمریکا را بپذیرد.
یکی از مفاهیم بنیادین این دیپلماسی
خامنهای ،مفهــوم «عنایت خاص»
اســت .مفهومی که پیشتر ســردار
«محمدعلی حاجــیزاده» ،فرمانده
نیــروی هوافضای ســپاه گفته بود
که ســرنگونی پهپــاد آمریکایی از
سوی نیروهای ایران در خلیجفارس
«عنایت» اما م رضا و توقیف کشتیها
هم «عنایت خاص» امــام دوازدهم
بوده است و همین مفهوم موردعالقه
رهبر اســت که در ادبیات بســیاری
دیگر از دستاندرکاران اداره جمهوری
اسالمی تسری پیدا کرده است.
این بــاور سفتوســخت خامنهای
بــه اداره امور کشــور با توســل به
مســجد «جمکران» را باید یکی از
غیرمتعارفترین نوع رهبری در جهان
دانست که عواقب آن در ایران خود را
بهخوبی نشان داده است.
البته نبایــد فراموش کرد ســاخت
یادمانی در کرمان که جای نشستن
خامنهای هنــگام کوهنوردی در این
استان بود و ســاخت قدمگاه هنگام
ورود خامنــهای به روســتای دزلی
در استان کردســتان را به مجموعه
اقدامــات نامتعارف مرتبــط با رهبر
جمهوری اسالمی اضافه کرد.
بهنام قلیپور (ایران وایر)

حسین باستانی (بیبیسی)

حمید زرگرزاده
 40سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی
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شرایط دشوار پناهجویان
بین مرز ترکیه و یونان:

نه راه پس نه راه پیش
در همیــن روزهایی که دنیا در حال
دســت و پنجه نرم کردن با ویروس
کروناســت ،بحرانی دیگــر در حال
نطفه بســتن و رشــد در مرز آسیا و
اروپاست .شبی که در هیاهوی ادلب،
روسیه نیروهای دولت ترکیه را هدف
قرار داد ،تعادل ناپایدار منطقه به هم
ریخت.
ترکیه کنار امریکا ایســتاد و مقابل
روســیه ایران و دولت مستقر سوریه.
پس از این حمله و کشته شدن دست
کم  ۳۳نظامی ترکیه اردوغان مواضع
آتشینی گرفت.
در اولین قدم دسترسی به شبکههای
اجتماعی را در ترکیــه محدود کرد
و پس از آن برای انتقام آماده شــد.
اما در این میــان دولت ترکیه یکی
از تهدیدهای همیشــگیاش را هم
خطاب به اروپا تکرار کرد .آنکارا اروپا
و ناتو را تهدید کرد که مرزهایش را به
روی مهاجران سوریه خواهد گشود و
تمامی موانع برای ورود سیل مهاجران
به ســمت اروپــا را از میان برخواهد
داشت.
عملی کردن یک تهدید

رویترز به نقل از یک مقام ارشد ترکی ه
نوشــته که آنکارا به پلیــس و گارد
ساحلی و نیروهای مرزبانی این کشور
دســتور داده مانع خــروج مهاجران
ســوریهای نشوند .این مقام ترکیهای
گفت آنکارا تصمیم گرفته از رسیدن
مهاجران سوری به اروپا ،از طریق دریا
یا هوا جلوگیری نکند.
شــاید در نگاه اول این اتفاق بیشتر
شبیه به یکی از تهدیدهای همیشگی
دولت ترکیه بود امــا خیلی زود این
تهدید رنگ واقعیت گرفت .آن هم در
حالی که ترکیه از ســال  ۲۰۱۶برای
جلوگیری از موج مهاجرت پناهندگان
از مرزهای خود توافقی با اتحادیه اروپا
امضا کرده بــود .بدنبال این تصمیم
اما دهها هزار مهاجر به امید رسیدن
به اروپا به ســوی مرزها هجوم بردند
در اروپا به سمت مرزهای اروپا راهی
شدند.
پس از این اتفاق اردوغان در مجلس
ترکیه در اولین موضعگیری در مورد
کشته شدن  ۳۳سرباز این کشور در
شمال ســوریه گفته بود« :دیروز چه
کردیم؟ درها را باز کردیم .ما آن درها
را نمیبندیم ،چرا؟ زیرا اتحادیه اروپا
باید متعهد به وعدههای خود باشــد.
این فقط ما نباید باشیم که از آوارگان
محافظتکنیم».
اردوغان همچنین با بیان اینکه از روز
جمعــه  ۱۸هزار پناهنده در مرزهای
ترکیه به ســمت اروپا جمع شدهاند،
ادامه داد« :این تعداد ممکن اســت
روز شــنبه به  ۳۰هزار نفر برسد .ما
 ۳.۷میلیون ســوری را پناه دادهایم
و اکنون در شــرایطی قرار نداریم که
بتوانیم با موج جدیدی از پناهندگان
روبرو شویم».
اردوغان تهدیدش را پس از ســالها
عملی کرد و از مهاجران پناهنده به
عنوان اهرم فشــاری در برابر اتحادیه
اروپا استفاده تا در منازعات سیاسی
اخیر آنها را مجبور به حمایت از خود
کند.
از آن سو دولت یونان نیز اعالم کرده
بــرای جلوگیــری از ورود مهاجران

مصمــم اســت و بــرای حفاظت از
مرزهای خود به هر ابزاری متوســل
خواهد شد.
نیمههای همان شبی که رسانههای
ترکیه خبر از بازگشــایی مرزها برای
خروج پناهجویــان دادند ،جمعیت
زیادی با وســیله های شخصی و یا
اتوبوسهای بین شهری از شهرهای
مختلف ترکیه خودشان را به استان
«ادیرنه» رساندند تا بتوانند به سمت
یونان بروند.
عبور از مرز با کمک پلیس ترکیه

در ایــن میان دولــت ترکیه تنها به
رسانهها قناعت نکرد ،کارمندان ادارات
پناهندگی بــه پناهجویانی که برای
کارهای اداری بــه آنجا میروند هم
اعالم کردند که مرزها باز شده است و
میتوانند بروند .بر اساس اخبار رسیده
به «زیتــون» حتی در اســتانهای
وان و استانبول اتوبوسهایی را برای
مهاجران در نظر گرفتهاند که آنها را به
سمت استان ادیرنه ببرند و از آنجا به

بیرون مرزها هدایت کنند.
با وجود این بعضی پناهجویان به در
بسته خوردهاند .بعضی از آنان که به
ســمت مرز بلغارســتان رفته بودند،
ناامید برگشتند و اکثرا دوباره رهسپار
استان ادیرنه و مرز یونان شدند.
در این میان پلیس ترکیه همه تالشش
را میکند تا این میهمانان ناخواسته را
از آنجا براند .به آنها راهنمایی میدهد
که در کجــا تجمع کننــد ،به آنها
میگوید که خسته نشوند و همانجا
بمانند چراکه یونان سرانجام مجبور
میشود مرز را به سوی آنان باز کند.

اما برخالف آنچه دولت ترکیه در مورد
پناهجویان میگوید؛ آنها تنها سوری
نیســتند؛ عراقیها ،افغانســتانیها،
آفریقاییها و ایرانیهای زیادی هم در
میان آنان هستند.
روایت یک شاهد عینی

ی است که
«میالد» یکی از ایرانیهای 
ایرانی
با یک قاچاقچی به همراه ۱۵
ِ
دیگر به سمت ادیرنه رفته است .او به
«زیتون» گفت که به همراه دوستانش
چند روزی است که پشت مرز یونان

منتظرند تا مرزها باز شود و وارد اروپا
شوند.
میالد در مورد شرایط ادیرنه میگوید:
«اینجا مردم با پالســتیک و نایلون
برای خودشــان سقف ســاختند تا
بتوانند شبها بخوابند .بعضیها مقداری
خوراکی با خودشان آوردند ولی خب
آن کفاف نمیدهد .هرچند ترکیه و
سازمان ملل وعدههای غذایی را به ما
می رسانند .ولی خب با شرایط سختی
این اتفاق می افتــد .صفهای چند
کیلومتری برای سه دانه بیسکوییت
صبحانه یا یک نصف نان و سوپ برای

سازمان ملل :مهاجرانی که به شکل غیرمتعارف وارد مرزهای اتحادیه اروپا میشوند
ن «مجازات» شوند
نباید به خاطر تصمیمات سیاسیو 
ســوم مارس  ،۲۰۲۰پنجمین روزی
بــود که دهها هــزار پناهجو میان دو
دروازه ترکیــه و یونــان ســرگردان
مانده بودند .هلیکوپتری در آسمان
به حرکت درآمد .هزاران نفر چشــم
امیدشان به همین هلیکوپتری بود
که سران اتحادیه اروپا را باالی سرشان
میچرخاند .درنهایت ،سران اتحادیه
اروپا در کنفرانســی خبــری ،اعالم
کردند که از یونان بهعنوان «ســپر»
اروپــا ،حمایت میکنند« .اورزوال فن
در الیــن» ،رییس کمیســیون اروپا
پــس از گفتوگو با مقامات یونانی و
بازدید هوایی از پناهجویانی که در مرز
زمینی گرفتار ماندهاند ،در کنفرانس
خبری بهصراحت گفت آنهایی که
میخواســتند اروپا را محک بزنند،
ناامید خواهند شد .اشاره او به دستور
«رجبطیب اردوغان» ،رییسجمهور
ترکیه اســت که از  ۲۷فوریه ،شب،
دســتور داد مرزهای این کشور روی
پناهجویان باز شود.
گزارشهای بســیاری به «ایرانوایر»
رسیده که برخی از شهروندان ترک
به مهاجران حملــه میکنند و مورد
ضرب و شــتم قــرار میدهند .دهها
هزار نفر هــم در مرز زمینی با یونان
گیر افتادهاند .بدون آنکه بدانند چه
سرنوشتی برایشان رقم خورده است.
در حال حاضــر ،در آخرین خبرها،
دورتــادور این پناهجویــان را حصار
کشی دهاند ،سازمان ملل و صلیب سرخ
برایشــان در صفهای طوالنی ،غذا
پخش میکند و خودشان ،صبح را به
شب میرسانند .هنوز نه چادری دارند
و نه پتویی؛ آنهم در سرمای زمستان.
بســیاری از پناهجویان کــه در این
منطقــه گیــر افتادهاند ،بــا کندن
شاخههای درختهای اطراف ،برای
خود پایههای چادر درســت کردهاند
اما دورتادور این شــاخهها را کیسه
کشــیدهاند تا بلکــه در محوطهای
چند ســانتیمتری ،جلــوی بادهای
سرد گرفته شــود .زیراندازی نیست

و زمین نمناک کــه در طول روز ،از
باران خیس میشود ،تشکشان شده
است .حتی بیم آن میرود که شاید
پس از توافقات بین ترکیه و اتحادیه
اروپا و همینطور مشــخص شــدن
سرنوشــت «ادلب» در همین مکان،
میــان دو دروازه ترکیه و یونان ،برای
این پناهجویان کمپی دایر شود.
بــه نظر میرســد که این گــروه از
پناهجویان تا مشخص نشدن وضعیت
ســوریه و توافقات ترکیه در همین
منطقه نگهداری شــوند .بســیاری
از آنها مشــکالت قانونــی دارند و
ممکن اســت با بررســی مدارکشان
به کمپهای دیپورت منتقل شوند.
چشمانداز روشــنی همچنان وجود
ندارد.
از ســوی دیگر ،قایقها همچنان به
سمت جزایر یونان در حرکت هستند.
ســه جزیره نزدیک به ترکیه یعنی
«لسبوس»« ،ساموس» و «خیوس»
که از قبل کمپهای پرازدحامشــان
دایــر بود ،حاال بــا ورود دهها مهاجر
به شــکل روزانه مواجه شدهاند .طی
روزهای گذشته بسیاری از شهروندان
این جزایر به کمک پلیسهای یونانی
آمدهانــد و جلــوی ورود پناهجویان
ایســتادهاند .گفتهشــده که چندین

مهاجر هم مورد ضرب و شــتم افراد
محلی قرار گرفتهاند.
دولــت یونان ماهها اســت که وعده
میدهد کمپ پرازدحــام «موریا» را
تعطیــل خواهد کرد و بــه جای آن
مراکز سربســتهای دایر میکند که
رسیدگی به امور پناهندگان را تسهیل
خواهد کرد .حاال از روز ســوم مارس،
کشتیهای بزرگی در ساحل جزیره
«لسبــوس» پهلو میگیرند و صدها
پناهجو را به آتــن و خاک اصلی این
کشــور منتقل میکنند .در روز سوم
مارس ،صدهــا مهاجر از جنگلهای
اطــراف موریا جمعآوری شــدند و
بســیاری هم که در کمپ بودند ،با
تهیــه بلیتی  ۵۰یورویــی ،از جزیره
خالص شدند.
تا درنهایت ،امور پناهجویی ســازمان
ملــل در کمپ «موریــا» اعالم کرد
که تنها پناهجویانی میتوانند به آتن
بروند که مجوز داشــته باشند .طبق
توافقات اتحادیه اروپا و ترکیه از سال
 ۲۰۱۶امور پناهجویی مهاجرانی که
به جزایر میرســند ،در همان جزیره
بررسی میشود و اگر پناهندگیشان
موردقبول قرار بگیرد ،مجوز خروج از
جزیره دریافت خواهند کرد .در غیر
این صورت ،به کشور ترکیه دیپورت

میشوند .طبق همین توافق ،اتحادیه
اروپا موظف اســت که از پناهجویان
ترکیه ،مهاجر جذب کند .مســالهای
که به گفته مقامــات ترکیه ،تاکنون
بهدرستی عملی نشده است.
ترکیــه میگوید میزبان پنج میلیون
پناهجو اســت و حــاال بــا افزایش
درگیریهــای نظامــی در «ادلب»
ســوریه ،میترســد که بــر تعداد
پناهجویان اضافه شــود .دستکم ۳
میلیون و  ۷۰۰هزار پناهجو در ترکیه،
سوریهستند.بقیهافغانستانی،ایرانی،
پاکســتانی یا ملیتهای دیگر دارند.
درگیریها در سوریه همچنان ادامه
دارد و اتحادیه اروپا هم که بهصراحت
اعالم کرد حاضر بــه «باجدهی» به
ترکیه نیســت .در میان زندگی دهها
هزار پناهجو چه در مرز زمینی میان
ترکیــه و ایران ،چه در خاک ترکیه و
یونان ،نامشخص و ناامن ،ادامه دارد.
این واقعه بلکه بیدارباشی برای اتحادیه
اروپا باشــد که به گفته سازمان ملل،
بایستی در سیاستهای خود درباره
پناهجویــان ،تجدیدنظر کند .اگرچه
نشانهها در ســالهای اخیر حاکی از
سختگیری بیشتر علیه پناهجویان و
مهاجران است.
آیدا قجر (ایران وایر)
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نهار تشکیل میشــود .مدت زیادی
باید منتظر بمانیم تا نوبتمان شود .از
طرف دیگر امنیت چندانی نداریم و
باید مراقب وسایلمان باشیم و دزدی
اینجا زیاد است».
بعضی از مهاجران هم به پیشــنهاد
پلیس ترکیه راه آبی را انتخاب کردند.
آنها که قصد داشتند از طریق رودخانه
مریچ و دریای اژه خــود را به جزایر
یونان و بلغارستان برسانند در بین راه
با ممانعت گارد ساحلی یونان مواجه و
سرگردان شده و مجبور به بازگشت
شدهاند.
گارد ســاحلی یونان با ضربه زدن و
حتی شلیک به قایق پناهجوها سعی
در غرق کــردن آنها برای ممانعت از
ورودشان داشته است.
به عدهای دیگر هم باز به پیشــنهاد
پلیس ترکیه ســعی کردند ســیم
خاردارها را ببرند و درها را بشکنند و
وارد خاک یونان شوند .آنان با پلیس
یونان درگیر شدند و تنش باال گرفت.
«میالد» دربــاره درگیریهای پیش
آمده و تیراندازی و اســتفاده پلیس
یونــان از گاز اشــکآور میگوید«:
چند نفر از ســوری ه ابتدا درگیری را
آغاز کردند و شــروع بــه فریاد زدن
کردند ،حمله و پرتاب سنگ به سمت
یونانیها ادامه پیدا کرد و از آن طرف
آنها هم متقابال ســنگ به سمت ما
پرتاب کردند و گاز اشــکآور زدند.
پلیس ترکیه هم که پشت جمعیت
بود گاز اشک آور در اختیار پناهجویان
قرار مــیداد ،تا به ســمت یونانیها
پرتاب کنند .بعضی اوقات هم پلیس
ترکیه با ماشینهایشان جلو میآیند و
حصارها را کنار میزنند تا ما به گیت
یونانیها نزدیکتر شــویم .زمانی که
درگیریها شدت گرفت پلیس یونان
شروع به تیراندازی کرد که فکر کنم
 ۵-۴نفر کشته شدند».
خبرها هــم حاکی از آن اســت که
روزهای گذشته چهار پناهجو از جمله
یک کودک به ضــرب گلوله پلیس
یونان جان خود را از دست دادهاند.
«میالد» درباره اینکه آیا کسی توانسته
از مرز عبــور کند یا نه میگوید« :ما
فقط شنیدهایم آنهایی که بلد بودند
توانستهاند از مرز عبور کنند .سه چهار
نفری را که دیدیم گفتند همه وسایل
و گوشی را تحویل دادهاند و خودشان
را به قطار رساندند تا از طریق یونان به
کشورهای دیگر اروپایی برسند».
فعال هنوز راه برگشت برای آنها تقریبا
باز است .هنوز اتوبوسهایی در ادیرنه
وجــود دارد که آنها را به اســتانبول
برســاند ولی پلیس ترکیه بعضیها
را تهدید کرده است که اگر برگردند
دیپورت میشوند و دیگر نمیتوانند
در ترکیه بمانند.
در انتها وقتی از میالد پرســیدیم که
آیا امیدوار اســت درها باز شود یا نه،
گفت« :ما امیدوار نیستیم ،یقین داریم
که این درها باز میشود و ما به اروپا
میرویم .اگر یقین نداشتیم االن هنوز
اینجا نبودیم».
از سوی دیگر اما دولت یونان سخت
ایستاده اســت که اجازه رسیدن به
رویــای اروپا را به آنها ندهد .یونانیان
معتقدنــد مرزهای یونــان مرزهای
اروپاســت و بایــد به شــدت از آن
محافظت شود .طی روزهای گذشته
 ۴۵مهاجر را به دلیل ورود غیرقانونی
به یونان بازداشت شدند.
گفته میشود که پس از ایستادگی
ســخت یونــان در مقابــل ورود
پناهجویان به خاک این کشــور یک
افسر اردوی یونان در نزدیکی گذرگاه
مرزی کاســتانی گفته است« :امروز
فقط چند تالش محدود برای عبور از
مرز وجود داشت .امیدواریم که آنها
پیام را گرفته باشند».
احسان نادرپور (زیتون)
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عفو بینالملل :در اعتراضات آبان
نیروهای امنیتی  ۲۳کودک را کشتند

تداوم فشارها بر دانشجویان در ایران با وجود بحران کرونا
در میانــه ســال تحصیلی جاری
و در پــی افزایش خطر شــیوع
ویروس کرونــا در ایران ،در حالی
که دانشگاهها در سراسر کشور به
حالت تعطیل درآمدهاند ،سرکوب
فعاالن دانشجویی ادامه دارد .به نظر
میرسد نهادهای امنیتی به دنبال
اعالم تعطیلی دانشــگاهها ،قصد
دارند با اســتفاده از فرصت پیش
آمده ،فشارها بر جنبش دانشجویی
را بیشتر کنند.

رادیو زمانه -تنها چند روز پس از اعالم
تعطیلی دانشگاههای کشور ،دستکم
سه فعال دانشجویی از سوی نیروهای
امنیتی بازداشت شدند.
امیرحسین علیبخشــی ،از فعاالن
دانشجویی دانشگاه امیرکبیر تهران در
تاریخ چهارم اسفند از سوی نیروهای
امنیتی بازداشــت شد .او عضو سابق
شورای احیای انجمنهای دانشجویی
و انجمــن اســامی دانشــجویان
ترقیخواه دانشگاه امیرکبیر است.
علیبخشــی پس از اتمــام مراحل
بازجویــی و تکمیــل پرونــده ،روز
سهشنبه  ۱۳اسفند ماه با تودیع وثیقه
سنگین به مبلغ  ۵۰۰میلیون تومان از
زندان اوین آزاد شد.
علــی حقیقت جوان ،یکــی دیگر از
فعاالن دانشــجویی دانشــگاه علم و
صنعت است که درست پس از اعالم
تعطیلی دانشــگاهها به دلیل شیوع
ویروس کرونا از سوی نیروهای امنیتی
بازداشت و  ۹روز بعد یعنی  ۱۳اسفند
ماه ،با صدور وثیقه نیم میلیارد تومانی
آزاد شد.
همزمان با بازداشــت ایــن دو فعال
دانشــجویی ،ضیاء نبوی ،دانشجوی
کارشناســی ارشد دانشــگاه عالمه
طباطبایی و فعال با سابقه دانشجویی
هم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت
شد.
پس از بازداشت این فعال دانشجویی،
اخباری مبنی بر وخامت حال جسمی
او منتشــر شــد که حاکی از تحت
مراقبــت قرار گرفتنــش در بهداری
زندان به دلیل احتمال ابتال به ویروس
کرونا بود.
این فعال سیاســی اما در تماسهای
بعدی که با خانواده خــود ،از بهبود
حال و منفی بودن تســت کرونایش
خبر داد .او روز  ۱۲اسفند آزاد شد.
پیش از این دانشجویان در بازداشت،
بهــاره هدایت ،فعال دانشــجویی ،با
تودیع وثیقــه  ۲۰۰میلیون تومانی
موقتا از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
هدایت ،روز دوشنبه  ۲۱بهمن ،در پی
تماس تلفنی حراست دانشگاه تهران
و مراجعه به ســاختمان حراست ،به
دســت ماموران لباس شخصی مورد

ضرب و شــتم قرار گرفته و بازداشت
شــده بود .یک هفتــه بعد ،وضعیت
جسمی او که اعتصاب غذا کرده بود،
وخیم گزارش شد.
هدایت پیــش از این و در دهه  ۸۰و
زمانی که عضو شورای مرکزی دفتر
تحکیم وحدت بود ،بارها بازداشــت
و احضــار شــده بــود .او در جریان
اعتراضها به نتیجه انتخابات جنجال
برانگیز ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸
نیز دستگیر و با حکم دادگاه انقالب
تهران به مدت شش سال و نیم زندانی
بود .این فعال سیاسی سه سال پیش و
پس از تجمیع برخی حکمهای صادر
شده از سوی دادگاه انقالب در تاریخ
 ۱۴شهریور  ۱۳۹۵آزاد شد.
عالوه بر بهاره هدایت اما دو دانشجوی
دیگــر دانشــگاه تهران بــه نامهای
امیرمحمد شــریفی و معین زارعیان
هم از مقابــل خوابگاه دانشــجویی
بازداشت شدند و برایشان در دادسرای
اوین پرونده باز شد.
اتهام این دانشــجویان شــرکت در
تجمعهــای آبا 
ن ماه در دانشــگاه و
«طرحشعارهایتندوساختارشکنانه»
اعالم شد.
در خبری دیگر و در سای ه بحران شیوع
کرونا که منجر به تعطیلی دانشگاهها
شده است ،روز هفتم اسفند ماه ،ملیکا
قراگوزلو ،دانشــجوی روزنامهنگاری
دانشــگاه عالمه طباطبایــی و دبیر
انجمن اسالمی دانشــکده ارتباطات
این دانشگاه که در جریان اعتراضات
آبان  ۹۸به همراه یک دانشجوی دیگر
دانشگاه عالمه دستگیر و روز  ۱۰آذر
با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل
دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود،
بر اساس رأی دادگاه به تحمل شش
ماه حبس تعزیری محکوم شد.
از سوی دیگر لیال حسین زاده ،دبیر
شــورای صنفی دانشجویان دانشگاه

تهران که هم اکنون در حال ســپری
کردن دوران محکومیــت  ۳۰ماهه
خود در بند زنان زندان اوین اســت،
همچنان از اعزام به مرخصی محروم
مانده است.
این در حالیســت که غالمحســین
اسماعیلی ،سخنگوی قوه قضاییه روز
سهشنبه  ۱۳اسفند در مورد وضعیت
سالمتی برخی زندانیان سیاسی اعالم
کرد که در تامین بهداشت و سالمت
زندانیــان ،اقدامات بســیار خوبی با
همکاری وزارت بهداشت انجام شده
است.
همچنین ابراهیم رئیسی ،رئیس قوه
قضاییه روز  ۱۰اســفند در پی شیوع
کرونا در ایــران و نگرانیها در مورد
جــان زندانیان ،در بخشــنامهای به
تمامی قضات و دادسراها و دادگاهها
دستور داد بر اســاس «مفاد ارفاقی
مندرج در قانــون» به محکومان زیر
پنج ســال ،مرخصی یا عفو مشروط
داده شود.
با وجود این و با توجه به گزارشهای
رسیده مبنی بر شیوع ویروس کرونا
در زندانها ،گرچه در بخشنامه رئیس
قوه قضاییه به «کاهش ورود افراد به
زندانها» هم اشاره شــده ،اما ادامه
بازداشتها و تحت پیگرد قرار دادن
فعاالن دانشــجویی نشــان میدهد
دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در
پی فرصت ایجاد شده پس از تعطیلی
دانشگاهها ،ســرکوب هرچه بیشتر
فعاالن دانشــجویی را در دستور کار
خود قرار دادهاند.
افزایش فشارها بر فعاالن دانشجویی
در حالی است که بر اساس ماده ۲۰
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،برگزاری
و شــرکت در تجمعات اعتراضی نه
تنها جرم محسوب نمیشود بلکه این
مهم ب ه عنوان یکی از حقوق اساسی
شهروندان به شمار میآید.

همچنین طبــق مــاده  ۱۹میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاســی،
تمامی شهروندان از جمله دانشجویان
از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردار
هستند.
اتهامات منتسب بر فعاالن دانشجویی
در روزهای اخیر اما در مغایرت با مفاد
اسناد حقوق بشر قرار دارد.
در ماههــای اخیر و بهویــژه پس از
اعتراضات آبان ماه و همچنین ماجرای
ساقط شــدن هواپیمای مسافربری
اوکراینی توسط پدافند موشکی سپاه
پاســداران در روز  ۱۸دیماه ،موج
جدیدی از اعتراضات در دانشگاههای
سراسر ایران آغاز شــد که به دنبال
آن چندین فعال دانشجویی از جمله
محمدامین حســینی ،دبیر ســابق
شورای صنفی دانشــگاه نوشیروانی
بابل ،محمد اســماعیلی ،دانشجوی
رشته عکاسی دانشگاه تهران ،صالح
غریبی ،دانشجوی رشته دامپزشکی
دانشگاه رازی کرمانشاه و نبی تردست،
دانشــجوی رشــته جامعهشناسی
دانشــگاه رازی کرمانشاه ،بازداشت و
تحت پیگرد قرار گرفتند.

دویچه وله -ســازمان عفو بینالملل
در تازهترین گــزارش خود که روز ۴
مارس منتشر شده است ،مینویسد،
به شــواهدی تازهای در مورد کشتار
شهروندان ایران در جریان اعتراضات
آبانماه  ۱۳۹۸دست یافته است.
این سازمان حقوق بشری میگوید،
بر پایه تحقیقات تازه ،دست کم ۲۳
کودک در جریــان این اعتراضات به
دســت نیروهای امنیتی ایران کشته
شدهاند؛  ۲۲پسر و یک دختر.
عفو بینالملل مینویسد ،این کودکان
«با اســتفادهی غیرقانونی نیروهای

دستور وزارت علوم ایران برای تشکیل
کمیته «خودکشی» در دانشگاهها
رادیو فردا -یک مقام دانشگاه عالمه
طباطبایــی از دســتور وزارت علوم،
تحقیقــات و فناوری برای تشــکیل
کمیته «خودکشــی» در دانشگاهها
خبر داد.
به گزارش روز چهارشنبه  ۱۴اسفند
خبرگزاری ایســنا ،غالمرضا لطیفی،
معاون دانشــجویی دانشــگاه عالمه
طباطبایــی گفتــه که پیــرو ابالغ
دستورالعمل وزارت علوم ،این کمیته
در معاونت دانشجویی دانشگاه عالمه
نیز تشکیل شده است.
آنطور که وی عنــوان کرده ،هدف
از تشــکیل این کمیته ،پیشــگیری
از «رفتارهــای پرخطر» و همچنین
«خودکشی» در دانشگاهها است.
معاون دانشــجویی دانشــگاه عالمه
طباطبایــی دربــاره «شــایعترین
رفتارهای پرخطــر» ،به مصرف مواد
مخدر و استعمال دخانیات اشاره کرد
و گفت با این موارد برخورد میشود.
لطیفی به دانشــجویانی که «بدون
توجه به مقررات» ،مواد مخدر مصرف
میکنند یا سیگار میکشند هشدار
داد« :اگر ثابت شــود که دانشجویی
اعتیــاد دارد بر اســاس رای کمیته
انضباطی از داشــتن خوابگاه محروم

خواهد شد».
از میزان خودکشــی دانشجویان در
ایران آمار دقیقی در دست نیست ،اما
گزارشهایی از خودکشی برخی از آنها
در رسانهها منتشر شده است.
یکی از آخرین مواردی که به رسانهها
کشــیده شــد ،گزارشهایی بود که
آذرماه سال  ۹۸منتشر شد .بر اساس
این گزارشها ،چهار دانشجوی دختر
و پســر دانشگاههای شهید چمران و
جندی شــاپور اهواز طی دو هفته به
صورت «مشکوک» جان باختند.
اگرچه اطالعرســانی در مورد علت
مرگ این دانشــجویان دختر و پسر
به صورت مشــخص اعالم نشد ،اما
گزارشهــای تائیدنشــده حاکی از
«خودکشی» آنها بود.
وبســایت مشــرقنیوز در سال ۹۷
نوشته بود «شــرایط جامعه» باعث
شــده که فکر خودکشــی در «تمام
قشرها» رنگ بگیرد.
در این گزارش آمده است ،در «شرایط
اقتصادی و مشــکالت مالی که پایان
ندارد ،نه تنها افــرادی که بهرهای از
سواد و دانش ندارند ،بلکه دانشجویان
و نخبــگان نیز به خودکشــی فکر
میکنند».

آﯾﺎ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﮐردن ﻣدارک ﺑرای ﺳﻔﺎرت اﯾران ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد؟

ﺧدﻣﺎت ﮐﻧﺳوﻟﯽ و

ﺗرﺟﻣﮫ )ﯾوﻧﮑس(

ﺗرﺟﻣﮫ رﺳﻣﯽ اﺳﻧﺎد ،ﻣدارک و ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ
ﭘﺎﺳﭘورت و ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾراﻧﯽ
اﻧواع وﮐﺎﻟت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
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امنیتــی از ســاحهای مرگبار علیه
معترضان و رهگذران غیرمســلح»،
کشته شدهاند.
سن این کودکان بنا بر گزارش ،بین
 ۱۲تا  ۱۷سال گزارش شدهاست.
این ســازمان حقوق بشری با استناد
به «بررســی شــرح جراحاتها در
گواهیهای فوت و جوازهای دفن در
دستکم  ۱۰مورد و اطالعات منابع
مؤثق» مینویســد« ،مرگ کودکان
در نتیجهی شــلیک گلوله به سر یا
سینه آنها بوده و این نشان میدهد
که نیروهای امنیتی به قصد کشتن
شلیک کرده بودند».
«خونریزی»« ،خردشدگی استخوان
جمجمــه»« ،خونریــزی وســیع
داخلی»« ،پارگی قلب و ریه» از جمله
صدماتی اســت کــه در گواهیهای
مرگ به آنها اشاره شده است.
پراکندگی جغرافیایی محل سکونت
این  ۲۳کودک که به نوشــتهی عفو
بینالملل در  ۱۳شــهر و  ۶استان در
نقاط گوناگون ایران رخ داده اســت،
نشــان از «دامنهی گســتردهی آن
سرکوب خونین» دارد.
فلیپ لوتر ،مدیــر پژوهشها و امور
حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای
عفو بینالملل از آشــکار شــدن هر
چه بیشــتر «ابعاد هولناک استفاده
غیرقانونی از سالحهای مرگبار برای
سرکوب اعتراضات» در ماههای اخیر
سخن گفته است .لوتر این واقعیت که
«اکثر موارد مرگ کودکان در روزهای
دوم و ســوم اعتراضات» اتفاق افتاده
را «گواه دیگری بر کشــتار وسیع و
سریعی میداند که نیروهای امنیتی
برای سرکوب کردن اعتراضات به هر
قیمتی در ایران به راه انداختند».
وی بــا توجه به اینکــه «مقامات و
مســئوالن حکومت ایــران از انجام
تحقیقات مستقل و بیطرفانه و مؤثر
ســرباز زدهاند»« ،ایجاد مکانیسمی
تحقیقاتی برای رســیدگی به کشتار
معترضان و رهگذران از جمله کودکان
در آبانماه را از سوی کشورهای عضو
شورای حقوق بشر ســازمان ملل را
ضروری» دانسته است.

Since 1991

604.987.1413
unexpro@gmail.com

ﻋﻘد و طﻼق ﺷرﻋﯽ
ﭘرﮐردن ﻓرﻣﮭﺎی ادارات
دﻋوت ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای وﯾزای ﺗورﯾﺳﺗﯽ

1604A Lonsdale Avenue, North Vancouver
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پدید ه«ضریحلیسی»
در پی شیوع کرونا
زمانــی که ویروس کرونــا در ووهان
چین دیده شد ،شاید آخرین چیزی
کــه ممکن بود به ذهن شــهروندان
ایرانی برســد ،نقش خرافات مذهبی
در اشــاعهی آن بود .مردم بیشتر از
پروازهای ماهان بــه چین و حضور
تاجران و توریستهای چینی در ایران
عصبانی و نگــران بودند حتی روزی
که اولین بیمار در قم مشــاهده شد،
تمامی بحثها و نظرات پیرامون رفتار
سیاســی حاکمیت بود .کمتر کسی
باور میکرد حــدودا ً یک هفته بعد،
شــیعیان افراطی نظام والیت فقیه
برای مبارزه با این ویروس خطرناک،
برخالف تمــام کشــورهای درگیر،
قرنطینه و خانهنشینی را رها کنند و
به اجتماعات و اماکن مذهبی پناهنده
شــوند .افراطیون مذهبی حتی پا را
فراتر نهادند و عالوه بر برگزاری مراسم
نماز جماعت و راهانداختن دستههای
ســینهزنی و… به رفتار عجیبتری
روی آوردند« :لیسیدن ضریح»!
اولین ویدئویی که منتشر شد چنین
بهنظر رســید جــوان کمعقلی قصد
جل 
ب توجــه و احتماال شــهرت در
فضای مجازی دارد اما در کمتر از چند
ساعت نفرات دیگری نیز دیده شدند
کــه در و دیوار و ضریح حرم حضرت
معصومه و امام رضا را «میبوسیدند»
و «میلیســیدند» .چنین کاری که
بیشــتر به رفتاری اروتیک میماند،
پیــش از این هرگز در هیچ مراســم
آیینی و مذهبیای دیده نشده ،الاقل
نگارنده تــا کنون با چنین صحنهای
در زندگیاش مواجه نشــده اســت.
بهنظر میرسد کمپینی در شبکههای
اجتماعی با عنوان «لیسیدن ضریح»
در حال شکلگیری است.
چنین رفتارهای عجیب و در شرایط
کنونی کشور خطرناک ،ثمرهی سالها
ترویج خرافاتی اســت که روحانیون
وابسته به حاکمیت مبلغاش بودهاند.
حاال همین خرافــات دارد دامنگیر
حاکمان جمهوری اسالمی میشود.
ناآگاهانی که کورکورانه تابع دستورات
آیات عظام و ولی فقیه بودند ،امروز به
ناقالن بیماری به مراجع تقلید خود
شدهاند .از آنجایی که اکثر مسئوالن
جمهوری اســامی مرتب به «قم»
رفتوآمد دارند و با علما و روحانیون
این شــهر مالقاتهای بعضا هفتگی
میکنند ،همگــی در معرض ابتال به
کرونا قرار گرفتهاند .تعدادی از ایشان
و خانوادههاشان به این ویروس جدید
مبتال شده و حتی درگذشتهاند.
نگاهی به نظــرات و فتاوای متضادی
که در این مــدت از طرف روحانیون
و حکومت منتشر شــده ،ما را با این
واقعیت مواجــه میکند که حاکمان
برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس
کرونا دچار اختالف نظر و مشــکالت
عدیدهای شــدهاند .بیــش از چهل
سال اســت نظام جمهوری اسالمی
تکیه بر زیارت و توســل به قبور ائمه
و امامزادگان دارد .رهبران و مسئوالن
جمهوری اسالمی سالها کوشیدهاند
بگویند حرم امامان و امامزادگان منبع
فیــض و درمان بیماریهای روحی و
جسمی است ،حال چگونه میتوانند
به مریدان و مقلدانشان بگویند این
اماکن «دارالشــفاء» نیستند و اتفاقا
میتوانند عامل شیوع بیشتر ویروس
شوند.
در این سالها حاکمیت ایران متکلم
وحــده بوده و اجــازهی بیان نظر به
مخالفان مذهب و حتی دگراندیشان

متدینی که به اسالم مومناند ،را نداده
اســت .یکنفس و با ارادهای پوالدین
از اهمیت زیــارت قبور بزرگان دینی
گفتــه و برای اثبات ســخناناش به
کتب مشــکوکی مانند بحــار االنوار
و اصول کافی و… تکیه زده اســت.
کتابهایی که اکثر مطالبشــان با
رویدادهای تاریخی و اســتداللهای
منطقی و عقالنی منافــات دارد .در
همین بحار االنوار احادیثی دربارهی
اهمیت شــهر قم وجــود دارد ،مثال
در یکی از آنها از قول امام هشــتم
شیعیان چنین آمده است« :هنگامی
که فتنهها همهى شهرها را فرا گیرد،
به قــم و اطراف آن پناه ببرید که بال
از قم دفع شده اســت ]1[».ویروس
کرونا ،نه مرز میشناسد نه ایدئولوژی
و برخالف احادیث کتب شیعه ،اتفاقا
از قم ،مهمترین شهر پرورشدهندهی
روحانیون ایران ،حرکتش را آغاز کرده
است.
بیم خنثیشدن سالها تبلیغ عقاید
افراطی مذهبی باعث شــده با نوعی
سردرگمی و اختالف نظر شدید بین
مســئوالن و روحانیون شیعه مواجه
باشــیم .از طرفی دولت اصــرار دارد
مردم از ســفر و شــرکت در هر نوع
مکان ،چه مذهبی و چه غیرمذهبی،
پرتردد پرهیز کننــد (که توصیهای
عقالنی است) اما طرف دیگر مراجع
دینی و روحانیونی هستند که با صدور
بیانیه یا ارســال ویدیو به شبکههای
مجازی مقلدان خود را به زیارت قبور
دعوت میکنند و اصرار دارند کسی با

زیارت مثال قبر امام هشــتم که «دار
الشفاء» است ،بیمار نمیشود .همین
افراطیون هســتند که مانع تعطیلی
اماکــن مذهبی شــدهاند .علیرغم
وضعیت بحرانی کشور ،هنوز درهای
امامزادهها و حرم امــام رضا به روی
زائران گشوده اســت و زائران آزادانه
به زیارت میروند ســپس در شهرها
میگردنــد و باعث انتقال بیماری به
دیگر شهروندان میشوند.
چرا حاکمــان جمهوری اســامی
نمیتوانند یا نمیخواهند جلوی این
رفتارهای خطرنــاک را بگیرند؟ چرا
کسانی که با چنین رفتارهایی اصرار
بــر بحرانیتر کردن اوضــاع دارند را
دستگیر نمیکنند؟ چرا هیچ تالشی
برای قرنطینهکردن قم نشــد یا اگر
هم شد موفقآمیز نبود؟ پاسخ روشن
است« :مبلغان و کاســبان خرافات
مذهبی حاضر نیستند منافع اقتصادی
و سیاسی خود را به خطر بیاندازند».
کســانی که امروز کمپین «لیسیدن
و بوســیدن ضریح» راه انداختهاند یا
علیرغم هشــدار کارشناسان هنوز
اصــرار به برگــزاری نمــاز جماعت

و مراســم ســینهزنی در حرمهــا و
خیابانها دارند ،همانهایی هستند
کــه در مواقعــی مانند آبــان  ۹۸با
اشارهی روحانیون حاکم بر ایران ،به
خیابانها میآیند و با «شور حسینی»
شــهروندان را میزنند و میکشند و
سرکوب میکنند .روحانیون حاکم بر
ایران از وجود چنین افرادی همیشه
سود بردهاند .جوانی که امروز خود را
بــه در و دیوار حرم حضرت معصومه
میمالد و از خود تصویر میگیرد ،پیرو
جوانان گشــت ثاراهلل دههی شصت
است .حتی پوشش و گویششان نیز
تغییر چندانی نکرده است.
این جوانان ناآگاه افراطی از دینی که
به آن معتقد هستند چیزی نمیدانند،
مقلدند و از مرجعشان تقلید میکنند.
روحانیــون به آنهــا گفتهاند واجب
دینی است مرجع تقلید داشته باشید
و هرچه او گفــت باید اطاعت و اجرا
کنید حتی اگر خالف دین باشد هم
اشــکال ندارد زیرا گناهش بر گردن
مرجعتان خواهد بــود .با این روش
علیرغم شــعارهایی کــه میدهند،
هر نوع انگیزهی مطالعــه و مداقه و

کمبود مواد ضدعفونی کننده و کاالهای تقلبی در بازار
زیر سایه نگاه شرعی نظام به «الکل»
کیهان لندن -نگاه شرعی جمهوری
اســامی به «الکل» و جلوگیری از
واردات الکل سفید به کشور نیز این
روزها به یاری گسترش شیوع ُکرونا
در ایران آمده است.
در پی شــیوع ویروس ُکرونا در ایران
تقاضا برای مواد ضدعفونی به شدت
افزایش پیدا کــرد و عدم پیشبینی
دولت موجب کمبود و نایاب شــدن
ی کننده شــد .اکنون
مواد ضدعفون 
دولت از تولیدکنندگان مواد بهداشتی
ی را
خواســته تولید مــواد ضدعفون 
افزایش دهند.
تولیدکنندگان از نبود الکل ســفید
شــکایت دارند و گفته میشــود که
جمهوری اســامی به دلیل «مسائل
شــرعی» اجازه واردات الکل سفید را
نداده اســت .از سوی دیگر بازار مواد
ضدعفونی و ژلهای شستشوی تقلبی
داغ شده و سالمت مردم در این رابطه
نیز به خطر افتاده است.
بر اساس گزارشها تا پیش از شیوع
این ویروس ،کارخانههای تولیدکننده
مواد شــوینده و ضدعفونی با وجود
صادرات به عراق ،افغانستان و بازار ۸۰
میلیونی داخل با  ۳۰درصد ظرفیت
خود فعال بودند اما اکنون که نزدیک
به دو هفته از اعالم رســمی شــیوع
ویروس ُکرونا گذشته ،این واحدهای
تولیدی نتوانستند با وجود راهاندازی
خطوط تولید جدید نیاز بازار را تأمین
کنند .این در حالیســت که مقامات
دولتی اصرار دارند هیچ کمبودی برای
تولید لوازم بهداشتی نظیر ماسک و
مواد ضدعفونی وجــود ندارد .عباس

تابش معــاون وزیر صنعــت ،معدن
و تجارت روز پنجشــنبه  ۱۵اسفند
 ۱۳۹۸گفته که میزان تولید و ذخایر
الکل ،ژل و مواد ضد عفونی در کشور،
به حد کافی و جوابگوی نیازها است و
برای تأمین ماسک با واردات مشکل را
حل میکنیم.
مســعود کمبرانی رئیس پژوهشکده
توســعه صنایــع شــیمیایی جهاد
دانشگاهی روز گذشــته گفت« :در
روزهــای اخیر ،روزانــه یک تن مواد
ضدعفونیکننده در پژوهشکده توسعه
صنایع شــمیایی جهاد دانشــگاهی
تولید میشد ،ولی با توجه به این که
الکلی که در اختیار داشتیم تمام شد،
مشغول رایزنی با سازمانهای مختلف
هستیم تا بتوانیم برای تولید این مواد
الکل به دست آوریم».
رئیس پژوهشــکده توســعه صنایع
شیمیایی جهاد دانشــگاهی افزوده
که «اگر مــواد اولیه در اختیار جهاد
دانشگاهی قرار بگیرد ،میتوانیم روزانه
پنج الــی  ۱۰تن از این مواد را تولید
کنیم».
ی
بــا اینهمه ،کمبود مــواد ضدعفون 
در فروشــگاهها و ناتوانــی دولت در
مدیریت توزیع این مواد موجب شده
مردم برای تأمین نیاز خود به ســراغ
فروشــندگان داروی قاچــاق بروند.
خیابان ناصرخسرو تهران این روزها پر
از مردمی اســت که برای خرید چند
شیشه مواد ضدعفون 
ی از جمله الکل
به مغازهها و دستفروشــان مراجعه
میکنند.
در این میان اما ابهاماتی درباره سالمت

این مواد نیــز وجود دارد .دکتر فرزاد
پیرویان معاون غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی «شهید بهشتی» هفته
جاری دربــاره توزیع الکل متانول به
جای مواد ضدعفونی و همچنین مواد
مصرفی تقلبی در بازار هشدار داد.
به گفته فرزاد پیرویان بر اساس اعالم
سازمان بهداشت جهانی ،ضدعفونی
کنندههای دست و ابزار بر پایه الکل
 ۷۰درصــد در اولویت اســت که در
ایران ضدعفونی کنندههای متنوعی
با درصدهای مختلف وجود دارد که
همگی پروانه وزارت بهداشت را دارند.
فرزاد پیرویان اما با هشدار نسبت به
توزیــع الکل متانول یا الکل چوب به
عنوان الکل ضدعفونی کننده در برخی
مراکز و مغازهها ،گفته اســت« :مردم
باید آگاه باشند که این محصوالت نه
تنها اثربخشی نداشته و موارد مصرف
دیگری دارند،بلکه در صورت جذب
خوراکی،

پوستی و یا اشتباها مصرف
بسیار خطرناک بوده و قطعا عوارض
بسیار سنگینی مانند کوری و عوارض
شدید کبدی به دنبال خواهد داشت».
مهــدی طاهــری رئیــس اتحادیه
فروشــندگان مــواد شــیمیایی به
خبرگــزاری ایلنا گفنته اســت که
«اگر وزارت بهداشــت به مــا اجازه
بدهد کــه ایزوپروپیل الــکل را وارد
کنیــم ،میتوانیــم آنها را بــه مواد
ضدعفونیکننده تبدیل کنیم .اکنون
یکی از همکاران ما  ۲۰کانتینر از این
محصول در جبلعلی امارات دارد اما
چون قرنطینه هستیم هیچکسی آن
را نمیآورد».

تحقیــق را در مریدانشــان از بین
میبرند .مراجع تقلید به مقلدانشان
آموختهاند راه نجات یکی است و آن
هم شیعهی اثنی عشری بودن است
و بــس! باید مرید امامــان معصوم و
امام زمان و نایب بــر حقاش ،آقای
خامنهای ،باشــید وگرنــه به جهنم
خواهید رفت .آنچه مقلدان مراجع
آموختهاند این است« :بهجز چند ده
میلیون شیعه ،بقیهی مردمان جهان
گمراه و جهنمیاند ».بدیهی اســت
کســی که ملجا و پناهــی جز قبور
امامان و امامزادگان ندارد ،با تعصب و
خشم هر کاری میکند تا ثابت کند
حرم امامش ،بهشتاش ،فاقد هرگونه
بال و بیماری است.
بر کسی پوشــیده نیست جمهوری
اســامی ایران برای اثبات حقانیت
شــیعهی مد نظــر والیــت فقیه و
گسترش آن در سراسر سرزمینهای
اســامی بســیار کوشــیده است،
کاری که بهنوعــی دیگر مریدان ابن
تیمیه[ ]2و محمد بن عبد الوهاب[]3
در حکومت وهابی عربستان سعودی
به آن مشــغولاند .حکومت ایران که
مدعی اجرای صحیح ســنت نبوی و
شــیوهی حکومت علی بن ابیطالب
است در کشوری که تعداد کثیری از
مردم نیازمند و گرفتارند ،مبالغ کالنی
صرف تبلیغات مذهبی و ساختن بقاع
متبرکه میکنــد .روحانیت افراطی
شــیعه چنین هزینههایی را واجب
میداند و بهعنــوان یک امر ضروری
دینی بــه آن مینگــرد .جمهوری
اســامیای کــه برای رســیدن به
خواستهی خود با تمام توان از همهی
رســانههایش زیارت قبــور و تحت
حمایت اهل بیت قرارگرفتن را تبلیغ و
با برگزاری مراسم عزاداری و سینهزنی
مردم متدین را تهییج کرده اســت،
حال چگونه میتواند بگوید بهخاطر
عدم شیوع کرونا در منزلهاتان بمانید
و به زیارت نرویــد؟ حاکمیت ایران
حاضر اســت عدهای کثیری به این
بیماری مبتال شوند اما خدشهای به
عقاید مریداناش وارد نشود ،چرا که
به آنها نیاز دارد.
اما بخش شــگفتانگیز این اطاعت
کورکورانهی مقلدان اینجاســت که
نمیدانند آنچه روحانیت شــیعه به
آن اصرار دارد معموال بر خالف نظرات
صریح قرآن است .بر هیچ مسلمانی
پوشیده نیست شعار پیامبر اسالم از
همان روزهای ابتدای بعثت مبارزه با
شرک بود .دیده شده بعضی از مردم
گمانمیکنند مشــرکان مکه بتها
را میپرســتیدند و به خدا اعتقادی
نداشــتند اما چنین تصوری اشتباه
اســت ،آنها به خدا ایمان داشــتند
ولی بتها را شــریک او در مدیریت
و ادارهی امــور جهان میدانســتند.
مشــرکان برای بتهای خود نذورات
میدادند و قربانی میکردند ،با طال و
چیزهای دیگر آنها را میآراستند و
محل قرارگرفتنشان را مقدس و ویژه
میدانســتند .از بتها میخواستند
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ت کنند تا
نزد خداوند آنها را شــفاع 
مشکالتشان حل شود یا فالن بیمار
شــفا پیدا کند .آیا امروزه شــیعیان
افراطــی آموزشدیــدهی جمهوری
اســامی و روحانیت شــیعه همین
رفتــار را با حرم و مدفــن امامان و
امامزادگان نمیکنند؟ این در حالی
است که قرآن زیارت قبور و گفتوگو
با مردگان را نادرســت میداند .مثال
در ســورهی تکاثر چنین میخوانیم:
«افزونطلبی شما را به خود مشغول
داشته اســت ،تا آنجا که به زیارت
قبرها رفتید»[.]4
هرچند توهین به مقدســات دیگران
کاری نادرست و ناپسند است (مانند
رفتار ناشایستی که حکومت عربستان
سعودی با قبور ائمهی شیعه در بقیع
ن دلیلی برای قداست قبر و
کرد) اما ای 
صحیحبودن زیارت و توسلجستن به
آن نمیشود .اساساً درخواستکردن
از اموات کاری اشــتباه و غیرعقالنی
اســت حتی قرآن نیــز چنین کاری
را صحیــح نمیدانــد« :اگــر آنها
(مردگان) را بخوانید صدای شــما را
نمیشنوند و اگر هم بشنوند به شما
پاسخ نمیگویند و روز قیامت شرک
شــما را منکر میشوند ،و هیچ کس
مانند (خداونــد آگاه و) خبیر تو را با
خبر نمیســازد ]5[».با این حال در
منابع شــیعه (مانند وسائل الشیعه،
اصول کافی ،بحار األنوار و…) احادیث
بسیاری دیده میشود که زیارت قبور
بزرگان دین و خصوصاً ائمه را مستحب
مؤکــد و گاهی برتــر از انجام بعضی
واجبات دینــی و همینطور موجب
بخشایش یکبارهی گناهان میداند،
مانند ایــن حدیث که از قــول امام
ششم شیعیان نقل میکنند« :به خدا
سوگند اگر شما را از فضیلت زیارت او
(امام حسین) باخبر میکردم ،حج را
رها میکردید…[.»]6
جمهوری اســامی همیشه کسانی
که تناقضهــای رفتاری شــیعهی
افراطی با دســتورات قرآن را مطرح
کردهاند به وهابیگری متهم نموده و
زندانی و گاهی به مرگ محکوم کرده
اســت .این رفتار خشن روحانیون با
منتقدان بهخاطــر منافع اقتصادی و
سیاســی قابل توجهی که در ترویج
خرافه و امام و امامزادهپرستی دارند،
قابل درک است اما اعتراضهای آبان
 ،۹۸دی  ،۹۶خرداد  ۸۸و… رشــد
نگرانکنندهی فقر و بیکاری ،باالرفتن
آمار طالق بهخاطر مشکالت اقتصادی
و صدها گرفتاری دیگر ،زنگ هشداری
برای مسئوالن حکومت ایران است تا
الاقل بــرای حفظ قدرتشــان هم
شــده ،بهجای برخوردهای امنیتی با
منتقدین ،کمی از مواضع ایدئولوژیک
خــود عقب بنشــینند ،تبلیغ عقاید
خرافی و اجرای نمایشهای عجیب
مذهبی را تعطیل کنند و بهجایش به
مسئولیت اصلیشان که ادارهی کشور
ایران است ،بپردازند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشتها و منابع:
[ .]1بحاراألنوار ج ۵۷
[ .]2از علمــای اهل ســنت در قرن
هشــتم ه .ق که مبانی اندیشــهی
سلفیگری را بنیان گذاشت.
[ .]3از علمــای اهل ســنت در قرن
دوازده و سیزده ه .ق ،وی با توجه به
اندیشههای ابن تیمیه دیدگاه جدیدی
را در مذهــب حنبلی مطرح کرد که
بعدها نزد مسلمانان به وهابیت مشهور
شد.
[ .]4التکاثر۲ ،۱/
[ .]5فاطر۱۴ /
[ .]6وسائل الشیعه ،ج ۱۴
علی زمانی (رادیو زمانه)

 33شماره  ۱4۶6جمعه  16اسفند ۱۳۹۸

د

41 PAIVAND Vol. 22 Issue 1311 Friday March 17, 2017

Issue 1466 Friday March 6, 2020

33

بستی نمکی،
UNIVERSITYشیش درو
SIMON
FRASER
یک درو نبستی نمکی!
هادی خرسندی

مکی

وروز
عالوه
د این
صاص
سیما
راتی
عه به

ـکی
حمید
و دهه
ایران

برای
ود به
طبان
ب کند
دی،
لیون
ارد.

بخش یازدهم
همیــن هفته یک امامزاده دوقلو قرار بــود در حومه تهرانرونمائی بشــه که متوقف مونده .حاال چرا؟ چون یک مقدار
بسم اهلل الرحمن الرحیم .دیدن سردار شوراالسالم با آن هیکلی خرابکار انتحاری برای سیاهنمائی ،خودشونو به کرونا زدهاند
که بطور زایدالوصفی بزرگ بود و شکمی که مثل توپ بزرگی و از دنیا رفته اند.
باال و پائین می پرید و کله کوچکی که در میان یونیفورم بزرگ -اینها را دشمن فرستاده بوده؟
خودنمائی می نمود ،و شعر مهد کودکی که سردار ورجه ورجه -معلومه .ما با بازماندگان به شدت برخورد می کنیم.
کنان میخواند ،خیلی برای اینجانبه تماشائی بود .سردار چنین -ولی یک عده هم بی گناه کشته شده اند.
خُ ب اونا خیال کنند سوار هواپیمای اوکراین بوده اند .اق ًال االن
میخواند:
یک ماه بیشتر زنده مانده اند.
شیش درو بستی نمکی ،یک درو نبستی نمکی.DRSمیکنید
بهداشــت دفاع
ANDترتیب شــما دارین از وزیر
- KATHARINEبه این
 MIRHADYنشنید زیرا غرق خواندن شعر
سردار گویا ســام اینجانبه را
FEREIDOUN
سردار؟
نمودیم:
سالم
بلند
صدای E N D O W E D L E C T U R E I N I R A N I A N S
بودE.این IبارDبا T U
نمکی S
نه خیر ،اون که اعدامه.سالم عرض کردم سردار.ســردار دوباره مدتی ورجه ورجه نموده «هفت درو بســتی
شیش درو بستی نمکی ،یک درو نبستی نمکی.سعیدی ،یک درو نبستس نمکی» خوانده ،و افزود:
شعر کودکستانی میخوانید سردار؟حاال خوشبختانه یکی از روحانیون بزرگ آیت اهلل تبریزیانسردار گرامی با حرف من به خود آمده و گفتند:
حواسم نبود خواهر .خیر .شعر گفته مردم پنبه آغشته به روغن بنفشه بردارند و در ...
ببخشید شما هستید؟ شرمندهAli Ansari is Professor of History at the
میگویم:
بگوید.
را
اش
بقیه
نمیشود
رویش
سردار
میخواندم.
شعر
بهداشت
وزیر
داشتمofبرای
نیست،
University
St. Andrews.
کودکستانی His
research
You are invited to attend the 15th annual Drs
interests include the development of the
خواهران گشت
جزو
من
گرامی.
سردار
باشــید
صریح
من
بانمکی؟
سعید
آقایFereidoun and Katharine Mirhady Endowed
State in Iran in the modern era, with a
particular
focus
on
nationalism,
mytholبعله .ایشان شیش تا درو بسته بود ،ولی یک درو نبسته بود .ثاراهلل هستم ،خجالتنمیکشمLecture in Iranian.
Studies.
ogy and the use (and abuse) of history.
بعله ،معذرت میخوام ،فرموده «موقع خواب یک پنبه آغشته Heشد.
is alsoوارد
آن در
صاحبمردهinهم از
کرونای
interested
the politics and
Speaker:
Ali
Ansari
history of the Islamic Republic and the
به روغن بنفشه بالنسبت در مقعد خود بگذارید».
ماهان؟
هواپیمائیbroader relations of Britain and the
University
St.ازof
Andrews
توجه بوده.
صدر اسالم مورد
بنفشه
سردار می افزاید :روغن
زدی.
حدس
United States with Iran. He is the author
of Iran:
خوبA Very
آفرینShort .Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran
Friday,حضرت
حضرت صادق و
از
کنید
ســرچ
که
را
اینترنت
شما
سردار.
میباشم
جریان
در
و
باشم
می
نویس
روزنامه
آخر من(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010),
24 March 2017, 7 PM
Iran Under
Ahmadinejad
(2008),
and The
History of
دروModern
شیشIran Fletcherزمان از
حالیکه اون
در
هســت،
بهش
راجع
خیلی
رضا
امــام
نمکی.
نبستی
درو
یک
سعیدی،
بستی
Challenge Theatre, Room 1900
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investiFraser
University,
Campus
«Simonادهنوا
یفرماید
الســام م
Vancouverعلیه
نبوده .امام رضا
برگشت به کرونا خبری
ماهان و رفت
پروازهای
گرامی
historiographyوgating the
of modern
مگر Iran,
both the
سردارway in
ولی which515 West Hastings Street, Vancouver
historians have interpreted the development of Iranian state and
چین توسط سپاه انجام نشده؟
بالبنفســنج فانه بارد فی الصیف و حار فی الشتاء» یعنی ای
society, as well as the way in which Iranian historians have sought
both in
حرفهاterms
اینof their
من ownto construct
اینa
distinctly
Iranian identity
بهداشت
وزیر
که
بنویسید
نمیشه.
سرم
 Thisو به هر
lectureهستید
هرکجا که
در
من،
فرزندان
و
برادران
خواهران،
is free and open to the public.
history but also in relation to regional and international powers,
شده و کجا که میروید لطفاً همیشه روغن بنفشه همراه داشته باشید
تعطیل
ها
امامزاده
چونکه
بشــه
اعدام
و
محاکمه
باید
most obviously the West.
As seating is limited, reservations are recommended.
ضریح
نیت
خلوص
با
بروند
میخواستند
که
مردمی
امامزاده ها و خود را با آن خوشبو کنید زیرا این روغنی است معجزه گر
"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
Please register online at
basic questions:
االنis an
;Iranian
ماچ and
how has
را دست Iranian
زمستان گرم
theseعالف که مسلمین و مسلمات را در تابستان سرد و در
مقدسه
whatدر اماکن
پشت
کنند،
بکشند و
www.sfu.ca/history/events.html
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
السالمofمنتظر
علیه
های
امامزاده
هم
آنطرف
شده اند .از
discussionماچ و نگه میدارد و موجب ضدعفونی بدن نیز میشود و با ویتامین
"issues of nationalism in modern Iran.
Grant
Farr
(Middle
East
Media
and
Book
)Reviews
بوسه زائرین هستند .اینطور ما زحمت میکشیم امامزاده تولید هایی که دارد برای پوست بدن مفید میباشد.
می کنیم ،اینها می آیند به بهانه یک بیماری در دین و مذهب -ســردار این را خودتان ترجمه فرمودید یا مرحوم ذبیح اهلل
www.sfu.ca/history
و اسالم و شریعت را تخته میکنند.
منصوری؟
جای بسی شرمندگی می باشد سردار.-خودم ترجمه کردم .خیلی هم سعی کردم فرمایشات آیت اهلل

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس ،گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی
کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی :مهناز صالحی
نقاشی ،کالژ ،سفال :شیما دهقان
موسیقی :آرزو ملکی ،نازنین صادقی

www . PersianEvents . ca

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی :محمد محمدعلی
تئاتر ،منایشنامه نویسی :محمد رحمانیان
بازیگری :مهتاب نصیرپور
فیلمسازی :حسین فاضلی
عکاسی :نیما راهنما

موسـیقـی
کمانچه ،ویلن :سعید فرج پوری
آواز :پرویز نزاکتی
تار ،سه تار :علی رزمی
بربط :علی سجادی
سنتور :ساینا خالدی
متبک ،دف :هامین هنری
گیتار :کاوه یغمایی ،نازنین صادقی
پیانو :نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون :سعید زرگری
آهنگ سازی ،نی :امیر اسالمی
ویلن ،کمانچه :سینا احتاد
ویلن کالسیک :علی عسگری

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ ،اکریلیک :محمدرضا آتشزاد
نقاشی رنگ روغن ،میکس میدیا :مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی ،ذغال و آبرنگ :نازنین صادقی
کاریکاتور ،انیمیشن :افشین سبوکی
مینیاتور ،تذهیب :فرهاد الله دشتی
طراحی :حمیدرضا جدید
گرافیک :فرزان کرمانی نژاد
سرامیک :املیرا حبیب اله
مجسمه سازی :مجید شیخ اکبری
خوشنویسی :مسعود کریمایی

زبان
انگلیسی :یلدا احمدوند
فرانسه :سام زهره وندی

علوم پایه
ریاضی ،فیزیک ،کامپیوتر :دامون طهماسبی
شیمی :سهند طهماسبی

facebook . com / percai
www . percai . com
info @ percai . com

)1181 West 16th Street (at Pemberton Ave
North Vancouver, BC V7P 1R4

)778.PERSIAN (737.7426
778 . 889 . 4820

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران
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تبریزیان را به عربی برگردانم ولی متأسفانه موفق نشدم .یعنی
یکجوری بی ادبی درمیآمد.
سردار گرامی ،آیا این دستورالعمل آیت اهلل تبریزیان از نظرشرعی «فتوا» حساب میشود؟
فکر نمیکنم .یعنی نمیدانم درجه اجتهاد باالتنه و پائین تنهدارد یا خیر.
ولی رهنمود زایدالوصفی نموده اند .آیا هیچ اثری در جامعهداشت؟
بعله ،بالفاصله روی قیمت پنبه اثر گذاشت.جدی؟جدی .یعنی نرخ پنبه شبانه رفت باال.چرا شبانه؟برای اینکه گفته مردم موقع خواب آن را بگذارند.نرخ روغن بنفشه چی؟اص ًال گیر نمیاد .یعنی ما یک مقدار میخواســتیم برای یک
شخصیتی که سالمتشان خیلی خیلی برای جامعه مهم بود،
تمام بازار را از تولید کننده تا صادر کننده و وارد کننده زیر و
رو کردیم ،نشد که نشد.
گیر نیاوردید.نهخوشبختانه!چراخوشبختانه؟برای اینکه حاال اگر گیر میآمد کی جرأت داشت به عرض آنمقام محترم برساند که ....
صورت سردار بطور زایدالوصفی سرخ میشود و من موضوع را
عوض می نمایم:

راستی سردار گرامی ،گفته میشه که علت بروز کرونا در قم،حضور هفتصد طلبه چینی در حــوزه علمیه قم بوده .طلبه
چینی در قم برای چیست؟
واهلل ما آورده بودیمشــون اســام یاد بگیرند ،غذا خوردنخودشونم یادشــون رفت .قب ً
ال با چاپستیک غذا میخوردند.
یعنی با این چوب درازا .ما بهش میگیم چوب-استیک.
االن چه جوری میخورند؟االن مثل روحانیت مبارز ما .یعنی انگشــت شســت دستراست رو پایه پرگار میکنند ،با چهار انگشت بقیه ۸۸ ،درجه
غذارو توی دوری می چرخونن ،از چپ به راســت ،در جهت
عقربه های ساعت ،در دو درجه بقیه جمعش میکنن ،بعد با
یکضرب پرس میکنن غذارو توی حلقوم.
یعنی کام ًال اسالم آوردند؟
البته جوان ترهاشون قرائت قرانشون خوب نیست که قرارهبیت رهبری چند تا قاری کار کشته بفرسته براشون.
هیچکدام از طــاب ما غذا خوردن با چوب-اســتیک یادگرفتند؟
آره ،ولی بیچاره ها خیلی الغر شــدند .هفته ای چهل کیلو.مجبور شدیم چند روز ببندیمشون به ویتامین و کلسترول و
کله پاچه .آبروی اسالم و مسلمین در خطر بود.
سردار شوراالسالم که از لحظه تشریح لقمه گرفتن پرگاری،
دستش همچنان در جهت عقربه های ساعت َد َوران داشت،
در این موقع به بهانه اینکه نمازش دیر شده ،بطور زایدالوصفی
مصاحبه را قطع نموده و به ســوی ناهارخانه پادگان رهسپار
گردید( ..... .ادامه دارد)
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اساسنامه و کرونا ،یاران مهدی تاج

فیفا انتخابات فدراسیون ایران
را باطل کرد
فدراسیون جهانی فوتبال در نامهای
خطاب به فدراســیون فوتبال ایران
تاکید کرده اســت که اجازه برگزاری
انتخابات ریاســت فدراسیون ایران را
نخواهد داد.
هشتم دیماه ســال  ۱۳۹۸بود که
«مهدی تاج» از ریاســت فدراسیون
فوتبال ایــران اســتعفا داد .او دلیل
خروجش از اتاق ریاســت را «توصیه
پزشکان» به دلیل بیماریهای قلبی
و دوری از استرسها اعالم کرد.
در زمان خروج مهدی تاج از فدراسیون
فوتبــال ،ابهاماتــی در مــورد آینده
وضعیت مالی فدراسیون ایران وجود
نداشت .نخســت اینکه پروندههای
بحث فساد مالی فدراسیون فوتبال در
عقد قرارداد با شرکتهای خریدار حق
پخش مجازی فوتبال ،ناپدید شــدن
پاداشهای فیفا ،نامشــخص ماندن
سرنوشــت درآمد آگهی محیطی در
رقابتهای لیگ و همینطور دستمزد
کادر فنی ســابق تیم ملــی به کجا
ن بود
خواهد رسید .دومین مورد اما ای 
که مهدی تاج حتی در نبود خودش،
اتفاقات داخل فدراســیون را چگونه
مهندسی خواهد کرد.
دومیــن نگرانی خیلی زود خودش را
نشان داد؛ انتخاب «دراگان اسکوچیچ»
بهعنوان ســرمربی تیم ملی در خانه
«علی تاج» آقازاده رییس مســتعفی
فدراســیون فوتبال را نخســتین بار
خبرگزاری «مهر» رونمایی کرد .کمی
بعد مشخص شــد که حتی بخشی
از نامنویســی کاندیداها برای ریاست
فدراسیون فوتبال هم با توصیههای
شــخصی مهدی تاج صورت گرفته
است.
فدراســیون ایران اعالم کرده بود که
انتخابات ریاســت فدراسیون فوتبال
را روز  ۲۵اسفند برگزار خواهد کرد.
برای عملی شدن این انتخابات و جمع
شدن دوباره اعضای مجمع فدراسیون
فوتبال ،نیاز بود که فدراسیون جهانی
فوتبال نهتنها در جریان قرار بگیرد که
حتی برگزاری انتخابات را تایید کند.
اما هفته گذشــته فیفا در نامهای به
فدراسیون ایران اعالم کرد که با توجه
به عدماصالح اساســنامه و تا نهایی
نشدن تصویب و ارســال آن به مقر
فدراسیون جهانی ،انتخابات فدراسیون
ایران برگزار نخواهد شد.
نامه فیفا البته با واکنشــی از سوی
فدراســیون ایــران هم همــراه بود.
پنجشــنبه هفته گذشته فدراسیون
فوتبــال ایــران در نامهای رســمی
خطاب به فیفا اعالم کرد که ایرادهای
ذکرشــده در آییننامــه انتخاباتی
فدراســیون وجود نــدارد .آییننامه
انتخاباتی نیز ترجمه و به فیفا ارسال
شده است.
امــا ایرادهایی کــه فیفا بــه ایران
اعالم کــرده بود چقدر جدی به نظر
میرســید؟ بهصورت نمونه ،فیفا به
نقــش «وزارت ورزش و جوانــان»
بهعنوان یک نهاد دولتی و حاکمیتی
روی ســر فدراســیون فوتبال ایران
اعتراض داشــت .ایران هم اعالم کرد
کــه وزارت ورزش بهعنوان حامی و
پشتیبان فدراسیون فعالیت میکند
و بههیچعنوان نقش وزارت ،دخالتی
نیست.
درعینحال این تنها ایراد و مانع فیفا
برای برگزاری انتخابات فدراســیون

فوتبال ایران نبود .فدراسیون جهانی
هفته گذشــته ابتدا پرسید که «چرا
اساسنامه اصالحشدهای که اوایل سال
جاری با حضور نمایندگان فیفا تدوین
شد ،هنوز به تایید مجمع فدراسیون
فوتبال ایران نرسیده است؟»
اینکه اساســنامه بــه تایید مجمع
نرسیده بود ،ایرادی است که بهصورت
مستقیم متوجه مهدی تاج و اعضای
هیاترییسه مجمع فدراسیون فوتبال
ایران میشود .چرا مهدی تاج حاضر
نشد اصالح اساســنامه را در مجمع
ارائه کند؟
جــواب ایــن ســوال را خبرگزاری
تسنیم روز هفتم اسفندماه بهصورت
غیرمستقیم در گزارشی داد .در بخشی
از این گــزارش میخوانیم« :پیش از
ارسال نامه فیفا به ایران ،در محافلی
گفته میشد که فیفا قصد دارد جلوی
انتخابات را بگیرد و بهزودی نامهای به
فدراسیون ارسال میکند».

این یعنی فدراسیون فوتبال ایران از
مخالفت فیفا با برگــزاری انتخابات
اطالع داشــت؛ اما چرا؟ چون مهدی
تاج رییس مستعفی فدراسیون فوتبال
ایران شــخصا از مدیران فدراسیون
جهانی فوتبال درخواســت کرده بود
جلوی برگزاری انتخابات فدراسیون
ایران را بگیرند .اســتداللش هم این
بود؛ اساســنامه و اصالحاتش تایید
نشــده اســت ،وزارت ورزش در امور
فدراســیون فوتبال ایــران دخالت
میکند.

فدراســیون جهانی فوتبال به ایران
گفته است «چرا آییننامه دقیقی برای
اجرای انتخابات وجود ندارد؟»
ایــن یکی از همان مــواردی بود که
باید در «اصالحات اساسنامه» انجام
میشد و به تایید مجمع هم میرسید.
اصالح شــد ،اما مهدی تاج اجازه به
تایید رسیدن آن در مجمع را نداد.
فیفا ســوال کــرده که «چرا شــما
(فدراســیون فوتبال ایــران) کمیته
انتخابات ندارید؟» این مورد هم اصالح
شده بود اما تاییدش در اساسنامه به

تعویق افتاد و هرگز انجام نشد.
فیفا از طرف ایرانــی ایراد گرفته که
«کمیته اســتینافی مســتقل برای
انتخابات در اساسنامه وجود ندارد».
این ســومین ایراد هم اصالح شد و
مهدی تاج آن را به مجمع ارائه نکرد.
فیفا در مورد «نقش وزارت و چرایی
دریافت کمک مالی» ســوال کرده و
ایران آن را به مذاکرات شفاهی با فیفا
موکول کرده بود.
امــا چرا مهــدی تاج بایــد تصویب
اصالحات اساســنامه را بــه تعویق
میانداخت .جواب این سوال در همان
ادعای خبرگزاری تســنیم مســتتر
شــده است؛ آقای تاج میخواست در
زمان الزم ،جلوی برگزاری انتخابات
فدراسیون فوتبال را با دخالت مستقیم
فیفا بگیرد.
فدراســیون جهانی فوتبــال در نامه
نخست خود به ایران تاکید کرده است
که تاکنون چهار بار در مورد تصویب
اساســنامه در مجمع تذکر داده بود،
اما موردتوجه قرار نگرفت .چه کسی
باید به این موردتوجه میکرد؟ مهدی
تاج؛ رییــس فدراســیون فوتبال و
برگزارکننده مجمع فدراسیون فوتبال
ایران.
چرا بایــد انتخابات به تعویق بیفتد؟
چون گزینههای موردنظر مهدی تاج

افشاگری فدراسیون فوتبال از روند اصالح اساسنامه با فیفا
روابــط عمومی فدراســیون فوتبال
توضیحاتــی درباره رونــد مکاتبات
صورت گرفته با فیفا در موضوع اصالح
اساسنامه منتشر کرد.
به گزارش ایسنا ،با توجه به موضوعات
و مســائل مطرح شــده در رســانه
هــا پیرامون روند اصالح اساســنامه
فدراسیون الزم است مواردی در این
خصوص به شرح ذیل تشریح شود؛
 .۱پیرو هماهنگی های انجام شــده
با مســوالن زیربط ،جلســه بررسی
اساسنامه فدراسیون فوتبال در تاریخ
 ۲۱و  ۲۲مرداد با حضور نمایندگان
ن و فدراسیون فوتبال
فیفا ،کنفدراسیو 
در تهران برگزار شد .طی این جلسات
اساسنامه استاندارد پیشنهادی فیفا
به عنوان پیش نویس مطرح شــد و
بررسی و اصالحات اولیه در آن صورت
پذیرفت.
 .۲متعاقباً فیفــا پیش نویس مذکور
را پــس از ویرایــش و اعمال نظرات

اصالحــی فدراســیون ارســال و
درخواست کرد بررسی های مورد نیاز
نهایی در چهارچوب قوانین و مقررات
انجام و در صــورت تأیید برای فیفا
ارسال شود.
 .۳در فرآیند اصالح و به روزرســانی
نهایی اساســنامه ،دو جلسه در آبان
ماه  ۹۸با حضــور رییس وقت ،نایب
رییــس دوم ،سرپرســت دبیرکلی،
رییــس کمیتــه حقوقــی و تدوین
ن بین الملل
مقررات و رییس دپارتما 
در فدراسیون برگزار شد و در نهایت
با توجــه به در پیش بــودن مجمع
انتخاباتی فدراسیون و فرصت اندک
تا آن موعد و به منظور پیشگیری از
هرگونه شائبه دخالت و یا مهندسی
انتخابات در صورت تغییر اساسنامه
پیــش از مجمــع انتخاباتــی مقرر
گردید فرآیند تغییر اساسنامه پس از
برگزاری انتخابات در دستور کار قرار
گیرد و تیم مدیریتی بعدی عهده دار

رقابتهای فوتبال ایران تعطیل شد

منابع استرالیایی :انتخابی جام جهانی
در آسیا قطعا به تعویق میافتد
به گزارش ایسنا ،پیرو دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا ،مسابقات لیگهای
فوتبال کشور در ردههای برتر ،دسته اول ،دوم و سوم تا پایان اسفند سال
جاری به تعویق افتاد .با اعالم ســازمان لیگ این مسابقات از تاریخ ۱۴
فروردین  ۱۳۹۹از سر گرفته شود.
برنامه جدید مسابقات فوتبال باشگاهی از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران
متعاقبا اعالم خواهد شد .بریزبین تایمز نوشت بهزودی خبر تعویق تمامی
دیدارهای انتخابی جام جهانی فوتبال در قاره آسیا اعالم میشود.
همچنین به نقل از بریزبین تایمز ،کنفدراســیون فوتبال آسیا و فیفا به
توافق رسیدند تا بازیهای پیش روی انتخابی جام جهانی فوتبال در قاره
آسیا را به تاخیر بیندازد.
بر این اساس بازیهای این دور شامل دو بازی اول برگشت انتخابی جام
جهانی اواخر سال  ۲۰۲۰برگزار میشود و این موضوع برای استرالیا خیلی
بد است.
استرالیا باید در تابستان در کوپا آمه ریکا به میدان برود و تیم امید استرالیا
نیز در المپیک بازی خواهد کرد.
فشردگی بازیها باعث میشود که تیم ملی استرالیا در مقطع زمانی کوتاه
بازیهای زیادی برگزار کند و ممکن اســت تاثیر بدی روی تیم گراهام
آرنولد داشته باشد.

این مهم شود.
 .۴نمایندگان فیفا و کنفدراسیون در
اساسنام ه جدید پیشنهادی بر چند
موضوع تصریح داشتند که یکی از آنها
عدم حضور وزیر و معاون محترم وزیر
ورزش و جوانان در مجمع انتخاباتی
فدراسیون فوتبال بود که این موضوع
با مخالفت رسمی فدراسیون در همان
نشســت همراه بود امــا نمایندگان
اعزامی فیفا و کنفدراسیون نپذیرفتند.
مسوالن فدراسیون با تاکید بر نقش
حمایتــی وزارت ورزش و جوانان از
فدراســیون فوتبال بــر این موضوع
تصریح داشتند که همراهی و همگامی
دولت با فوتبال مانند همه کشورهای
دنیا تبعات مثبتی در فرآیند موفقیت
این ورزش داشته و خواهد داشت.
گفتنی اســت گزینش ارکان قضایی
فدراسیون توسط مجمع هم از دیگر
موارد مطروحه در اساســنامه جدید
بود.
 .۵نکته قابل توجه اینکه فیفا در هیچ
یک از مکاتبات ذکر شده اشاره ای به
الزام برگزاری انتخابات پس از تصویب
اساسنامه جدید نداشت و صرفاً پس
از اعالم تاریخ برگزاری انتخابات این
موضوع مطرح شد .توضیح مهم دیگر
اینکه مکاتبات  ۴موردی مدنظر فیفا
بــه صورت نامه رســمی به رییس و
دبیــرکل نبوده و پیگیــری صرفا به
صورت پست الکترونیک و پرسش و

پاسخ از واحد بین الملل بوده که پاسخ
های الزم هم متعاقبا توسط این واحد
ارائه گردیده است.
 . ۶به صورت موازی و به دنبال جلسات
رییس وقت فدراســیون با مسوالن
وزارت ورزش و جوانــان و اظهارنظر
دکتر داورزنی،معــاون محترم وقت
توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای
وزارت ورزش و جوانان مبنی بر طی
مراحل اول و دوم بررســی اساسنامه
فدراسیون فوتبال و بررسی نهایی آن
در هیات محترم دولــت در مورخ ۲
مرداد ،۹۸رییس وقت فدراسیون در
ماههای بعد به همراه دکتر احمدی،
معاون محترم وزارت ورزش و جوانان
در تمامی کمیسیون های مرتبط در
هیات دولت شرکت کردند.
لذا فدراســیون فوتبال در این مدت
پیگیــری الزم را بــرای اخذ مصوبه
اساسنامه فعلی نیز به عمل آورده بود
تا این اساسنامه به تایید نهایی هیات
محترم وزیران برسد اما تا به حال این
اتفاق رخ نداده و اساسنامه همچنان
در کمیســیون مربوطــه در انتظار
تصویب نهایی است.
در این خصوص و موضوعات مرتبط
با اصالح اساسنامه و برگزاری مجمع
فدراسیون فوتبال اطالع رسانی الزم
از طریق سایت رســمی فدراسیون
صورت می گیرد.
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از سوی کمیته بررسی صالحیتها و
همینطور نمایندگان وزارت ورزش،
سازمان بازرسی و وزارت اطالعات رد
صالحیت شده یا خواهند شد.
یک زیرکی را میتوان در رفتار رییس
مستعفی فدراسیون فوتبال ایران دید.
تمام موارد مورداشــاره فیفا در یک
«متمماساسنامه»فدراسیونگنجانده
شده است.
بهصورت نمونه ،طبق ماده  ۴ضمیمه
الف از متمم اساســنامه فدراسیون
فوتبال« ،کمیتهای مرکب از دبیرکل،
مسئول امور حقوقی فدراسیون و یک
کارشــناس به انتخاب هیئترئیسه
فدراســیون ،پــس از انقضای مهلت
ثبتنــام تشــکیل و حداکثر ظرف
مدت  ۵روز کاری اســامی افراد واجد
شــرایط را به مراجع ذیصالح اعالم
مینماید».
این درســت همان کمیته انتخاباتی
اســت که فیفا مدعی شــده وجود
نــدارد .همینطــور طبق مــاده ۶
ضمیمه الف از متمم اساســنامه این
فدراســیون« ،درصورتیکه نامزد یا
نامزدهایی توسط کمیته موضوع ماده
 ۴موردپذیــرش قرار نگیرند و به این
موضوع اعتراض داشــته باشند ،باید
ظرف مدت  ۴۸ســاعت اداری پس
از اعالم اسامی ،مراتب اعتراض کتبی
خود را اعالم و کمیتــهای مرکب از
رئیس فدراســیون یــا نماینده وی،
رئیــس کمیته اســتیناف و یک نفر
به انتخاب هیئترئیســه فدراسیون
به موضوع رســیدگی و ظرف مدت
ســه روز اداری نتیجه قطعی را اعالم
نمایند».
اما فدراســیون فوتبال ،متمم خود را
برای فیفا ارسال نکرده است .حتی اگر
متمم هم به فدراسیون جهانی ارسال
میشد این سوال برای آنها به وجود
میآمد که چرا اساسنامه اصالحنشده
و همچنان قوانین بر پایه متمم اجرا
میشوند؟
فدراسیون ایران در حرکتی نمایشی
در پاســخ به ایرادهای فیفا گفته بود
کــه برگزاری انتخابــات منع قانونی
نــدارد ،اما امروز فدراســیون جهانی
فوتبال آب پاکی را روی دست ایران
ریخت .فیفا اعالم کرده نهتنها اجازه
برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال
ایران را نمیدهد که برای آخرین بار
از ایران میخواهد اساســنامه خود را
اصالح کنند.
این بهترین زمان خریدن ممکن برای
مهدی تاج بود .او حاال میتواند با به
تعویق انداختن انتخابات فدراسیون
فوتبال ،سرپرستی «حیدر بهاروند»
در اتاق ریاســت فدراســیون را هم
تمدید کند .درعینحال زمان کافی
برای تایید صالحیت نیروهای مورد
تایید خودش را هم خواهد داشــت؛
بهانهها برای اعمال فشــار هم ساده
است .یا گزینههای او تایید صالحیت
میشــوند یا فوتبال ایران به دالیلی
مانند «تصویب نشــدن اساسنامه» و
«دخالت سیاست در ورزش» تعلیق
خواهد شد.
نکته کلیدی اینجاست؛ کرونا ،حتی
تاییــد اساســنامه را هم بــه تعویق
میاندازد .حتی اگر فیفــا ایرادهای
اساســنامهای به انتخابات ایران هم
نمیگرفت ،برگزاری مجمع ممکن بود
به دلیل شــیوع کرونا در ایران و عدم
تمایل نمایندگان فیفا و کنفدراسیون
فوتبال آسیا برای نظارت به انتخابات
به تعویق بیفتد.
اینها همه دالیل کافی اســت برای
ن ماندن ســایه مهدی تاج بر
سنگی 
سر فدراسیون فوتبال ایران؛ تا اطالع
ثانوی.
پیام یونسی پور (ایران وایر)
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وزیر ورزش ژاپن :کمیته بینالمللى المپیک اختیار دارد
بازىها را تا پایان سال به تعوق بیاندازد
کیهان لندن -سى کوهاشیموتو وزیر
ورزش ژاپن سهشنبه شب اعالم کرد:
ممکن است بازىهاى المپیک ٢٠٢٠
توکیو تا ماههاى پایانى سال به تعویق
بیفتد.
هاشــیموتو که با نمایندگان پارلمان
آن کشور گفتگو مىکرد ،افزود :طبق
توافقى که میان دولت ژاپن و کمیته
بینالمللى المپیک به عمل آمده ،این
کمیته که بــر ورزش جهان نظارت
دارد ،مىتواند زمان برگزارى المپیک
ژاپن را به ماههاى آخر امسال موکول
کند.
وى اضافه کرد :پیشنهاد دیگر این بوده
است که مسابقات پشت درهاى بسته
و بدون تماشاچى برگزار شود تا خطر
گسترش ُکرونا به حداقل برسد.
این هفته مسئوالن برگزارى المپیک
و کمیتــه  ٢٠٢٠و مدیــران کمیته
بینالمللى المپیک براى اینکه بازىها
حتمــا در زمان تعیین شــده برگزار
خواهد شد تأکید مىکردند.
مسئوالن کمیته بینالمللى المپیک و
جیانى اینفانتینو رئیس کنفدراسیون
فوتبال جهان «فیفا» پیشــتر گفته
بودنــد :در صــورت افزایش شــمار
مبتالیــان به ویروس ُکرونــا با روند
کنونى در سراسر جهان ،به ناچار باید
براى حفظ جان صدها هزار ورزشکار و
تماشاچى از خیر این بازىها گذشت.
دکتر توماس باخ رئیس کمیته ملى
المپیک و باالترین مقام ورزشى جهان
به رسانههاى ژاپن گفته بود :تدارکات

الزم براى برگزارى رقابتهاى المپیک
 ٢٠٢٠توکیو که قرار اســت بیست
و چهــارم ژوئیه  ٢٠٢٠آغاز شــود،
همچنان ادامه دارد.
وى از شرکتکنندگان در این بازىها
خواسته بود به تمرینهاى مربوط به
آمادگى براى حضــور در این رویداد
بزرگ ادامــه دهند .امــا دیک پاند
عضو هیئت مدیره کمیته بینالمللى
المپیک تأکید کرد :تصمیم قطعى در
مورد اینکه شــرایط الزم براى انجام

این بازىها کامال آماده اســت یا نه ،
در ماه مه گرفته خواهد شــد .درواقع
باید منتظر مانــد و دید اوضاع تا آن
زمان چگونه پیش خواهد رفت و آیا
شــرایط و ایمنى الزم براى تشکیل
یک اجتماع صدها هزار نفرى وجود
خواهد داشــت یا نه .البته بازىهاى
المپیک تنهــا در شــرایطى برگزار
نخواهد شد که احساس شود سالمت
شرکتکنندگان و تماشاچیان به خطر
خواهد افتاد.

کیروش :دوست دارم مربیگریام را در ایران تمام کنم
خبر ورزشــی -در این یک سالی که
کیروش رفته ،حاال همه فهمیدهاند
چه گوهری را از دست دادهاند .حضور
ویلموتس با آن سر و صدا و بعد پولی
که از تیم ملی گرفت و شکستهایی
که برجا گذاشــت ،حتــی مخالفان
کیروش را هم دلتنگ او کرد .امروز
اگر پای حرفهای سرســختترین
مخالف کارلوس هم بنشینید ،میگوید
کاش او را داشتیم .با کیروش ایران در
عرش بود .حداقل همه میدانستند با
او تیم ملی نهایت تالشش را میکند.
حاال کارلوس هــزاران هزار کیلومتر
آنطرفتر است ،در آمریکای جنوبی و
خیلیها در ایران با حســرت از او یاد
میکنند.
اخیــراً ،اما این فرصت دســت داد تا
کــیروش با یکــی از بازیکنانش در
تیم ملی دیدار داشته باشد؛ علیرضا
جهانبخش.
اما چه شــد که علیرضا جهانبخش
و کارلــوس کــیروش همدیگــر را
مالقــات کردند؟ ســرمربی کلمبیا
اخیرا ً برای تماشــای بازی مارو آلزاته
بازیکن برایتــون راهی جنوب لندن
شــد .او رفت تا هم بازی او را ببیند
و هم از حال و احوالش با خبر شــود.
این بهترین فرصت بــود تا کارلوس
و علیرضا با هم دیدار داشــته باشند،
چون جهانبخش مــا هم در برایتون
بــازی میکند .قبل از شــروع بازی
کیروش پیامکی به علیرضا داد با این
محتوا که «برای تو در زمین مسابقه
آرزوی موفقیت میکنــم ».علیرضا
هــم پیامی محبتآمیز بــرای مربی
سابقش منتشــر کرد .بعد از بازی و
در ادامــه پیامکها ،کــیروش برای
جهانبخش نوشــت دوست دارد او را
ببیند .جهانبخش لبخندی میزند و

میگوید« :جواب من هم این بود که
دوست دارم شما را ببینم ».آنها بعد
از بازی با هم دیدار داشتند .مارو آلزاته
هم بود و بعد از آن ایستادند و عکسی
هم به یــادگار گرفتند؛ تصویری که
کارلوس آن را روی اینستاگرام خود
قرار داد.
کــیروش و علیرضا در ایــن دیدار
دقایقی با هم حرف زدند .از خاطرات
قدیمی گفتند ،از حال و روزشــان و
از اینکه چقدر دلشان برای یکدیگر
تنگ شده است .کارلوس کیروش رو
به جهانبخش گفت« :برای همه دلم
تنگ شده .از بازیکنان بگیرید تا ایران
و مردمش ».او ادامه داد« :همیشه به
ایران و همــه بازیکنان تیم ملی فکر
میکنم .شــما بخشــی از وجود من
هستید».
اما مهمترین بخش حرفهای علیرضا
جهانبخش و کارلوس کیروش درباره
آینده بود ،اینکــه روزی دوباره او به

ایران برگردد و روی نیمکتی بنشیند
که دوری از آن برایش ســخت بود.
جهانبخش به شوخی رو به کیروش
گفت دوران مربیگــریات را باید در
تیم ملی ایران تمــام کنی .کارلوس
هم با شــنیدن این جمله لبخندی
زد و رو به او گفت« :دوســت دارم که
این اتفاق بیفتد ».همین جمله نشان
میدهد کیروش چقدر نســبت به
ایران دلبســتگی دارد .او هر چند به
کلمبیایی رفته که ساالنه  ۳میلیون
یورو به حسابش واریز میکند و تمام
امکانات را در اختیارش قرار میدهد،
اما دلش با ایران بود .همین حاال هم
مسئوالن فدراسیون فوتبال میگویند
بزرگترین اشتباهشان این بود که اجازه
دادند کارلوس از تیم ملی جدا شود.
یک ســال بعد از رفتن او ،حال و روز
تیم ملی را میبینید .با ویلموتس به
هیچ جا نرسیدهایم و دست به دامن
اسکوچیچ کروات شدهایم.

از سوى دیگر جیانى اینفانتینو با اشاره
به گســترش ویروس ُکرونا و درگیر
شدن بسیارى از کشورهاى دنیا با این
بیمارى گفت :اگر تصمیم بر این شود
که مسابقهها تا کاهش بحران و تغییر
وضعیت کنونى باید پشــت درهاى
بسته بازى شــود یا آنکه اصال برگزار
نگردد ،مــا در هر دو صــورت آماده
هستیم.
او اضافه کرده :در مورد دیدارهایى هم
که در ماه مارس قرار است در ایتالیا
صورت گیرد ،باید با توجه به شرایط
موجود تصمیم گرفــت .یکى از این
مسابقات ،بازى دوستانه تیمهاى ملى
فوتبال انگلیــس و ایتالیا در روز ٢٧
مارس خواهد بود.
روز یکشنبه مســابقه میان تیمهاى
سمپدوریا و ورونا در شهر جنوا ایتالیا
لغو شــد .در همــان روز چند بازى
باشگاهى در ســوئیس و تعدادى از
دیدارهاى باشــگاههاى کره جنوبى و
ژاپن نیز به بعد موکول گردید.
مســابقات راگبى بین تیمهاى شش
کشــور نیز که اعالم شــده بوده روز
هفتم مارس در دوبلین ایرلند مقابل
یکدیگر به میــدان خواهند رفت ،به
تعویق افتاد.
رقابتهاى اتومبیلرانى «گراند پرى»
ایتالیا نیز به دلیل ممنوعیت ســفر
بــه آن کشــور به خاطــر ابتال عده
قابل توجهى به ویروس ُکرونا برگزار
نخواهد شد .مســابقات فرمول یک
اتومبیلرانى تایلند هم که اعالم شده
بود روز  ٢٢مارس شروع مىشود ،به
تاریخ دیگرى که بعدا تعیین مىگردد
موکول خواهد شد.
همچنیــن  ٢تورنمنــت پرطرفدار
تنیس که همه ساله با حضور بهترین
تنیسبــازان دنیا در ماههاى مارس و
آوریل در چیــن برگزار مىگردد لغو
گردیده است.
مسابقههاى دو و میدانى داخل سالن
چین هم که زمان انجــام آن در ماه
مارس اســت ،امسال تعطیل خواهد
بود.
گفتنى اســت رقابتهاى دو ماراتن
هنگکنگ نیز که معمــوال هر روز
هشــتم مارس اجرا مىشود ،امسال
برگزار نخواهد شد.
روز ســه شــنبه این هفتــه جیانى
اینفانتینو در کنگره فدراسیون فوتبال
اروپا «یوفا» که خود ســالها ریاست
آن را به عهده داشــت در آمستردام
گفته بود :از پراکنده شــدن ویروس
کووید ١٩در سراســر جهان وحشت
نکنید.
او افــزوده بــود :مســئوالن فوتبال
کشــورها با توجه به شرایط حاضر و
میزان گسترش این ویروس مىتوانند
درباره لغــو مســابقات و بازىهاى
دوستانه تیمهاى ملى و باشگاهى خود
تصمیم بگیرند .حتى برگزارکنندگان
مسابقات فوتبال در ردههاى مختلف
نیز حق تعطیل بازىها را دارند.
با اینهمه اینفانتینو گفت :برخى به من
مىگویند فوتبال مىتواند نوعى مداوا
براى ویروس ُکرونا باشد .البته من در
این مورد تا ایــن حد پیش نمىروم
ولــى واقعیت این اســت که فوتبال
گاهى به خوبى نقش پادزهر را در برابر
ناخوشىهاى جسمى و روانى ،از جمله
تبعیض و نژادپرستى ایفا مىکند.
رئیس فیفا ادامه داد :در کنگره امروز
یک کارگروه براى رفع مشکالت ناشى
از گسترش ویروس ُکرونا و حواشى آن
تشکیل داده شد.
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سعید موالیی قهرمان جودوکا ایرانی
با پرچم مغولستان
در المپیک شرکت میکند

بیبیسی -کمیته بین المللیالمپیک
موافقت کرده است که سعید موالیی،
قهرمان ایرانی جودوکا با پرچم کشور
مغولستان در مسابقات المپیک ۲۰٢۰
ژاپن شرکت کند.
ســعید موالیی ،قهرمان  ۲۸ســاله
جودی جهان ،پس از آنکه به دستور
مقامات ورزشی ایران مجبور شد در
مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن در
سال  ۲۰۱۹عمدا تن به شکست بدهد
از ادامه فعالیــت در ایران خودداری
ورزید و به خارج رفت.
در این مسابقات ،آقای موالیی موفق
شــده بود به دوره یک چهارم نهایی
راه یابد اما از آنجا در صورت پیروزی
ناگزیر بــود در مرحله نیمه نهایی با
ورزشکار اسرائیلی مسابقه بدهد ،در
برابر ورزشکاری از قزاقستان در کمتر
از یک عمدا دقیقه ضربه فنی شود.
سعید موالیی در مسابقات قهرمانی
آســیا در ســالهای  ٢٠١٥و ٢٠١٦
مدال برنز و در مســابقات آســیایی
ســال  ٢٠١٧مدال نقره گرفت .او در
مسابقات قهرمانی جهان در بوداپست
در سال  ٢٠١٧به مدال برنز رسید و
در مسابقات قهرمانی جهانی باکو در
ســال  ٢٠١٨به مــدال طال و عنوان
قهرمانی جهان دست یافت.
پس از قبول شکســت در مسابقات
قهرمانــی در ژاپن ،ماریــوس ویزر،
رئیــس فدراســیون جهانــی جودو
گفت که ســعید موالیی تحت فشار
فدراســیون جودو جمهوری اسالمی
مسابقه را عمدا باخت .گفته شده بود
که مقامات ورزشــی ایران برای وادار

کردن این ورزشکار به قبول سیاست
ورزشی دولت خانواده او را نیز تحت
فشار قرار داده بودند.
پس از خروج از ایران ،گزارشهایی از
درخواست پناهندگی آقای موالیی از
آلمان منتشــر شد اما او گفت که در
صدد پناهندگی نیســت اما تصمیم
دارد به فعالیت ورزشــی خود بدون
برخورد با محدودیت ادامه دهد .او در
نوامبر سال گذشته میالدی به عنوان
پناهنده در آلمان اجازه اقامت گرفت
و پس از آن ،به عنوان عضوی از تیم
پناهنــدگان فدراســیون بینالمللی
جودو در مسابقات اوزاکا شرکت کرد.
در واکنش به سیاســی کردن ورزش
توســط دولت ایــران ،فدراســیون
بینالمللی جــودو تصمیم گرفت که
فدراســیون ملی جــودو جمهوری
اسالمی ایران را اخراج کند .فدراسیون
جودو ایــران خواســتار تجدید نظر
در این تصمیم شــده و قرار است در
ماه آوریل ســال جاری ،دیوان داوری
ورزشی در این مورد اظهار نظر کند.
اجبار ورزشــکاران ایرانی به پذیرش
شکست به منظور خودداری از رقابت
با ورزشکاران اســرائیل بدون سابقه
نیســت و در سالهای اخیر ،مقامات
و مراکز ورزشی بینالمللی وجود این
رویکرد را تایید کردهاند.
در ســالهای اخیــر شــماری از
ورزشــکاران ایرانی به دلیل شرایط
موجود در کشورشان به خارج رفته و
شماری از آنان فعالیت ورزشی خود
را در کشورهای دیگر دنبال میکنند.

اظهار ارادت سوشا مکانی به خانواده پهلوی

ایران وایر« -سوشــا مکانی» ،دروازهبان تیم فوتبال «میوندالن» نروژ با انتشار
عکســی از خانواده «پهلوی» ،در استوری اینســتاگرام خود نوشت« :من نه از
سیاست ســر در میآورم و نه اظهارنظر میکنم .اما دلم میخواهد این عکس
را قاب کنم و روزی هزار بار نگاهش کنم و به ایرانی بودن خودم افتخار کنم».
این نخستین بار است که یک ورزشکار ایرانی که هنوز به کشوری دیگر اعالم
پناهندگی نکرده است ،به صراحت از خاندان پهلوی حمایت میکند.
سوشا مکانی که پیش از این سابقه  ۱۱بازی ملی در ردههای بزرگساالن و امید
را برای تیمهای ملی ایران داشته و با پیراهن باشگاههایی مانند «پرسپولیس»،
«پاس» همدان« ،اســتیلآذین»« ،نفت» مسجدسلیمان و «صنعت نفت» در
لیگ ایران بازی کرده اســت ،در میانههای فصل جاری از باشگاه نفت مسجد
سلیمان جدا شد و به نروژ رفت.
او روز سیزدهم فوریه  ۲۰۲۰با باشگاه میوندالن نروژ که پیش از این هم سه فصل
سابقه حضور در آن را داشته است ،قرارداد بست.
سوشا مکانی پیشتر از سوی «کمیته اخالق» فدراسیون فوتبال به دلیل آنچه
«برتن کردن البسه نامتعارف» خوانده بودند ،با شش ماه محرومیت مواجه شد.
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به شنوندگانش منتقل میکند .باب
دیالن هم همینطور .من هم زیبایی
در انتقال این حسها میبینم.

از متن و موسیقی
تا «مرز پر گهر»

در کار شما آیا ابتدا موسیقی ساخته
میشود و بعد شعر و یا برعکس؟

در گفتگو با علی عظیمی
علی عظیمیاز خوانندگان نام آشنایی
اســت که از ده ســال پیش فعالیت
هنری خود را در لندن شروع کرده و
طی این مدت محبوبیت قابل توجهی
در میان نســلهای مختلف جوامع
ایرانی پیدا کرده است .با او در رابطه با
کارش به گفتگو نشستهایم.

درون خودم نیز با شــعر رابطه خوبی
دارم .خواندن شــعر و نثر کالسیک و
معاصر فارسی و بطور کلی کالم زیبا
بسیار مرا به وجد میآورد .همزمان با
دنبال کردن موسیقی راک و موسیقی
امثال بیتلها از  ١۷-١۶سالگی شروع
کردم ترانههای خودم را بسازم.

وقتی آدم به موســیقی شما گوش
میکند این سئوال پیش میآید که
آیا این موسیقی ایرانی است و یا فقط
به زبان فارسی است؟ چه عناصری از
موسیقی غربی و از فرهنگ ایرانی در
موسیقی شما وجود دارد؟

همین دو وجه کار شما یعنی عالقه به
ادبیات کالسیک و مدرن از یکسو و
از سوی دیگر موسیقی غربی ترکیب
جالبی اســت .تفاوت شما با فرهاد
و فریدون فروغی آنســت که آنها
ترانههای خودشان را نمیسرودند.

من پسزمینه آموزش آکادمیک در
رشته موسیقی ندارم .تحصیالت من
تا درجه فوق لیســانس در مهندسی
است و در این رشته هم کار میکردم.
از نوجوانی با فراگیری گیتار کالسیک
وارد دنیای موسیقی شدم و در تنهایی
خودم ترانــه و آهنگ نیز درســت
میکردم .یعنی از همان اول Singer
 songwriterبودم به معنای کسی که
با ساز خودش رابطه مستقیم دارد و
برای دل خودش موسیقی میآفریند.
وقتی هم میگوییم موسیقی ایرانی و
یا موسیقی غربی این مربوط میشود
ی که این
بــه اینکــه در ذهن آدمــ 
موسیقی را خلق میکند چه میگذرد.
من خودم در محیطی که موســیقی
خارجی و موســیقی پــاپ ایرانی در
آن شنیده میشد بزرگ شدهام .ولی
سلیقه من هرگز موسیقی پاپ ایرانی
نبوده و زیاد به موســیقی پاپ ایرانی
گوش نمیدادم .خیلی به موســیقی
راک و  Singer songwritingعالقه
داشتم .شاید چندان هم مناسب نباشد
ولی من از کودکی به موسیقی امثال
موســیقی افسرده
لئونارد کهن ،که
ِ
کنندهای هم هســت ،و موســیقی
باب دیالن عالقه زیادی داشــتم .از
ایرانیهــا فریدون فروغــی ،فرهاد و
فرامرز اصالنی را دوست داشتم .شما
میتوانید پژواک موسیقی فرهاد را در
کارهای من بشنوید .فریدون فروغی
که جای خود را دارد .فرامرز اصالنی
هم که با گیتارش موســیقی خود را
میآفریند همیشــه برای من جذاب
بوده.
از نوجوانی موسیقی روز غربی– راک
و  Singer songwritingرا -کــه
به ایران میرســید با اشتیاق دنبال
میکردم .بســیار زود دریافتم که در
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بله ،درست است؛ فکر میکنم وقتی
آهنگساز و خواننده شعرش را خودش
میگویــد و خودش هــم میخواند
رابطهای بسیار نزدیک و صادقانه است.
فرآیند تولید شعر ،بخصوص این اواخر،
برای من مهمتریــن و طوالنیترین
قسمت کار اســت .در آلبوم قبلیام
هفت هشت ماه روی نوشتن ترانهها
وقت گذاشتم .از نظر من آن احساسی
که در قالب شعر بیان میکنم و آن
را با موســیقی گره میزنم باید کامال
با هم عجین شده باشند .ولی عجیب
است که شنوندگانم از من نمیپرسند
که اشعار کارهایم را چه کسی سروده!
مثل اینکه این بخش برای آنها چندان
مهم نیســت .در فرهنــگ ما این به
اشتباه جا افتاده که آهنگ را متعلق به
خواننده میدانند که این با وجود تمام
ی است که برای اسطورههای
احترام 
موسیقی پاپ ایرانی قائل هستم .ولی
من چون این قســمت از کارم را داد
نمیزنم این موضــوع چندان مطرح
نمیشود.
در اجرا هم شــما ســبک خاصی
دارید و مانند داستانگویی هستید
که داســتانش را بــه راحتی برای
شنوندگانشتعریفمیکند.

باید بگویم که صــدای من به عنوان
خواننده ،صدای چندان آشنایی مانند
خوانندههای دیگر نیست که عادت
دارنــد تحریر بزنند و صدایشــان را
تزیین کنند .البته میدانم که کیفیت
صــدای خواننــده در موفقیت یک
آهنگ به اندازه شعر و موسیقی تعیین
کننده است.
یعنی شما دوست دارید که صدایتان
«خام» باشــد؟ در ضمن در موقع
شنیدن موسیقی شما این برداشت

آهنــگ به آهنگ فرق میکند و یک
فرمول وجود ندارد .مورد اول آنســت
که شــما شــعری میشــنوید و یا
میخوانید و آن شــعر تعیین تکلیف
میکند و راه را برایت روشن میکند.
مورد دوم آن اســت که یک ملودی
داری و تصمیم میگیــری روی آن
شعری بسرایی .مثال مورد اول شعر
«زندگی» از هوشنگ ابتهاج است که
وقتی آن را خواندم به شدت مرا تحت
تاثیر قرار داد.
یعنــی یک موقع شــعر آنقــدر تو
را میگیــرد کــه موســیقی برایش
میســازی .بعضــی موقع درســت
برعکس اســت .یک تم ملودیک را
با گیتار و یا پیانو میزنی که خودش
به تو میگوید که عاشقانه است و یا
اعتراضی یا صرفاً یک ملودی شخصی.
یعنی موسیقی جاری شونده در ذهن
تو حس خاصی را القاء میکند و مسیر
کالم را مشــخص میکند .سپس تو،
با توجه به این حــس ،تدریجاً روی
بند بنــد آن کالم میگذاری و مانند
یک «پازل» تکمیلاش میکنی .من
بیشتر به این صورت آهنگ مینویسم.
این فرآیند در مورد آخرین آهنگ
شــما با عنوان «مرز پر گهر» که با
گلشــیفته فراهانی اجرا کردهاید
چگونه بــوده؟ نشــانههای قوی
اعتراض به وضعیت موجود در ایران
و اعتراضها و کشتارها در این آهنگ
موج میزند که به نظر میرســد
برانگیزاننده شــما در ســرایش و
ساختن این آهنگ بوده است.
نوع سوم خلق آهنگ هم وجود دارد که موسیقی و شعر هر دو با هم جاری میشوند که در مورد «مرز پُر گهر»
اینطور بوده .یعنی شعر و موسیقی این آهنگ در مدت زمان بسیار کوتاهی ،،با هم نوشته شدهاند .البته این پس
از آن است که مدتها چیزی ذهنت را به خود مشغول میدارد و رویش تمرکز داری که این حس غلیان مییابد،
فوران میزند و جاری میشود.
میشــود که نوعی بدیههسازی و
خودانگیختگــی در آن وجود دارد،
هرچند که گفتید ،تولید این موسیقی
نتیجه فرایندی طوالنی است.

گفتم مــن خواننده بــه آن معنای
کالسیک نیستم و خُ ب احتماالً سبک
اجرایِ من چندان بــه مذاق عدهای
خــوش نیاید .ولی مــن عالقمندان
به موســیقی خودم را دارم که شاید
تعدادشان کمتر باشد ولی آنها دقیقاً
میدانند که دنبال چه هستند .برای
من خوانندگی به تنهایی اهمیت ندارد
ولی چون شنونده ایرانی «خواننده و
کالممحور» است و من میخواهم در
آینده مخاطب بیشتری را جذب بکنم
شروع کردهام روی صدایم و خوانندگی
بیشتر کار کنم و آموزش صدا میبینم

زیرا نمیخواهم در آن قســمت هم مکمل با آهنگهــای دیگر مقطعی
ضعف داشته باشــم .بگذارید اینطور از آن رابطــه را بیان میکند ،یعنی از
بگویم که برای من خوانندگی و صدا شیفتگی دوره نخست ،تا دوران عسل
همانقدر اهمیت دارد که ترانهسرایی و و به دست آوردن معشوق و زیر یک
خلق موسیقی و تنظیم موسیقی .من ســقف رفتن و بعد خرابی رابطه .من
در تنظیم آهنگهایم هم دست دارم در قالب دو آلبــوم -که دوم 
ی نیز به
هرچند که دســت موزیسینها را باز زودی با عنوان «کهربای آرزو» منتشر
میگذارم .از این نظر در میان ما یک خواهد شــد -این داستان را تعریف
فضای همکاری و کار گروهی در خلق میکنــم .در اینجا و کارهای دیگرم
موسیقی حاکم است .بگذارید مثالی برای مــن در فراســوی خوانندگی
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بله ،میخواســتم بگویم که نوع سوم
خلــق آهنگ هــم وجــود دارد که
موســیقی و شعر هر دو با هم جاری
میشــوند که در مورد «مرز پُر گهر»
اینطور بوده .یعنی شعر و موسیقی این
آهنگ در مدت زمان بسیار کوتاهی،
احتمــاالً کل آن یک ســاعت ،با هم
نوشته شــدهاند .البته این پس از آن
است که مدتها چیزی ذهنت را به
خود مشغول میدارد و رویش تمرکز
داری که این حــس غلیان مییابد،
فوران میزند و جاری میشــود .باید
بگویم که این نوع آفرینش موسیقی
بــه ندرت اتفاق میافتــد .مث ً
ال ترانه
«پیشدرآمد» من در مورد سینمای
ایران هم اینطور بوده اســت که طی
چند ساعت در یک شب در استودیوی
ضبط در من شکل گرفت.
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اعتراض سیاسی وجود دارد .انتخاب
گلشیفته فراهانی به عنوان همخوان
این بانگ اعتراض سیاســی شما را
رساتر میکند .آیا اینطور نیست؟

ببینید ،من همیشه ســعی کردهام
کارهایم شکل بیانیه سیاسی به خود
نگیرد و بیشــتر اجتماعی و انسانی
باشد زیرا خودم را کارشناس سیاست
نمیدانم و فکر میکنم هنرمند نباید
وارد حیطهای شود که در آن تخصص
ندارد .هنرمند باید حس واقعی خود
را صادقانه بیان کنــد .ولی در مورد
این آهنگ باید بگویم که من همیشه
اینطور فکر کردهام و وضعیت موجود
در ایران دغدغه فکری من بوده ولی
بیانش نمیکردم یا وارد آن نمیشدم.
ی که به
من همیشه از این ظلم و ستم 
مردم سرزمینم میرود و این حکومت
بیلیاقت تمام سرمایههای اجتماعی
کشــور را نابود میکند و فرصتهای
ایران برای پیشرفت و درخشیدن در
دنیا را از بین میبرد بیزار بودهام .این
حکومت با ایدئولوژی ارتجاعی و قرون
وســطاییاش قدرت را قبضه کرده و
روایت خود را تنها روایت میپندارد و
گوش شنوایی ندارد وهمه ما را مجبور
میکند بپذیریم که حرف حق همین
است که خودشان میگویند!
در یــک کالم دیکتاتــوری محض
که متاسفانه همیشــه اینطور بوده و
همنســان من از آن رنــج بردهاند و
خواهند برد تا زمانی که این طرز فکر
حکومت باشد .نظر من عوض نشده و
یا قب ً
ال خجالت نمیکشیدم که اینها را
بیان نمیکردم فقط در عرصه هنری
وارد این مسائل نمیشدم .مشغولیت
ذهنی قبلی من با این مســائل با به
وجود آمدن وضعیت اخیر شــرایط
ساخت این آهنگ را فراهم کرد .یعنی
یک جاهایی میرسد که باید خطوطی
را مشخص کرد .با اتفاقاتی که در ایران
افتاد فکر کردم که باید خط خودم را
مشخص کنم .در این مواقع به خودت
میگویی که سکوت جایز نیست و اگر
ســاکت بمانی به خودت هم خیانت
کردهای .انتخاب گلشیفته هم به این
دلیل بود که در ایران زنان بیشتر در
معرض ستم و سرکوب هستند و این
آهنگ باید صدای دو جنس باشــد و
آهنگ در تمام طول خودش باید دو
صدایی باشد.
مــن از روز اول که با گروه کارم را در
اینجا شروع کردم به ایران نرفتهام و
در وسوسه انتشــار کارهایم در ایران
نبودهام زیرا معتقــدم هنرمند نباید
آنقدر خــودش را پایین بیاورد که از
نهادی به اسم «وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی» و کارمندانی با افکار بسته
تقاضا مجوز کند .ما تصمیم گرفتیم
که هیچوقــت وارد این بازی کثیف
نشویم تا از کرامت انسانی ما کاسته
نشود .اساساً من مخالف این هستم که
یک سازمان کار هنرمند را تایید کند
و آن را به رســمیت نمیشناسم .آن
سازمان غلط میکند که کار مرا تایید
کند و یا نکند .آنها حق ندارند به من
هنرمند بگویند کار من درست است یا
نیست .من یک هنرمند هستم و هر
چه دلم بخواهد میگویم .هر چه به
این قید و بندها نزدیک شویم همانقدر
از ارزش هنری کارمان بیشتر کاسته
میشــود .به این دلیل است که هنر
ُمجاز در ایران پشــیزی ارزش ندارد
زیرا وقتی که تقاضای مجوز میکنی
آنها را وارد فضای ذهنیات میکنی
و آنها در کار خالقه تو دست میبرند
و کرامت تو به عنوان هنرمند مستقل
حفظ نمیشود.
آیا ترجیح شــما بــرای ارتباط با
مخاطبان ،آهنگهای ضبط شــده
است یا کنسرت؟

یک نوع خنیاگــری در کارهای من
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هســت که در اجرای زنده بیشــتر
بروز میکند و من ارتباط قویتری با
مخاطبم برقرار میکنم و آنها بیشتر
حــس مرا لمس میکنند .ده ســال
است که مشغول اجرای زنده هستم
و در  ۲۴شــهر دنیا کنسرت داشتهام
و ســعی هم دارم که گســترشاش
دهــم .میدانید که منبع مهم درآمد
موزیسین مســتقل همان کنسرت
است .فروش دیجیتال آنقدر درآمدزا
نیست .من در ســال گذشته در ١۶
شــهر دنیا با  ۵هزار مخاطب سینه
به ســینه ارتباط برقرار کردم .خیلی
وقتهــا از مردم دعــوت میکنم در
اجرای موسیقیام شرکت کنند .من به
این فضایی که مردم به وجود میآورند
نیاز دارم زیرا رابطه دوطرفه میشود.
دوســت دارم برای شــنوندگانم یک
تجربه منحصر به فرد به وجود آورم و
با استفاده از نور و صدا و تصویر بیشتر
روی این موضوع کار میکنم.
مخاطبان شما بیشتر چه گروه سنی
هستند؟

برای من سن مهم نیست بلکه انسان
مهم است .افراد باالی پنجاه سال هم
در کنسرتهای من حضور دارند.
برنامه بعدی شما چیست؟

کنســرت بعدی من با ارکستر هفتاد
نفری و گروه ُکر بهار به رهبری آرش
فوالدونــد در ماه مه  ۲۰۲۰اســت.
خوانندگان ســولوی دیگر خانم دریا
دادور و خانم سوگند خواهند بود .در
قسمت من یک گروه راک در دل یک
ارکستر و گروه ُکر بزرگ موسیقی اجرا

خواهد کرد .این کار زیادی میبرد و با
آرش فوالدوند در حال حاضر مشغول
کار روی این پروژه هستیم.
«ای مــرز پر گهر» نــام ترانهای تازه
با اجرای گلشــیفته فراهانی و علی
عظیمی اســت خطاب به سرزمین
ایران و رنجهایی که میکشد.
احوال دل
اعماق جان ُو وای از
آه از
ِ
ِ
آه از این آینه که شده پر از زنگار ُو گِل
وای از سرزمینم
ی میشه ببینم که خوشی
ک
دستتو بگیرم
دیگه وقتشه که پاشیم
از بیخ بریدن رسِ تو کشیدن
ای جان این جایگاه تو نیست
دستاتو بستن قلبتو شکستن
این وضع سزاوار تو نیست
ای مرز پر گهر!
جبرجغرافیایی
تف به این سرنوشت
این قصه رو کدومنامرد
به قرعه ما نوشت
ما جنگ کم ندیدیم
رنج کم نکشیدیم
به خرافات و مهمل
دیگه گوش نمیدیم
فیوزهامون پریده
این گله رمیده
ای چوپان! پادشاه تو کیست؟
این گرگهای دریده؟ یا جانهای به
لب رسیده؟
ای گرگ! اینجا شکارگاه تو نیست!
ای مرز پر گهر!
منبع :کیهان لندن
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سودای نسرین :یک درد مشترک؟
رادیو زمانه -رمان «سودای نسرین»
ســومین کتاب ناهید کشاورز درباره
پیامدهای انقــاب بهمن در زندگی
خانوادگــی و اجتماعی زنان ایرانی را
انتشــارات فروغ در شهر کلن آلمان
منتشر کرده.
ناهید کشــاورز فارغالتحصیل رشته
روزنامهنــگاری ،از  ۳۰ســال پیش
تاکنون ساکن آلمان است و بیش از
 ۲۰سال اســت که به عنوان مشاور
پناهندگان و خارجیان مشــغول کار
اســت .در آلمان دوره رواندرمانی را
گذرانده و در همیــن زمینه هم کار
میکند.
از او نوشــتههای زیــادی در زمینه
موضوع زنان و مهاجرت منتشر شده.
کتاب «کافه پناهندهها» مجموعهای
از  ۱۸داستان کوتاه اوست که ژانویه
 ۲۰۱۶در کلن و توسط نشر فروغ به
چاپ رسید و به چاپ دوم هم رسید.
«سودای نســرین» ،تازهترین کتاب
ناهید کشاورز در ۱۷۸صفحه با طرح
جلدی از همایــون فاتح در هر فصل
به زندگی یک شخصیت توجه دارد:
نسرین ،توماس ،برکه ،هایده ،یاسی،
مینا و … زندگی این شــخصیتها
تحت تأثیر انقالب ایران بوده اســت.
به یک معنا :انقالب و البته زندگی در
غربت درد مشترک همه آنهاست.
ناهید کشاورز خود درباره این داستان
گفته اســت« :من در سودای نسرین
میخواستم تأثیر انقالب و جنگ بر

زندگی شخصیتهای کتابم را تعریف
کنم .آدمهایی که بیشتر آنها خواهان
آن نبودند یا به طور مســتقیم در آن
دخیل نبودند اما زندگیشــان کام ً
ال
تغییر کرد و آرزوهایشان برباد رفت.
آدمهایی که به ناچــار ایران را ترک
کردند و چون فرصــت خداحافظی
از همــهی آنچه را که به آنها تعلق
داشــت پیدا نکردند ،نتوانســتند در
مهاجرت و تبعید هــم آرام گیرند و
همواره به دنبال گمشدهای در زندگی
خود هســتند بی آنکه امکانی برای
رســیدن به آن باشد .گمشدهای که

جایــی در زمانی نامعلوم از بین رفته
یا به چیز دیگری بدل شده است .من
دلــم میخواهد که خواننده با من به
دنبال یافتن پاســخ به پرسشهایی
باشــد که در هــر فصلــی از کتاب
مطرح میشــود و پاسخش در فصل
بعدی اســت اما دلــم میخواهد که
او تــا رســیدن به فصل بعــد با من
همفکری کند و برای خودش پاسخی
بیابد .سودای نسرین داستان عشق،
حســرت ،دلتنگی ،سردرگمی و رنج
آدمهاســت و پلی است میان زندگی
در مهاجرت و ایران».
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گفتوگو با محمد رسولاف،
برندۀ خرس طالیی برلیناله

یا برلین ،برای کارگردانها خســته
کننده و دشوار هستند .هر روز شما
از این گفتوگو به گفتوگوی دیگر
میروید .بعضی روزنامهنگارها شــما
را بــه وجد میآورنــد و اغلب با نگاه
کلیشهای شــما را ناامید میکنند .با
این حال ،نمیتوانید از انجام وظایف
حرفهای خود شــانه خالــی کنید.
بخش مهمــی از فراینــد حضور در
یک جشنواره به تهیه کننده مربوط
میشود .خوشبختانه من در دو فیلم
آخرم تجربه همکاری با «کاوه فرنام»
را داشتهام .او تهیهکنندهای حرفهای
و فهمیده اســت که کار عرضه فیلم
در جشنوارهها را با دقت و حوصلهای
ســتودنی مدیریت میکند .کار با او
بسیار لذتبخش است .در «شیطان
وجود ندارد»« ،فرزاد پاک» هم به ما
پیوست .او هم تسلط فوقالعادهای به
کارش دارد .موقع جشنواره برلین ،این
دو نفر مرا به سوی تمرکز روی نقش
خــودم به عنوان کارگــردان هدایت
کردند .به ایــن ترتیب ،بخش بزرگ
وظیفه من ،معرفی فیلم در گفتوگو
با رسانهها شد که این کار را به لطف
تکنولوژی ،از طریق ابزارهای ارتباطی
نو به آسانی انجام دادیم.

بیان استعاری،
محصول استبداد است
از مهمترین نداشــتههای فیلمهای
سینمای مدعی جسارت و انتقاد در
ایران ،نوعی گســتاخی در اعتراض
اســت؛ آن هم نه پرخــاش آدمها به
هم دیگر ،نه نالیدن از سرنوشت ،بلکه
اعتراض بنیادین به سیستم حاکم و
کنشهای غیرانسانی که میخواهند
آنها را جــاری و عادی کنند .نوعی
دوری از آن شرم دروغین که سانسور
به بار مــیآورد .فقط در لحظههایی
انگشتشــمار از فیلمهایی معدود ،از
ک کشــیدن
بین این همه که با ید 
صفت «اجتماعی» به اکران میرسند،
این شرم کنار میرود .همین گستاخی
و همچنین صراحتی که سرچشــمه
آن است ،برگ و تیغ برنده فیلمهای
اخیر «محمد رســولاف» به حساب
میآید که در «شیطان وجود ندارد»
به کاملترین شکل ابراز خود دست
یافته است.
«ایرانوایــر» بــا او که ایــن آخرین
ساختهاش« ،خرس طال» «جشنواره
بینالمللی فیلم برلیناله» را از آن خود
توگو است:
کرد ،گف 
آقای رسولاف! در روزها و ماههایی
که عبارت «خبر خوش» برای مردم
ایران به مفهومــی از یاد رفته بدل
شده ،خبر جایزه بسیار مهم «خرس
طالیی» برای فیلم اخیر شما ،تنها
اتفاق امیدبخش ایــن دوران برای
اهل هنر و فرهنگ اســت .تبریک
میگوییم .آیا این اولین تجربه نمایش

فیلم شما در یک جشنواره بینالمللی
در شرایط «غیبت اجباری» خودتان
است؟

تردید دارم بشــود بــرای این جایزه،
چنین نقشی قائل شد .من طی چند
هفته اخیر به دلیــل بیماری مادرم،
به طور مدام بــه مراکز درمانی رفت
و آمد داشتم .ســوءمدیریت آشکارا،
مردم را به وحشــت انداخته است .از
بیمارستان محل
سوی دیگر ،پرسنل
ِ
مراجعه من ،با کوششی وصف نشدنی
به وظایف خود عمــل میکردند .اما
رنجی عمیــق از بیپناهی و تنهایی
مردم به چشم میآمد .اگر به گذشته
نه چنــدان دور رجوع کنیــم ،یاد و
خاطره کشتار بیرحمانه سرنشینان
هواپیمای اکراینی و یا معترضان آبان
ماه هنوز پیش چشم ما است .دیدن
این احوال ،آســان نیست .بر همین
اساس حتی لحظه اعالم جایزه خرس
طالیی ،میان دو قطبی شادی و اندوه
در رفت و آمد بودم.
شــرایط غیبت اجبــاری هم تجربه
تازهای برایم نبود .در سال  ۲۰۱۱برای
فیلم «به امید دیدار» ،جایزه بهترین
کارگردانی «نوعی نگاه» در فستیوال
کن به مــن تعلق گرفت که به دلیل
ممنوعیت خروج از کشور ،نتوانستم
در مراسم حضور داشته باشم.
احوالی که وصــف میکنید ،باعث
شدهاند بیشــتر ما در حال تجربۀ
تنها اسفند عمرمان باشیم که هیچ

حال و هوای «شــب عید» ندارد؛
آن هم در انتهای سالی که مردم از
زمامداران خود بیش از همیشــه به

یأس و رنج افتادهاند .در مورد تجربه
غیبت به دلیل ممنوعالخروجی ،چه
تفاوتهایی با زمــان حضور دارد؟

چه از نظر مناســبات حرفهای در
جشنوارهها و چه در ابعاد حسی.

ایام برگزاری فستیوالهایی مثل کن

اظهاريه ای از جانب ستمديدگان در يک کار سینمائی بزرگ
شنبه گذشته ،جايزهء بزرگ هفتادمين فستيوال فيلم برلين (خرس طالئی) به
فيلم «شیطان وجود ندارد» ،اثر محمد رسول اف ،کارگردان ايرانی ،اهدا شد.
اما مقاله زیر درباره اين فيلم و کارگردان قبل از اعطای جايزه فستيوال فيلم
برلين نوشته شده است.
نويسنده مقاله ،اد فرانکل ،گزارشــگر و منتقد فيلم مقيم بارسلون است
که امسال وظيفه نوشــتن درباره فيلم های شرکتکننده در مسابقه اصلی
فستيوال را بر عهده داشته است.
رســول اف تا کنون ده ها جايزه بين المللی را دريافت داشته است .از جمله
(بخاظر اشاره ای که در اين مقاله آمده ،باید به یاد داشت که فيلم «ل ِرد» او (به
ِ
نشست شراب یا دیگر مایعات) که در خارج از ايران با
معنی ُدرد شراب یا ته
نام «( »A Man of Integrityمردی درستکار) نشان داده شده ،سه سال پیش
در فستيوال کان جايزه گرفته است.

محمد رسول اف ،کارگردان ايرانی ،در
سال  ،2017با فيلم درخشان خود با
نام «مردی درستکار» جايزهء بخش
«نوعی نگاه» فســتيوال کان را از آن
خــود کرد .فيلــم اش بيانگر آن بود
که چگونه يک حکومت اســتبدادی
سرکوبگر هر انديشهء مستقلی است.
او ،در بازگشت به وطن خود ،بازداشت
شد و يک ســالی را در زندان گذراند
و ممنوع الخروج شــده و بطور مادام
العمر از فيلمسازی محروم شده است.
اما به نظر می شــود که اين جريان
برای او مانعی محسوب نمی شده؛ چرا
که فقط سه سال پس از مجازات اش،
او يکی از مهمترين آثار سينمای ايران
را ساخته است .در واقع پس از «فيلم
کوتاهی دربارهء قتل» هيچ کارگردانی
نتوانسته اســت اين چنين کار تکان
دهنده ای را عليــه مجازات اعدام به
تصوير کشد؛ آن هم بعنوان اظهاريه
ای خشــم آور ،جــذاب و ماندگار از
جانب سرکوب شدگان.

رســول اف ،با ســاختن «شیطان
وجود ندارد» ،توانســته است ،دور از
چشم مقامات ،فيلمی چهار داستانی
بســازد؛ احتمــاال بديــن خاطر که
مقامات مربوطه نسبت به فيلم های
کوتاه سخت گيری کمتری دارند .و،
عليرغم همهء مشکالت ،فيلمی شفاف
ساخته شده که که می تواند در کنار
آثار جعفر پناهی ،کارگردان ديگری
از ايران که بخاطر ساختن فيلمی در
مورد زندگی ايرانیان تحت ستم جايزه
فستيوال برلين را دريافت داشته ،قرار
گيرد.
بنا بر گزارش نشريهء «اکونوميست»،
حکومت مســلط بر ايــران بيش از
حکومت هر کشور ديگری دست به
اعدام می زند و چ فيلم هار داستانی
رســول اف هم در همين مورد بوده
و کارگردان در اين فیلم روايت های
خود از اعدام را با تنوعی چشــمگير
ارائه داده اســت؛ آنگونه که فلسفهء
اخالقی مجازات اعدام در هيچ يک از
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داستان ها تکراری نيست.
در واقــع ،مقصود ايــن فيلم يافتن
پاســخی برای اين پرسش است که:
«شما اگر بجای يک اعدامی بوديد چه
می کردید؟» و نظر رسول اف آن است
که رژيم های استبدادی جامعه ای را
می سازند که در آن «آزادی تصمیم»
ممنوع است ،آن هم نه تنها در عمل،
که از طريق بــکار گرفتن قوانين ،و
تجاوز به حوزهء انديشه هائی که آدمی
در ســر می پروراند ،آنگونه که امکان
تصميم گيری مستقل از آدميان سلب
می شود و اين بی ارادگی بصورت يک
وضعيت روانی در می آید.
در اين فيلم «مجريــان اعدام» آدم
های بدی نيســتند و گاه ،همچون
مورد ســرباز وظیفه ای کــه دوران
خدمت خــود را می گذرانــد ،اعدام
کردن ديگران جنبــه ای بی معنی
بخود می گيرد .در واقع اين «نظام»
(سیستم) است که اينگونه اشخاص
را در چنيــن شــرايط گريزناپذيری
قرار می دهد؛ شرايطی که رسول اف
آن را بخشــی از عمل کرد «ماشين
استبداد» می خواند .فيلم او ،در عين
حــال ،مجری اعدام را نيز چندان بی
گناه نمی داند چرا که او نيز می تواند،
اگر بخواهد ،تن به اجرای فرمان اعدام
نداده و ،عليرغم نتايج دردآور اين کار،
به دستور دهنده «نه» بگويد.
نوع چهار داســتان فيلــم بصورتی
زيرکانه انتخاب شده و با هم متفاوتند:
اولين داستان شرح آرام زندگی پدری
دلشکسســته (يا جسمی باز مانده از

موجودی زنده) است (با بازی احسان
ميرحســينی) که با يــک چرخش
ســينمائی حيرت آور و تکان دهنده
به پايان می رسد .دومين بخش فيلم
کاری پر هيجان است دربارهء شورش
زندانيان .سومين بخش داستان عشق
زيبا و غمناک زوجی جوان را (با بازی
های درخشــان محمد ولی زادگان و
مهتــاب ثروتی) بيان می کند ،با اين
نتيجه که هر امر شخصی هم می تواند
به امری سیاسی مبدل شود .و بخش
چهارم ،با پرداختن به موضوع گذشتن
از مــرز ،به مطالعهء موضوع وظيفه و
خانواده پرداخته و ،با طرح پرسشــی
برانگيزاننده و باز ،به پايان می رسد.
رسول اف نشان می دهد که بحوبی
می داند در چه هنگام بحث سیاسی
را وارد کار کنــد و در چه زمانی آن را
 بی شکستگی و با استفاده از بخشهائی که تصاويــر فاصله ها را پر می
کنند  -ترک نمايد.
هر قســمت از اين داستان ها دارای
لحظات چشــم گيری اســت .اولين
بخش نمايشــگر قدرت فوق العادهء
وحشــت حزنده اما مبتذل شيطان
صفتی اســت .دومی ،که نشان می
دهد ســرباز وظیفــه از محکوم هم
پريشان تر اســت ،با يک صحنهء پر
شکوه ،پر اميد اما بی شک رؤيائی ،و با
سرود فاشیست های ايتاليائی به پايان
می رسد .قسمت های سوم و چهارم
شامل پيچ و خم هائی داستانی اند که
بصورتی نامحسوس از قبل بيننده را
از فراسيدن صحنه ای تکان دهنده با

خبر می کنند .و اگرچه اين مجموعه
ظاهــرا ً فاقد يک وحــدت مضمونی
طبيعی و قانع کننده اســت اما ،در
عين حال ،دارای حســی است که به
ما می گويد اين چهار داستان چندان
هم بی ارتباط با هم نيستند.
بر اســاس آنچه در مطالب مربوط به
فيلم آمده ،ديداری که رســول اف با
بازجــوی قبلی خــود در يک بانک
داشــته الهام بخش او بوده است .او
بجای اينکه خشــميگنانه بسوی او
رفته و بر سرش داد بکشد ،می بيند
که نمــی تواند در او اثــری از وجود
شيطان بيابد .در واقع با وجود همهء
ضعف هائی که در آدم های فيلم می
بینیم نشانی از وجود شخصيت هائی
که شــیطان در آنها جسميت يافته
باشد وجود ندارد .بحای آن ،ما شاهد
اعمالی شیطانی می شويم که حاصل
سياســت های زنگ زدهء حکومتی
اســت که مجريان فرامين اش را به
انجام شان وا می دارد.
همهء اين ويژگی ها باعث می شوند
تا فيلم محمد رسول اف را همرديف
«يــک زندگی پنهان» اثــر «ترنس
ماليک» ارزيابی کنيم.
آنگونه که رسول اف نشان می دهد،
«شيطان» زادهء فقدان قدرت مخالفت
فرد در انجام کارهائی است که آنها را
ناروا می پندارد .امــا ،در عين حال،
زندگی خود کارگردان ،که اکنون در
حصر خانگی دائمی به ســر می برد،
گويای آن است که نتايج ايستادگی
و مقاومت هميشه يک سان نيست!

و همین حاال و در این گفتوگو هم
ادامه دارد! میخواهم متن و فرامتن
را به هم وصل کنم؛ شــیطان وجود
ندارد فیلمی اســت دربارۀ اهمیت
«نــه» گفتن در برابــر عملی که با
کرامت انسانی همسو نیست .دربارۀ
دو راهی ســازش و سازشناپذیری
که به یک لحظه بند است .اینها در
فیلم ،با محوریت مســالۀ مشارکت
در اعدام مطرح میشوند .ولی خود
شما در زمینۀ کار فیلمسازی ،درست
سر همین دو راهی ایستادهاید .آیا
میشــود گفت شیطان وجود ندارد
پاســخی است به پرسشــی که از
خودتان دارید؟

جربه دو راهی میان ســاختن چیزی
غیر از آن چه میخواهم و آن چه به
آن باور دارم ،نداشــتهام .اما دو راهی
تردید برای توقف کار در ســینما یا
ادامه دادن آن داشتهام .گاهی خسته
شدهام .پیش آمده است که به این فکر
کنم ســینما را کنار بگذارم .من یک
عاشق افراطی سینما نیستم .سینما
بــرای من ،عرصــه بازتاباندن تجربه
های زیستی انسان است .با این حال،
وجه سرگرمی ســینما پس از وجه
بیانی آن برایم خیلی جدی است .اما
هرگز به دنبال تولید سرگرمی برای
تودههای فراگیر نبودهام .شاید چنین
استعدادی ندارم .سرگرمی که من با
کمک همکارانم در فیلمهایمان تولید
میکنیم ،شاید شبیه یک بازی فکری
است .برایم مهم است با هر فیلم ،چیز
تازهای تجربــه کنم .در جریان تولید
فیلم اگر تجربه تازهای منتظرم نباشد،
ممکن نیست بتوانم ســاخت آن را
آغاز کنم .به همین علت ،پروداکشن
سینمایی برایم اهمیت ویژهای دارد.
دوست ندارم مشکالت من در سانسور
و یا فشار امنیتیها تنها ارزش افزوده
اثر محسوب شود.

امــا به هر حال ،همین مشــکالت
نظارتی ،پروداکشن شما را با ابهام
و البته با هیجان ترکیب میکند .به
گمانم این چهارمین فیلمی بود که
به طور مخفیانه و با تمام نگرانیهای
توقف کار از طرف نهادهای رسمی
و انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ســاختید؛ البته این بار با
زمان دو و نیم ساعته ،تعدد بازیگران
و لوکیشــنها و گستردگی خطوط
داستانی .اساس ًا و از مرحلۀ نوشتن،
چه فکرهایــی را حذف میکنید و
چه عناصــری را نگه میدارید تا به
فیلمنامهای برسید که با این شرایط،
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قابل ساخت باشد؟

چالش اصلی همینجا اســت که با
خودتــان بگویید مشــکالت تهیه و
سانسور چه ارتباطی با مخاطب دارند.
با طرح این سوال ،از خود به عنوان یک
فیلمساز مستقل که تصمیمهای حوزه
ایده ،تهیه و اجرا همه با خودتان است،
به دنبال راههای خالقه میگردید تا
مشکالت را حل یا کاستیها را جبران
کنید .طی این روند ،در سه راس یک
مثلث با خودتان روبهرو میشــوید.
ذهن نویسنده شــما در ارتباط مدام
با ذهن تهیه کننده و ذهن کارگردان
شما اســت .هرجا که ایدهها غیرقابل
اجرا میشوند ،ذهن تهیه کننده شما
به ذهن نویسنده شما میگوید این را
فراموش کن ،عملی نیســت! ممکن
است یکی از دو ذهن دیگر بگوید نه،
من این را میخواهم و باالخره در یک
نقطه ،ســه ذهن شما با هم به توافق
میرسند .به این ترتیب ،دانش فنی
و تســلط بر حوزه تهیه ،شما را آماده
اجرای فکرهایتــان میکند .با یافتن
کســانی شــبیه خودتان ،میتوانید
گروهتان را شــکل دهید .البته هیچ
وقت ترس و وحشــت در هنگام کار
زیر زمینی به صــورت کامل از بین
نمیرود .با این همــه ،پیش از تمام
این حرفها ،باید جسارت الزم توام با
هدفی متعالی را دنبال کنید تا انرژی
برای ریســک به اندازه کافی در شما
ایجاد شود.
در خصوص آغاز پروژه شیطان وجود
ندارد ،ایــده ترکیب چند فیلم کوتاه
برای یک تولیــد اپیزودیک که ایده
تازهای هم نیست ،از محدودیتهایی
که با آن روبهرو هســتم ،برآمد .این
روند تقریبا دو و نیم ســال به طول
انجامید .چهار داســتان که هرکدام
جهان خود را دارند .فرم در اجزای هر
داستان با دیگری متفاوت اما در کل
تابع یک ایده کلی بود.

چالــش ذهنی عجیبی اســت!
در فیلمهای قبلیتــان ،از «علی
نصیریان» تا «شهاب حسینی» ،از

شکل گرفت؟ مثال این که اپیزودهای
اول و سوم ،دو فرد محکوم به اعدام
را نشان میدهند و اپیزودهای دوم و
چهارم ،دو فرد دارای اراده برای نه
گفتن؟ یا ترتیب فضاسازی برایتان
مهم بود کــه از روزمرگی در اولی
به موقعیت ملتهــب و زندان دومی
برسید و بعد به سمت طبیعت زیبای
سومی و طبیعت خشک ولی وسیع
چهارمی بروید؟ مث ً
ال هیچ به این فکر
نکردید که فیلم با پایان مخوف ولی
خونسرد اپیزود اول تمام شود؟

«فرشــته صدرعرفایی» تا «محمد
شیروانی» ،با نامهای آشنای مختلفی
به عنوان بازیگر کار کردهاید .در این
سالهایممنوعیت،چهطوربازیگران
را انتخاب و هدایت میکنید؟ اگر در
شــرایط عادی فیلم میساختید،
انتخاب و کارتان در مورد بازیگران
این فیلم چه قدر فرق میکرد؟

روشــن اســت که توانایی بازیگران
الزاماً با شــهرت آنها نسبت دقیقی
ندارد .یک تهیه کننده با چه انگیزهای
ســراغ بازیگران نامدار مــیرود؟ در
سینمای بدنه ،وقتی میخواهید فیلم
را در سطح وسیعی اکران کنید ،نیاز
بــه چهرهها دارید .همــواره از پیش
میدانم فیلمهایم در داخل ایران و در
زمان فعلی ،اکران سینمایی را تجربه
نخواهند کرد .شهرت بازیگران داخلی
هم کمکــی به نمایــش بینالمللی
نمیکند .ســینما و تئاتــر ایران پر
هستند از بازیگران توانمندی که هنوز
به خوبی دیده نشدهاند .از قضا یکی از
دالیل شهرت کمتر این نوع بازیگران،
هویت قویتر آنها اســت که حاضر
نیســتند در هر کاری حضور داشته
باشــند .آنها به دنبــال تجربههای

نابتری هستند و پروسه تولید برخی
فیلمها ،فضای تجربههای هنری تازه
را فراهم میکند؛ مثال در اپیزود اول
شیطان وجود ندارد ،کلیه گفتوگوها
و موقعیتها که عمدا میخواســتیم
ســطحی و پیش پا افتاده باشند ،با
کار کارگاهی سه بازیگر اصلی پیش
رفت« .احســان میرحســینی» که
دستیار من در همان اپیزود هم بود،
«شقایق شوریان» و «مانلی رسولی»
مدتها با هــم در شــهر رانندگی،
خرید و معاشرت کردند و به رستوران
رفتند تا موفق شدند سطحی از رابطه
خانوادگی را بازسازی کنند که پیش
پا افتادگی مورد نظر را برآورده کند .
وقتی ســکانس رنگ کــردن مو به
ذهنم رسید ،احســان تحت آموزش
رنگ کردن مو قرار گرفت .شوق آنها
برای خلق بر اساس یک طرح کلی که
جزییات آن به صورت کارگاهی پیدا
شد ،همه عوامل را بر سر ذوق آورده
بود .به این ترتیب ،هر اپیزود بر اساس
فراوانی
نیاز داســتانی خــود ،دارای
ِ
متفاوتی از جزییات بود.

چیدمان اپیزودها بــر چه مبنایی

رســیدن بــه فضایــی کــه تصویر
باورپذیــری از زمینه اســتبدادی به
وجود بیاورد ،پیشنیاز داستانها بود.
در اپیزود نخست میخواستم مفهوم
ابتذال شــر را به زبان ســینما و در
روایتی ســاده بگویم .گام دوم ،تقابل
«نه» در برابر«آری» بود .این تقابل در
بنمایه داستان ،مرا به سمت روایتی
آرام برد که با هیجان و عشق آمیخته
میشود.
پس از آن میخواســتم نشان دهم با
گفتن نه ،به حاشــیه رانده میشوید
و چیزهای زیادی از دست میدهید
امــا نوعی آرامش درونــی از تقابل با
استبداد تجربه میکنید .در عین حال
باید بدانیم شاید الزم باشد هر روز به
گفتن نه به استبداد ادامه دهیم.
اینهــا اولویتهای معنایی بودند .اما
گاهــی اولویتهای تولیــدی در کار
یک فیلم زیر زمینی اهمیتی بیشتر
از معمــول پیدا میکند .وقتی مثلث
نویســنده ،کارگــردان ،تهیه کننده
در ذهن من فعال میشــود ،خود به
خود به لوکیشــنهایی فکر میکنم
که امکان کار در آن آسانتر هستند.
طبیعتــا در خــارج از تهران فشــار
کمتری وجود دارد .پس برای رسیدن
به زبان ســینمایی ،به حاشیه رانده
شــدن پس از گفتن نه ،ایده خروج
از شــهر ،کارآمدترین گزینه بود .این
که شــخصیتها در برابر این تبعید
ناخواســته چه نوع زندگی را انتخاب
میکننــد ،چیزی بود کــه انتخاب
لوکیشــنها را پیچیدهتــر میکرد.

همه این مفاهیم در ســایه یک ایده
اصلــی بودند .میخواســتم هرطور
شده دشــواریهای نه گفتن را متاثر
از زیبایی آن ،به تصویر در بیاورم .به
عبارتی ،تصاویــر فیلم ،جلوه زیبایی
نه گفتن به اســتبداد است .انتخاب
لوکیشنها توســط من و گروهی از
همکارانم با حوصله و وســواس الزم
انجام شــد .به کمک تهیــه کننده
اجرایی (فرزاد پاک) ،گروه کارگردانی
(«سامرند معروفی»« ،میثم مویینی»،
«احســان میرحســینی»« ،بردیــا
یادگاری» و «اشــکان نجفــی») با
حضور دایمی «اشکان اشکانی» (مدیر
فیلمبرداری) و «سعید اسدی» (طراح
صحنه) در سفرهای متعدد به نقاط
مختلف کشور ،لوکیشنها و فضاها را
انتخاب کردیم.
درباره پایان ،به چیدمان داســتانها
اطمینان خاطر دارم .بیشــتر به این
دلیل که نمیخواستم پایان با تماشای
کسی باشد که به استبداد آری گفته
است.

در تاریخ دارد ،قواعد زیباییشناســی
خــودش را وضع میکنــد .یکی از
قواعد عجیب این نوع زیباشناســی،
تحســین پردهپوشــی کالمی و پناه
بردن به زبان استعاره است .در ادبیات
کهن ما ،شــیوه پردهپوشی در کالم،
نوعی قدرت سخنوری و شاعرانگی
محســوب میشــود .آیــا فرهنگ
«رنــدی» ،محصول تــرس از قدرت
مستبد و انتقامجو حاکم نبوده است؟
شــخصا در فیلمهایی مثل «جزیره
آهنی» یا «کشــتزارهای ســپید»،
زبان استعاره را برای بیان احساس و
افــکارم به کار بردهام .اما پس از چند
سال ،ناگهان با خودم فکر کردم این
نوع بیــان هنری ناشــی از ترس در
برابر قدرت مســتبد و حاکم اســت.
میدانم که جامعــه ایرانی با این نوع
زیباییشناسی خو گرفته است .هنوز
از افرادی میشــنوم که کشتزارهای
سپید را بهترین فیلم من میدانند .اما
فکر میکنم مرور زمان این شیوه بیان
پردهپوش را کنار خواهد گذاشت.

در فیلمهایتان از دیالوگهایی که
جوهره یک گفتمان را بیان میکنند،
پرهیز نمیکنید؛ مثل جملهای که
در اپیزود سوم« ،آناهیتا اقبالنژاد»
میگوید« :قدرت تو توی نه گفتنه».
ســینمای امریکا پــر از این نوع
دیالوگنویســی اســت .اما گاهی
برخورد منتقدان ایرانی این اســت
که میگویند این دیالوگها به قصد
انتقاد صریح از اوضاع ایران و برای
پســند غربیها در فیلم آمدهاند.
میتوانند به لحاظ سینمایی درباره
هر دیالوگ نقدهایی داشته باشند
اما با این اســتدالل ،کنار ارشــاد
میایســتند و متوجه این عملکرد
«آب به آسیاب ریختن» نیستند.

فیلم شما به مخالفخوانی بیمنطق
که فیلمهای موفق ایرانی در جهان
توسط نهادهای رسمی به آن متهم
میشوند ،هیچ اصراری ندارد .از مرد
اپیزود اول ،تصویری خانوادهدوست
ارایه میدهید و حتی سکانسهای
داخلــی را طــوری میچینید که
زمینهای برای حجاب خانمها وجود
داشته باشــد .واقع ًا دیگر مشکل
مدیران سینمایی چیست؟!

حاکم شدن نوعی از ارزشهای زیبایی
شناسی ،در فرهنگ عمومی ما ریشه
تاریخی دارد .رابطه قــدرت و مردم
در ایران طی صدها ســال مبتنی بر
الگوی «رمه و شــبان» بوده و هست.
به گمان من ،اســتبدادی که ریشه

اگر فکر میکنید مســاله دســتگاه
عریــض و طویل سانســور در ایران
حجاب است ،دچار فروکاستن موضوع
سانســور شــدهاید .ســینمای بدنه
ایران پــر از فیلمهای کمدی مملو از
شــوخیهای جنسی و مبتذل است.
دستگاه سانســور در ایران به دنبال
حذف هر نوع اندیشــهای اســت که
مخاطب را از موقعیت خود آگاه کند.
آنها بانیان جهل و دشمنان اندیشه
هستند.
امیر پوریا (ایران وایر)

Gardening & Landscaping

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ
Are you an

ﻣﺸﺎوره ،ﻃﺮاﺣﻰ ،اﺟﺮا ،ﻧﮕﻬﺪارى

Internationally
Trained Professional
in need of financial

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

نوروز را با ما شروع کنيد

ﺑا ﺑیﺶ از  25ﺳال ﺗﺠرﺑﻪ
و ﺑهره مﻨدى از مﺠربﺗرﯾﻦ مﺠرﯾان و کارشﻨاﺳان ﻓﻀاى ﺳﺒز و آرشیتﮑﺖ

GREAT SPACES LANDSCAPIN

دﯾوارکﺸﻰ ،ﺳاخﺖ ﺑرکﻪ و آبنﻤا،
ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزى :کﻒﺳازى ،ﻓﻨﺲ کﺸﻰ،
GARDENING
& LANDSCA
آﻻﭼیﻖ ،دك ،ﭘاور واشر و ﺗﻤیز کردن ﮔاﺗرﻫا

) محوطه سازی و باغبانﯽ (

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ :اﺻالح ﻓﻀاى ﺳﺒز موﺟود ،ﻫرس ،ﭘیوند ،کوددﻫﻰ،
کاشﺖ درخﺖ ،ﮔﻞ ،ﭼﻤﻦ ،نﮕهدارى دورهاى ﻓﻀاى ﺳﺒز

support for your
Foreign Credential
?Recognition
For more information contact:
778-372-6609
globaltalentloans@issbc.org
issbc.org/globaltalentloans
Global Talent Loans program
is delivered in partnership with

Funded in part by the Government
of Canada’s Foreign Credential
Recognition Program

مشاوره  ،طراحﯽ  ،اجرا  ،نگهداری

ی سبز و آرشيتکت
کارشناسان فضا
تجربه و بهره مندی از مجربترين مجريان و
Ofﬁce:
778-855-9645

ی

Cell: 604-724-9645

Email:يق و
 ، greatspaceslandscaping@gmail.comآﻻچ
) کفسازی  ،فنس کشﯽ  ،ديوارکشﯽ  ،برکه و آبنما
دک  ،پاور واشر و تميزکاری قاتريها (

ﻼح فضای سبزموجود  ،هرس  ،پيوند  ،کوددهﯽ  ،درخت  ،گل ،
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پزشکی و بهداشت
دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

دندانپزشکی به زبان ساده
درباره لوزه سوم بیشتر بدانید
در ناحیه دهان و حلق انســان غــدد لنفاوی زیادی
وجــود دارد .این غدد در چنــد نقطه تجمع کردهاند
ی آیند .یکی
که برجســتهتر از دیگر نواحی بهنظر م 
از این برجستگیها لوزه ســوم (آدنوئید) نام دارد که
در ناحیه حلق-بینی یا پشــت بینی قرار دارد .اگر به
هر دلیلی لوزه ســوم ،افزایش حجم بیش از حد پیدا
کند ،مشکالتی برای کودک بهوجود میآید که نیازمند
مداخالت پزشکی است.
در بافت لوزه ســوم ،سلولهای سیستم ایمنی وجود
دارد که وظیفهشــان مقاومــت در برابر میکروبها و
واکنش به التهابهاست و گاهی این واکنش به شکل
افزایش حجم لوزه سوم است.
معموال افزایش حجم لوزه سوم شکل آناتومیک حلق
را تغییر میدهد و در مسیر هوایی تنگی ایجاد میکند.
این تغییر میتواند عاملی برای تشدید عفونت یا بروز
مشکالت بعدی باشد.
همچنین افزایش حجم لوزه سوم اثر فشاری بر جریان
لنفاوی دارد و تخلیه لنفاوی از ســینوسها و بینی را
دچار مشــکل میکند و باعث بروز عفونتهای مکرر
سینوسها و التهاب بینی میشود.
بزرگی لوزه سوم حتی روی شیپور استاش (لولهای در
گوش میانی که هوا را از حلق به گوش میانی منتقل
میکند) هم اثر میگذارد ،دهانه خروجی آن را میبندد
ب گوش میانی میشود.
و باعث التها 
به دلیل آنکه شــیپور اســتاش در کودکان کوتاهتر از
بزرگســاالن و افقی است ،بسته شــدن آن عوارض
شدیدی بهوجود میآورد .تغییرات ساختاری بهوجود
آمده عوارض کوتاهمدت و درازمدتی ایجاد میکنند که
کیفیت زندگی کودک را پایین میآورد.
برای همه بیماران دچار لوزه سوم بزرگ ،الزاما جراحی
الزم نیست مگر اینکه پزشک به این نتیجه برسد که
لوزه سوم باید برداشته شود.
عوارض بلندمدت لوزه سوم

یکی از مشکالتی که در آینده برای این کودکان (که
درمان به موقع حجیمشــدگی لوزه ســوم را دریافت
نکردهاند) ایجاد میشود ،فشارخون اولیه است .وقتی
تنفــس هنگام خواب کافی نیســت و بافتهای بدن
کمبود اکسیژن دارند ،قلب برای جبران ،خون بیشتری
را پمپاژ میکند.
ایــن عمل باعث افزایش فشــار در قوس آئورت قلب
میشود که نهایتا به افزایش فشار خون منتهی خواهد
شد .شــبادراری در کودکان واکنشی به این اختالل
است.
عوارض کوتاهمدت لوزه سوم

بعضی از این عوارض خیلی زود آشکار میشوند؛ اولین
تغییر ،اختالل در خواب به علت انسداد بینی و کمبود
اکسیژن است که باعث میشــود کودک از راه دهان
تنفس کند.
زیــر چشــمان اغلب این کــودکان پفآلود اســت.
بیخوابیها و تقالی شبانه و خرخر ،باعث خستگی و
چرت زدن در طول روز و بیاشتهایی و نداشتن رشد
کافی کودک خواهد شد.
آبریزش از دهان در برخی از آنها ،شب ادراری ،التهاب
گوش و التهاب سینوس ،از دیگر عالمتهای شاخص
بزرگی لوزه سوم هستند
تشخیصبیماری
با گرفتن شرح حال و معاینه و عکس جانبی از گردن
بیمار ،میتوان به بزرگی لوزه سوم پی برد.

جراحی لوزه سوم

برای همه بیماران دچار لوزه سوم بزرگ ،الزاما جراحی
الزم نیست مگر اینکه پزشک به این نتیجه برسد که
لوزه سوم باید برداشته شود .در این صورت اگر در انجام
جراحی تعلل شود ،تبعات آن در آینده با بیمار خواهد
ماند که معموال جبرانناپذیر اســت یا راههای درمانی
بسیار پرهزینهای دارند.
زمان مناسب جراحی وقتی است که کودک  ۱۰هفته
از عمرش ســپری شــده و  ۱۰کیلوگرم وزن دارد و
هموگلوبین خونش  ۱۰میلیگرم در دسیلیتر است.
برداشتن لوزه سوم ممکن است با جراحیهای دیگری
توام شــود .وقتی کودک مدام دچار التهاب گوش هم
در همان حین که لوزه سوم برداشته میشود،
باشــد ،
لولهای در گوش تعبیه میکنند که ترشــحات داخل
آن تخلیه شود.
این جراحی با بیهوشی عمومی انجام میگیرد .جراحی
پایه در گوش ،گلو و بینی اســت و زمان زیادی طول
نمیکشد و بعد از عمل هم بیمار خیلی زود به وضعیت
طبیعــی برمیگردد و میتواند مایعــات و غذای نرم
مصرف کند.
والدین باید عالئم تنفســی کودک را در حین خواب
جدی بگیرند ،زیرا این عارضه ممکن اســت منجر به
تغییر در صورت ،فک و دندانهای کودک شود
احتمال عود
در افرادی که دچار حساســیتهای طوالنیمدت یا
سینوزیت مزمن هستند ،احتمال عود لوزه سوم وجود
دارد.
البته تعداد این بیماران بسیار کم است و بعد از جراحی
هم باید تحت نظر متخصص ایمونولوژی قرار گیرند.
چند نکته درباره لوزه سوم
«یکی از علل عمده التهاب لوزه سوم ،سرماخوردگی
مکرر است.
لوزه سوم جزو تشکیالت لنفاوی حلق است که وظیفه
دفاع از بدن در مقابل تهاجم میکروبها و قارچها را بر
عهده دارد.
لوزه ســوم در پشت زبان کوچک قرار دارد و با معاینه
مستقیم قابل مشاهده نیست.
التهاب لوزه ســوم در ســنین دو تا ســه سالگی رخ
میدهد و همچنین در سنین پنج سالگی نیز به اوج
خود میرســد و پــس از آن در افراد بالغ به طورکلی
محو میشود.
بزرگی بیش از حد لوزه سوم در کودکان بر اثر آلرژی،
عفونتهای حلق و دستگاه تنفسی است.
در صورت شــدید بودن التهاب لوزه سوم ،کودک در
حین خواب خرخر میکند و همچنین از طریق دهان
تنفس میکند.

فرق کرونا با سرماخوردگی
و آنفلوانزا چیست؟
آبریــزش بینی ،ســرفه ،گلــودرد و
تــب؛ از آنجا که ایــن عالئم در یک
ســرماخوردگی ســاده هــم دیده
میشوند ،تشــخیص اینکه بیماری
ویروسی اســت یا باکتریایی ،دشوار
اســت .چه عالئمی در بیمار مبتال به
کرونا دیده نمیشود؟
در نگاه نخست نشــانههای ویروس
جدید کرونا با نام کووید  ۱۹شــبیه
عالئم آنفلوانزای معمولی هستند .اما
عالئم معمول در آنفلوانزا و غیرمعمول
در کرونا کدامند؟
عالئم معمول ویروس کرونا عبارتند از:
 تب سرفههای خشک نفستنگی درد عضله خستگی و بیحالی و از نشــانههایی که به ندرت دیدهمیشــوند ،میتوان به خلط سینه،
سردرد ،ســرفههای خونی و اسهال
اشاره کرد.
عالئم غیرمعمــول در ویروس جدید
کرونا عبارتند از:
 آبریزش بینی گلودردآبریزش بینی و گلودرد ،عالئم معمول
و رایج عفونت دســتگاه (یا مجاری)
تنفسی فوقانی است .بنابراین کسی
که پیوسته عطسه میکند و آبریزش
بینی دارد احتماال ســرما خورده یا
مبتال به آنفلوانزای معمولی است.
دستگاه تنفسی فوقانی خارج از قفسه
سینه قرار دارد و اجزای آن عبارتند از
حفره بینی ،حلق و حنجره.
از آنجا که اما ویــروس جدید کرونا
بیش از همه مجاری تنفسی تحتانی
را درگیر میکنــد ،مبتالیان به این
ویروس ،اکثرا ســرفههای خشــک
میکننــد ،تنگی نفس دارنــد یا  /و
عفونت ریه پیدا میکنند اما گلودرد
ندارند.
دستگاه تنفسی تحتانی شامل نای ،دو
نایژه ،نایژک و ریههاست.
شاید این نشانهها هماره بیماری باشند
در بیشتر بیماران مبتال به کرونا هم
معموال این بیماری با عالئمی خفیف
همراه اســت یا اصال بــدون عالمت
است.
دوره نهفتگی (کمون) ویروس جدید
کرونا ،بر پایه گزارش مؤسسه روبرت
کخ ،میتواند به  ۱۴روز هم برسد.
اگر مطمئن نیســتید یا نگرانید ،به
پزشک مراجعه کنید .پزشک در هر
صورت نمونهای از خلط سین ه شما را
برای آزمایش وجود ویروسهایی که
باعث نارساییهای تنفسی میشوند،
به آزمایشگاه خواهد فرستاد.
آیا ماسکها جلوی سرایت بیماری به
ما را میگیرند؟

نمیتوان با قطعیت گفت .ویروسها
توانایی پــرواز ندارند و ویروس جدید
کرونا هم از طریق قطرههای ریز یا از
طریق تماس با ســطوح یا بدن آلوده
منتقل میشود.
بنابراین بهتر و مؤثرتر این اســت که
فاصلهمان را با فــرد مبتال یا در کل
فرد مقابلمان حفظ کنیم ،دستانمان

را به دقت با آب و صابون بشوییم و در
صورت امکان با دستمال کاغذی (یک
بار مصرف) خشک کنیم.
آنفلوانزا یا کرونا؟ تفاوتهای این دو
کدامند؟

حتی پزشکان هم در تشخیص درست
کرونــا از آنفلوانزا یا ســرماخوردگی
معمولی ،گاه با دشــواریهایی روبرو
هســتند .در یــک ســرماخوردگی
معمولی ،بیشتر اوقات ابتدا خارش در
گلو آغاز میشود ،سپس بینی آبریزش
دارد و بعد نوبت ســرفه میرسد .در
این حالت بیمار ،چندین روز گلودرد،
آبریزش بینی ،سرفههای خلطدار یا
سرفههای خشک ،کمی تب و سردرد
دار د و بیحال است.
یــک آنفلوانزای جدی امــا به گونه
دیگری اســت ،به یکبــاره آدم را از
پا درمیآورد .ســردرد و بــدندرد،
سرفههای خشــک و گرفتگی صدا،
گلودرد و تبی که تــا  ۴۱درجه هم
میرســد و در بیشتر مواقع همراه با
لرز اســت ،چیزی اســت که معموال
آنفلوانزای جدی بــه همراه میآورد.
در این حالت بیمار تنها میخواهد در
تختخواب بماند و احساس خستگی
شدید میکند ،اشتها ندارد و میتواند
ساعتهای زیادی بخوابد.
دوره ســرماخوردگی معمولی پس از
چند روز تمام میشــود و نشانههای
آن پس از تقریبا یک هفته فروکش
میکند .در مقابل ،آنفلوانزای جدی،
معموال طوالنیتر است و یکهفتهای
بیمــار را از پا میاندازد و گاهی چند
هفت ه طول میکشد تا حالش خوب
شود.
برخی بر این باورند که ســرما باعث
ســرماخوردگی میشــود .تأکید بر
بیرون نرفتن با موی خیس یا ضرورت
پوشیدن لباس ضخیم و گرم از جمله
عبارتی اســت که به گوش بسیاری
آشناست .بیماری سرماخوردگی اما به
تنهایی بر اثر سرما حاصل نمیشود.
ابتال به ســرماخوردگی در واقع بر اثر
انتقال ویروس سرماخوردگی به بدن
بروز میکند .ســرما اما میتواند در
تضعیف دستگاه ایمنی بدن تأثیرگذار
باشد و بدن آمادگی بیشتری در جذب
ویروس داشته باشد.
وقتی فردی بطــور پیگیر در معرض
اســترس قرار دارد ،دســتگاه ایمنی
بــدن او نیز تحت تأثیر قرار میگیرد
و ضعیف میشــود .اســترس مداوم

سبب میشود که در بدن در پاسخ به
استرس کورتیزول سنتز شود .یکی از
پیامدهای این ترشح تضعیف مقاومت
و قدرت دفاعی بدن اســت؛ امری که
در نهایــت آمادگی بدن را در ابتال به
بیماریهای ویروسی تشدید میکند.
اینکه مصرف زیاد ویتامین ث باعث
پیشــگری از ابتال به سرماخوردگی
میشود ،باوری رایج اما نادرست است.
برخی تحقیقات تنها نشــان میدهد
که مصرف ویتامیــن ث در مواردی
میتواند طول دورهی سرماخوردگی
را تا اندازهی کاهــش دهد و بدن را
اندکی مقامتر سازد.
زدن به موقع واکسن آنفلوانزا به عنوان
پیشگیری ،برای تمامی کسانی که در
گروه از نظر سالمتی پرخطر جامعه
هستند ،به ویژه کسانی که بیمارند،
توصیه میشود .در این گروه افرادی
که سنشــان باالی  ۶۰سال است،
مبتالیان بــه بیماریهــای مزمن،
بارداران و ساکنان خانههای سالمندان
جای میگیرند .به ویژه کادر درمانی
بیمارستانها و مراکز درمانی یا اماکن
و مشــاغلی که پرسنل آن در تماس
مستقیم و زیاد با بیماران هستند باید
از خودشــان در برابر این ویروسها
محافظتکنند.
استفاده از واکسن سرماخوردگی بدن
را تنها در برابر شــماری از ویروسها
ایمن میسازد و به طور  ۱۰۰درصد
مانــع از ابتال فرد به ســرماخوردگی
نمیشــود .واکسن سرماخوردگی اثر
محدود دارد و تزریق آن معموال باید
هر سال در زمان معینی تجدید شود.
باید توجه داشت که سرماخوردگی و
آنفلوانزا دهها نوع دارد و واکسنهای
موجود تنها در برابر ویروس چند نوع
سرماخوردگی مصونیت میدهند.
چه زمانی استفاده از آنتیبیوتیک
مؤثر است؟

ویروسهاعاملبیشترسرماخوردگیها
و آنفلوانزا هستند که آنتیبیوتیکها بر
آنها تأثیرگذار نیستند.
آنتیبیوتیکهــا بــا از بیــن بردن
باکتریها یا جلوگیری از رشد آنها ،از
سیستم دفاعی بدن حمایت میکنند.
در این روند آنهــا از جمله به دیواره
سلولی آسیب میرسانند یا متابولیسم
این میکروارگانیسمها را مورد هجوم
قرار میدهند .این مسئله اما تنها در
مورد باکتریها صادق اســت .آنها بر
روی ویروسها بیاثرند.
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سوخت و ساز
بدنتان را افزایش دهید
احســاس میکنید ســوخت و ساز
بدنتــان در یک نقطه متوقف شــده
است؟ با اینکه ورزش کردن و ساخت
عضله بیشــترین کمک را به تقویت
ســوخت و ســاز میکند اما راههای
دیگــری نیز برای ســوزاندن مؤثرتر
کالری وجود دارد.
از اضافه کردن مواد اضافی به آبمیوه
تا دیدن یک کلیپ خنــدهدار همه
میتواند به شــعلهور شدن سیستم
سوخت و ساز کمک کند .این عادات
را به زندگــی خود اضافــه کنید تا
بتوانید موتور سوخت و ساز را روشن
نگه دارید.
به اسموتی خود پروتئین اضافه کنید

مواد الزم:
آرد نخودچی  ۱پیمانه
پودر قند  1/2پیمانه
روغن جامد 2/3پیمانه
هل سائیده شده  1/2قاشق چای خوری
زعفران به مقدار الزم
طرز تهیه:
ابتدا روغن جامد و پودر قند را با همزن برقی آنقدر هم میزنیم تا ترکیب
خامهای و پفکی ایجاد شود ۱۰( .تا  ۱۵دقیقه)
سپس کمکم آرد نخودچی و پودر هل را به آن اضافه کنید و با سرعت
کم مخلوط کنید.
در نهایت خمیری نســبتا خشــک بدســت میآید ،آن را تا حدی که
پیوستگی داشته باشد مخلوط کنید ولی ورز ندهید وگرنه شیرینی شما
سفت میشود.
خمیر را در نایلون پیچیده و برای  ۸تا  ۲۴ساعت در یخچال قرار دهید
تا استراحت کند.
پس از اســتراحت خمیر را با وردنه به قطر  ۱سانتیمتر پهن کرده و با
قالبهای کوچک قالب بزنید
ت توپهایی به
اگر قالب شــیرینیپزی کوچک ندارید خمیر را بهصور 
اندازه فندق درآورید .شــیرینیهای قالــب زده و توپهای نخودچی را با
احتیاط به سینی فر که با کاغذ روغنی پوشانیده شده منتقل میکنیم و
بــه مدت  ۱۵دقیقه در فری که از  ۱۵دقیقه قبل با حرارت  ۱۷۵درجه
سانتیگراد گرم شده قرار دهید
بعد از  ۱۵دقیقه شیرینیهای شما تغییر رنگ نمیدهند فقط کمی سطح
زیرین آنها طالیی میشود.
نکته:
یکی از معروفترین و خوش خوراک ترین شیرینی های ایرانی که در عید
نوروز از قدیم در ایران تهیه می شود و بسیار پر طرفدار است
خمیر این شیرینی معموال منسجم نیست و قالب زدن آن کمی مشکل
است .بسته به نوع آرد میزان انسجام خمیر متفاوت است و باید با توجه
به بافتی که انتظار دارید مقدار آرد و روغن را کمو زیاد کنید
خمیر را میتوانم همان لحظه پخت کنیم یا اینکه چند ساعت بماند بعد
پخت کرد هر چقدر خمیر بیشتر بماند پس از پخت حالت بهتری پیدا
می کند.
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وقتی اســموتی درســت میکنید
در کنــار میوه ،یخ و دیگــر مواد آن
چیــزی اضافه کنید که به ســوخت
و ســاز بدنتان کمک کند ،پودر آب
پنیر یــا پروتئین وی .پل آرســیرو،
اســتاد در بخش بهداشت و درمان و
علوم ورزش در کالج اســکیدمور ،که
اثــرات پروتئین وی بــر روی بدن را
مورد مطالعــه قرار میدهد میگوید:
پروتئین ِوی متابولیســم را تقویت و
استفاده از چربی را باال میبرد ،کمک
میکند بدن عضــات خود را حفظ
کند و باعث میشــود مغز احساس
کند سیر هستید .تمام انواع پروتئین
باعث تقویت سوخت و ساز میشود
– پروتئین اثر گرمازایی دارد ،یعنی
باعث میشــود بدن گرمای بیشتری
تولید کند و درنتیجه کالری بیشتری
بسوزاند – اما پروتئین وی بیشترین
تأثیر را دارد ،ایــن پروتئین حیوانی
نیست ،همچنین در مصرف آن باید
دقت کنید.
قبل از خوردن بنوشید

تحقیقات نشان داده رژیم گیرندگانی
کــه قبل از یک وعده غذایی  2لیوان
آب مینوشــیدند در طول ســه ماه
نتیجهای بهتر از کســانی که این کار
را نمیکردنــد گرفتهاند .در طول روز
چندین بــار آب خوردن و تأمین آب
بدن نیز به افزایش سوخت و ساز بدن
کمک میکند .همچنین اگر در طول
روز همیشه بدن را از آب تأمین کنید
احساس پرانرژی بودن خواهید داشت.
یک فنجان قهوه دم کنید

کافئین باعث باال رفتن سرعت سیستم
عصبی مرکزی و در نتیجه سوخت و
ساز را تقویت میکند .امی گودسون،
متخصص تغذیه در تگزاس میگوید:
دانههای قهوه دارای آنتیاکسیدان و
ارزش سالمتی باالیی هستند .قهوهی
خود را پر از خامه و مواد شیرینکننده
نکنید ،قهوه بــه تنهایی میتواند به
شما انرژی و آنتیاکســیدان بدهد.
قهوه نشان داده است که باعث بهبود
سطح انرژی در طول ورزش ،به ویژه
فعالیتهای استقامتی ،و سختتر کار
کــردن افراد در طول روز و در نتیجه
ســوزاندن بیشــتر کالری میشود.
خوردن قهوه بعد از ورزش نیز میتواند
سودمند باشد .مصرف کافئین بعد از
ورزش باعث میشود گلیکوژن موجود
در عضله تــا  66درصد افزایش پیدا
کند ،که باعث میشــود عضالت به

ســرعت منابع انرژی خود را دوباره
تأمین کنند.
کافئین بیشتری نیاز دارید؟ چای
سبز را جایگزین کنید

اگر روزانه  3مرتبه قهوه مینوشــید،
میتوانیــد به جای یکی از این ســه
مرتبه چای سبز بنوشــید .عالوه بر
اینکه متابولیســم را تقویت میکند،
چای سبز منبع غنی از آنتیاکسیدان
به نام کاتچین است .تحقیقات نشان
داده نوشــیدن چای سبز در کنار 3
ســاعت ورزش هوازی در طول هفته
میتواند طی  3ماه چربی شــکمی
را کم کند .مصرف چای ســبز بدون
شکر میتواند تا روزانه  100کالری به
سوخت و ساز بدن کمک کند .برای
اینکــه بهترین نتیجه را بگیرید بهتر
است از چای سبز تازه استفاده کنید.
میان وعده ماست بخورید

پروبیوتیک باکتری سالمی است که
در ماست ،خیارشور و دیگر غذاهای
تخمیری وجود دارد و اگر خانم باشید
میتوانــد به کاهــش وزنتان کمک
کند .در یک تحقیــق زنان و مردانی
که اضافــه وزن داشــتند یک رژیم
کاهــش وزن  12هفتــهای را دنبال
کردند .نصف شرکت کنندگان روزانه

یک کپســول پروبیوتیک اســتفاده
میکردنــد .خانمهایی کــه در گروه
پروبیوتیــک بودند بیشــتر وزن کم
کردند ،پروبیوتیک در مردان تغییری
ایجاد نکرد .مصــرف پروبیوتیک به
صورت موجود در غــذا نیز مزایایی
بــرای کاهش وزن دارد .ماســت نیز
مانند دیگر محصوالت لبنی پرچرب
دارای اســید چربی است به نام اسید
لینولئیک ،که مطالعات نشــان داده
اســت میتوانــد چربی ســوزی را
بهبود ببخشــد .همچنین از خوردن
ماســتهای میوهای اجتناب کنید
چون میتواند دارای قند اضافی باشد.
به وعده خود کمی تندی اضافه کنید

اگر میخواهید به غــذای خود مزه
اضافی کنید نمکدان را کنار بگذارید،
(به صورت عــادی زیاد نمک مصرف
میکنید) به جای آن از سس تند یا
پودر فلفل اســتفاده کنید .فلفل تند
حاوی کپسایســین شیمیایی است.
کپسایســین موجــود در فلفل تند
دارای اثــر گرمازایی اســت .خوردن
غذای تند باعث میشــود دقیقاً بعد
از تمام شدن وعده  90کالری اضافی
بســوزانید .یک تحقیق نشان داد که
کپسایســین چربی قهوهای را فعال
میکند ،که موجب میشــود بیشتر
کالری بسوزانید.

خوردن میوه ،سبزیجات و پنیر
خطر سکته را کاهش میدهد
طبق پژوهشی که یکی از بزرگترین بررسیها در نوع خود است ،با خورد
و خوراک درست میتوان خطر انواع معینی از سکتهها را کاهش داد.
کارشناسان چگونگی پیوند دو نوع مهم سکته با خورد و خوراک را بررسی
کردند که عبارتند از سکتههای ایسکمیک یا انسدادی (ناشی از نرسیدن
خون به مغز) و سکتههای هموراژیک (خونریزی مغزی).
این کارشناسان با بررسی دادههای  ۴۱۸هزار نفر از اهالی نه کشور اروپایی،
متوجه شدند که افزایش مصرف غذاهای الیافدار با کاهش خطر سکتههای
انسدادی پیوند دارد .همچنین طبق این پژوهش ،که در مجله قلب اروپا
منتشر شده است ،افزایش مصرف تخممرغ با افزایش خطر سکته مغزی
پیوند دارد .اما منتقدان میگویند با آنکه گســتردگی دادههای گردآوری
شــده نقطه قوت این تحقیق است ،عوامل دیگری که در گروه نمونه این
تحقیق نیستند ،میتوانند نقشآفرین باشند.
دکتر تامی تونگ ،نویسنده ارشد این بررسی و کارشناس دانشگاه آکسفورد،
میگوید« :مهمترین یافته این است که افزایش مصرف میوه ،سبزیجات و
غذاهای الیافدار با کاهش خطر سکتههای مغزی (انسدادی) پیوند قوی
دارد و بر دستورالعملهای کنونی در اروپا نیز صحه میگذارد ».او در ادامه
میگوید« :اگر عموم مردم تا کنون از آن دستورالعملها پیروی نکردهاند،
بایــد به آنها بگوییم که مصرف میوه ،ســبزیجات و غذاهای الیاف دار را
افزایش دهند ».دکتر تونگ افزود« :تحقیقات ما به صورت جداگانه اهمیت
بررسی زیرگروههای انواع سکته را برجسته میکند .زیرا رژیم غذایی که
بر روی سکته مغزی و خونریزی مغزی موثر است با هم متفاوت دارد .این
تحقیقات نشان دهنده سایر عوامل خطرآفرین ،مانند میزان کلسترول و یا
اضافه وزن نیز میتواند بر انواع سکته مغزی تاثیر بگذارد».
او همچنین گفت« :اما با آنکه در این پژوهش مشــخص شده بین خورد
و خوراک و خطر سکته پیوند وجود دارد ،ممکن است تغییر خطر سکته
ناشی از خود خورد و خوراک نباشد ،بلکه بر اثر عاملهای مرتبط اقتصادی،
اجتماعی یا سبک زندگی باشد .بنابراین تحقیقات بیشتری الزم است تا
بتوان مشخص کرد که آیا خورد و خوراک به طور مستقیم بر خطر سکته
اثر میگذارد یا خیر».

از وعدههای کوچک استفاده کنید

ساعت  3بعداز ظهر است و معده غرغر
میکند ،اگر بخواهید تا وعدهی شام
منتظر بمانید ممکن است هنگام شام
پرخوری کنیــد و بیش از حد پیش
بروید .خوردن یک عصرانهی کوچک
میتواند از این اتفاق جلوگیری کند و
همچنین سوخت و ساز را تکان بدهد.
به متابولیسم بدنتان مانند یک آتش
نگاه کنید .برای برپــا کردن آتش با
چند تکه چوب شروع میکنیم ،سپس
هرچند ســاعت کمی چــوب اضافه
میکنیم تا آتش خاموش نشود و به
سوختن ادامه دهد .هر موقع از میان
وعدههای کوچک استفاده میکنید
متابولیسم خود را برمیافروزید .کلید
کار این اســت که هر بار از پروتئین
بــدون چربی و کربوهیدرات پیچیده
استفاده کنید نه غذاهای فرآوری شده
یا تنقالت بــیارزش .به عنوان مثال:
پنیر دلمه و میوه ،ســیب و کره بادام
زمینی ،ماست و انواع توت.
از حرکت نایستید

اگر همکارتان از شــما پرســید چرا
دائم پــای خود را تــکان میدهید،
میتوانید برایش توضیح دهید که در
حال انجام حرکت تولید حرارت غیر
ورزشی هستید .تحقیقات نشان داده
این بیقراری کمــک میکند روزانه
 350کالری بیشتر بسوزانید .حرکات
انفجاری کوچک ماننــد باال رفتن از
پلههــا ،راه رفتن هنــگام صحبت با
تلفن ،و یا جا به جا شدن روی صندلی
میتوانند ازا ین دســته فعالیتها به
حساب بیایند .پس سعی کنید از هر
فرصتی برای حرکت استفاده کنید تا
میزان کالری سوزی را باال ببرید.
محصوالت طبیعی استفاده کنید

اگر به فروشــگاه میروید ســری به
راهرو محصــوالت طبیعــی بزنید.
بعضــی از آفتکشها شــاید باعث
کند شدن ســوخت و ساز و یا حتی
اضافه شــدن وزن شوند .سموم یکی
از دالیل جلوگیــری از کاهش وزن
میتواند باشــد .ســعی کنید هنگام
خرید محصوالت طبیعی پاکترین و
باکیفیتترین آنها را بخرید.
گوشی خود را خاموش کنید

در یک مطالعه کوچک که توســط
دانشــگاه نورث وســترن انجام شد
محققــان دریافتنــد ،قــرار گرفتن
در معرض نور آبی ســاطع شــده از
تلفنهای هوشمند ،رایانهها و تبلتها
بالفاصلــه قبل و بعد از شــام باعث
افزایش گرســنگی در افراد میشود.
محققــان این تحقیق میگویند هنوز
دلیل این رابطه برایشان کامل روشن
نیســت و نیاز به تحقیقات بیشتری
است.
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چهل سال پيش در همين روز

فال
هفته

قاب امروز

تماميمطالبازروزنامهاطالعاتروزيكشنبه12اسفندماه1358
(برابربا 14ربیعالثاني 2،1400مارس)1980نقلشدهاست.

كارخانههاداروئيچندمليتيمليميشوند

دكتر موس���ي زرگر وزير بهداري و بهزيستي
اعالم كرد :بر اساس طرح وزارت بهداري و بهزيستي،
كارخانجات داروئي چند مليتي ملي ميشوند و ورود
دارو انحصارا ً در دست دولت خواهد بود.
دكتر زرگ���ر كه در يك گفتگوي اختصاصي با
اطالعات سخن ميگفت ،در ابتدا در مورد دارو گفت:
فروردین :شــما شاید تا مدت خیلی کوتاهی بتوانید ایمان و اعتقاد کورکورانه
بازار هرج و مرج دارو را از بين ببريم.
ما تصميم داريم

داشــته باشید ،اما اگر یکبار وانمود کنید که همه چیز روبه راه است-وقتی که
در واقع اینگونه نیســت -از این کار خسته و دلزده خواهید شد .به جای اینکه
پايان موعد مقرر و با توجه به اخطاريه
پ���س
از سعی
کنید،
باسرپوش گذاشتن بر روی همه چیز عدم اطمینان خود را پنهان
اعالم ش���ده خانههاي خالي مالكين تصرف خواهد
کنید صادق باشید.
خانههايخاليفرداتصرفخواهدشد

شد.
اس���اسایاولين اخطاريهاي كه براي مالكان
بر
اردیبهشت :هم اكنون شما چنان شخصیت قوی و اعتماد به نفس فوقالعاده
دوشنبه (فردا) مهلت مالكان به پايان
فرستاده
دارید كه حتی اگر با مانع هم مواجه شوید اص ً
روزوقت
شدهشما
ترسید.
ال از شكست نمی
خانههاي خالي احتكار شده اين دسته
و
رسيد
خواهد
ندارید كه با فكر كردن به ناراحتیهای پیشین خودتان را اذیت كنید .هم اكنون
شما باید كارهایی كه قب ً
آینده در
مالكانكهبهبرای
ال نیمه كاره انجام دادهاید و كارهایی
حكم دادس���تان انقالب اسالمي و
موجب
بدهید.
سامان
برنامهتان دارید را سر و
توسط گروه ضربت ضبط خواهد شد.
اين مطلب را دكتر مصطفي رفيع مسئول طرح
خريدکاروبعدی می
خرداد  :شــما این روززها در حالیکه از یک کار به ســراغ
رویدخانهه���اي خالي در گفتگوئي با
واگذاري
ه
کرد
کنید،
تمام
اید
بــدون اینکه لزومی در این ببینید که کاری را که شــروع
خبرنگار روزنامه اطالعات عنوان كرد.

کمیاحساس آشفتگی و پریشانی میکنید .شما دوست دارید هرکاری که شروع
کردید را تا آخر ادامه دهید ،اما خیلی راحت حواستان پرت میشود! با ید کمی
چهارده اسفند سيزدهمين سالروز مرگ دكتر
بیشتر توجه کنید.
برنامههايبزرگداشتدكترمصدق

محمد مصدق رهبر نهضت ملي ،مراس���م امسال با
برگزار ميشود و اولين رئيسجمهوري
خاصي
تیر :شــما به تازگی احســاس فوق العاده قوی و شكوه
خود بیدار
مستحکمی را در
كرده است كه در اين مراسم شركت
نیازهاینيز
ساخته اید .با کمک این انرژی میتوانید به سادگی بر ايران
اعالم کنید.
خود غلبه
تجليل از شخصيت مصدق مسائل
ضمن
و
كند
توصیه میکنیم از پیله سکوت خود خارج شوید زیرا مي
انرژی زیاد شما با سکوت
ايران در ميان ميگذارد.
اي را
تازهت
ملت را به
هایباسریعی
دارای مغایرت خواهند بود سکوت و انزوای شما اجازه پیشرف
صبحامروزدكترغالمحسينمصدقدرگفتگوئي
انرژیهای مثبت درونی تان نمیدهد.
كوتاه با اطالعات گفت كه انتقال جنازه دكتر مصدق از
تانبهبرتری پیدا
مرداد  :شما اغلب اجازه میدهید که فلسفه بافی بر شعور
گورستان ابنبابويه � محل شهداي سيتير
عادیآباد
احمد
قرارتواند
گمان می
مفید 14اس���فند امسال انجام شود به
بود روز
کند ولی این کار میتواند شما را به دردسر بیندازد .فکركهو قبال
ت
تفاو
که
هایی
کنند.
و سازنده باشد اما ممکن است شما را از مسیرتان منحرف
ارديبهشتماه سال آينده سالروز تولد مصدق كبير
جماعت
همرنگ
را
خود
با دیگران دارید را تقویت کنید و در پی این نباشید که موكول شده است.

کنید.

ازعالئمتيرخوردگيپيداست23نفردرگنبداعدامشدهاند

ساري � دادستان انقالب اسالمي مازندران طي
شهریور  :شما به مشکل مهم و تامل برانگیزی برمیخورید که مجبور میشوید
چهل سال پيش در همين
گنبدروزرا تشريح كرد.
درگيريهاي اخير
گفتگويي علل
فعال آرزوهای خود را در مقابل نیازتان به امنیت کنار بگذارید .و اگر شما اتفاقاتی تماميمطالبازروزنامهاطالعاتروزيكشنبه12اسفندماه1358
انقالبنقلشدهاست.
2،1400مارس)1980
14ربیعالثاني
(برابربا
مازندران
دادستان
طباطبايي،
سيدمهدي
که در زندگی تان میافتد را بیش از اندازه شخصی کنید ،مشکلتان پیچیده تر
مليميشوند
مليتي
داروئيچند
كارخانهها
هماهنگي
عدم
معلول
گنبد
طوفانخونين
درگيريهاي
میشود .یازی نیست به زور کارتان را جلو ببرید .فقط تاگفت:
موقعی که این
دكتر موس���ي زرگر وزير بهداري و بهزيستي
دادستاني
پاسدارانو
سپاه
بهداري و بهزيستي،
طرح وزارت
فرمانداربرواساس
دراتخاذتصميمبين اعالم كرد:
فروننشته صبر کنید.
شوند و ورود
سيدمهديمليتي ملي مي
كارخانجات داروئي چند
افزود:
طباطبائي
است.
بوده
گنبد
انقالب
دارو انحصارا ً در دست دولت خواهد بود.
گزارش
جدولگنبد
درباره
پسرااز 2
سودوکوبا
كهاختصاصي
گفتگوي
وقايعيك
زرگ���ر كه در
تحقي���قدكتر
روزمیکنید
سرکوب
مهر  :شما بسیاری از هیجانات ،شوق و ذوقهای درونیتان
اطالعات سخن ميگفت ،در ابتدا در مورد دارو گفت:
دقيق
آمار
و
گفتم
را
مطالب���ي
و
دادم
تهران
به
را
كار
برای
اتفاقی
زودی
به
که مبادا کسی متوجه این احساسات درونی شما شود اما
ما تصميم داريم بازار هرج و مرج دارو را از بين ببريم.
آسان
شد
خواهد
تصرف
فردا
خالي
هاي
خانه
احساسات
بروزكه  36نفر بود اعالم كردم و نيز 23
خودراراهم
شدگان
شما پیش میآید که شما را مجبور میکند از این به بعدكشته
پ���س از پايان موعد مقرر و با توجه به
راهنمایی
بسیار
را
دهید تا کمتر دچار دل نگرانی شــوید .تجربیات جدید شما
اخطاريهاز
تيرخوردگي
كه
دهد
مي
نشان
عالئم
و
شد
پيدا
جسد
اعالم ش���ده خانههاي خالي مالكين تصرف خواهد
خواهند کرد تا هرچه موفق تر باشید.
شد.
ناحيه سينه به باال است و حالت اعدام دارد.

مسابقات بزکشی در قرقیزستان /مهر

سرایه

پند بزرگان

اگر قرار است برای چيزی زندگی خود را خرج
گر درخور مهرم احترامی بودی
كنيم ،بهتر آن است كه آن را خرج لطافت يك
نزديك توأم قدر تمامی بودی لبخند و يا نوازشی عاشقانه كنيم.
من میگفتم كه عشق من تا به كجاست دوشنبه  12اسفند  1398ـ سال نود وچهارم ـ شماره  27514شکسبیر
گر ز آن طرف از عشق مقامی بودی استعداد در فضای آرام رشد می كند و شخصيت
كاملتاريخ
در جريانامروز در
زندگی.
قاب امروز
وحشیبافقی
حران
پيروزيايرانياندرجنگ
ّ
يك قسمت از مذاكرات جلسه سوم مارس سال  52گوته

5208

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

پيش از ميالد سناي روم حاوي اظهارات چند افسر رومي
حران بود كه در
در باره شكست نظامي از ايران در جنگ ّ
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦصورت
بهار سال  53پيش از ميالد (حدود  9ماه قبل از آن)
گرفته و ضمن آن كراسوس كنسول روم كشته شده بود.
اظهارات افسران شكس���ت خورده رومي در سناي اين
روم آمده است.
امپراتوري به اين شرح در تاريخغ
دستور ساختن شهر «ايوان كي» در ايالت ري

فرهاد يكم ش���اه ايران از دودمان اشكاني درمارس
سال  178پيش از ميالد دستور ساختن «ري» نوين را در
غرب شهر ري صادركرد كه بعدا «ايوان كي» خوانده شده
است .مورخين يوناني شهر تازه � ايوان كی � را «گاراكس
يا خاراكس » نوش���ته اند .يونانيان «ري» را هم «راگس»
مينوشتند.

بر اس���اس اولين اخطاريهاي كه براي مالكان
سنگاپور0
ايران
دوشنبه (فردا) مهلت مالكان به پايان
3شده روز
فرستاده
آبان  :بی ثباتی که این روزها آن را احســاس میکنید آنقدر ادامه می
یابد که
اطالعاتاين دسته
خالي احتكار شده
هاي
خانه
و
رسيد
خواهد
جعفر دهقان فرستاده
سنگاپور �
زندگی شــما را به چالش خواهد کشید .شــما هنوز زیر فشار شدید تغییرات مالكان به موجب حكم دادس���تان انقالب اسالمي و
ملي سنگاپور
ورزش���گاه
اسفند �
خواهد شد.
گروه ضربت ضبط
ش���نبه 11 :توسط
هســتید ،اما کامال آماده نیســتید .حتی اگر دیگران شما را مجبور میکنند تا اين مطلب را دكتر مصطفي رفيع مسئول طرح
خالي3درآسيا).
ه���ايقاره
المپيك �
فوتبال
(مسابقههاي مقدماتي
گفتگوئي با
واگذاري خانه
خريد و
مقاصد و اهداف خود را آشکار کنید ،اما ایده خوبی نیست که بیش از آنچه که
اطالعات
58روزنامه
خبرنگار
عنوان63كرد.فركي و 90
زاده،
ابراهيم
اي���ران  3دقايق:

میدانید درست است چیزی بگویید.

دولت انگلستان  12اسفند  1318درخواست دولت
وقت ايران را براي فروش هواپيماي نطامي رد كرد .نيروي
هوايي ايران سال ها پيش از آن با خريد هواپيما از آلمان
تها
و روسيه شوروي تاسيس شده بود .دلخوري انگليسي
بيشتر از اين بابت بود كه ايران با كمك ايتالياي موسوليني
براي خود يك نيروي درياي���ي كارآمد به وجود آورده
بود و در خليج فارس موي دماغ انگلس���تان شده بود .به
عالوه ،تمايل به آلمان در بسياري ازمقامات وقت ايران
ديده مي شد.

برنامههايبزرگداشتدكترمصدق

صفر .اسفند سيزدهمين سالروز مرگ دكتر
علي دوستي ،سنگاپور چهارده
با
امسال
مراس���م
ملي،
نهضت
رهبر
مصدق
سنجري،
محمد� خبيري ،عبداللهي،
تيم ايران :حجازي
آذر  :برنامه ریزی کردن برای آینده احتماال بارزترین کاری اســت که شما این شكوه خاصي برگزار ميشود و اولين رئيسجمهوري
پروين
فركي).
52
دقيق���ه
(از
زاده �
دينور
مراسم شركت
اين
در
كه
است
كرده
اعالم
نيز
نعلچگرايران
متوسط
اکنون دیگران
دهید
روزها انجام می دهید .با این وجود شما ممکن است اجازه
مسائل
مصدق
شخصيت
از
تجليل
ضمن
و
كند
مي
گذارد.برزگري،
(حقيقيان) �
شعارغفاري
هدايت
«كاپيتن»
انجام
را
کارها
بیشتر
برنامه ریزی و مدیریت کنند و ترجیح می دهید خودتان
تازهاي را با ملت ايران در ميان مي
غالمحسينمصدقدرگفتگوئي
امروزدكتر
عليدوستي،صبح
حبيبي.
مربي:
زاده،زیرا ممکن
ابراهيمدهید
دهید .مطمئن شوید که قادرید کارهای بیشتری اکنون انجام
كوتاه با اطالعات گفت كه انتقال جنازه دكتر مصدق از
نفر را
سرما
است دچار دردسر شوید.
كشتبابويه � محل شهداي سيتير
گورستان ابن
احمد4آباد به
انجام شود به
اطالعات:امسال
خبرنگارروز  14اس���فند
فريدونشهر � كه قبال قرار بود
برف
بارش
ارديبهشتماه سال آينده سالروز تولد مصدق كبير
دی  :این روزها شما خاطرات عجیبی در ذهنتان دوباره متولد
پنجش���نبه در فريدون شهر آغاز
شدهكهاندازکهروز
ش���ديد
شما موكول شده است.

اعدامشدهاند
نفردرگنبد
تيرخوردگي
نيزعالئم
امروزاند از
گمراه کرده
را از انجام فعالیتهای گذشتهتان باز داشته اند و به نوعی شما را
برف،
ريزش
پيداستبر23اثر
يافت.
ادامه
ش���ده بود
ساري � دادستان انقالب اسالمي مازندران طي
هستید
بین
خوش
و نمیدانید باید چه کاری را انجام دهید .البته شما ذاتا فردی
مسدود
منطقه
تمامي راههاي روستايي
شهرتشريح كرد.
فريدونگنبد را
درگيريهاي اخير
گفتگويي علل
و تمام مسائل زندگیتان را با دیدی مثبت مینگرید به همین دلیل به سادگی سيدمهدي طباطبايي ،دادستان انقالب مازندران
پشتكوه
ش���ده و راههاي فريدونشهر به كردكوي و
گفت :درگيريهاي خونين گنبد معلول عدم هماهنگي
میتوانید با این مشکل ذهنیتان مقابله کنید.
هايپاسدارانودادستاني
بناموسپاه
روستاييفرماندار
بسته است .همچنيندر4اتخاذتصميمبين
عبدالحميد
انقالب گنبد بوده است .سيدمهدي طباطبائي افزود:
گزارشدر
يككهزن
دربندي و
مومني،روزبندر
صالحي ،حشمت
گنبد
وقايع
تحقي���ق درباره
تجارب پس از 2
بهمن  :کارهایی که در این اواخر انجام داده اید باعث شده اند که شما
سخت
دادند.آمار دقيق
دسترا گفتم و
را وازمطالب���ي
خوددادم
جانبه تهران
ميان برف و كوالک كار را
بســیار و فوق العادهای را از زندگی بدست بیاورید ،این تجارب شما را در مسیر

كشتهشدگان را هم كه  36نفر بود اعالم كردم و نيز 23
كاهش يافت
هواي
خطرناک
درصد سم
زندگی بســیار یاری میدهند .تجاربی که به دست آورید 60
تيرخوردگي از
تهرانميدهد كه
عالئم نشان
پيدا شد و
جهش در جسد
مانند یک
اعدام دارد.
محيطباال است و
ناحيه سينه به
اطالعيهاي
حالتطي
زيست،
سازمان حفاظت

زندگی شما میباشند به شرط این که ترسهای خود را کنار بگذارید و با جرات

انگلستانحاضربهفروشهواپيماينظاميبهايراننشد

گسترش تظاهرات و اجتماعات براي ملي شدن نفت

مسابقاتبزکشیدرقرقیزستان /مهر

سرایه

پند بزرگان

اگر قرار است برای چيزی زندگی خود را خرج
گر درخور مهرم احترامی بودی
كنيم ،بهتر آن است كه آن را خرج لطافت يك
بودی
تمامی
قدر
نزديك توأم
لبخند و يا نوازشی عاشقانه كنيم.
كجاست
من میگفتم كه عشق من تا به
شکسبیر
ر
گر ز آن طرف از عشق مقامی بودی استعداد در فضای آرام رشد می كند و شخصيت
وحشیبافقی در جريان كامل زندگی.
گوته
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جنگ دوم ترياک با چين

سوم مارس  1857انگلستان و فرانسه به چين اعالن
جنگ دادند و جنگ دوم ترياک آغاز شد كه تا سال 1860
ادامه يافت و به شكست نظامی چين انجاميد .در جريان
اين جنگ ،قدرت های جهانی ديگر به انگلستان و فرانسه
پيوستهبودند.

www.iranianshistoryonthisday.com
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ايران 3سنگاپور0

8

4

7

گازهاي
فرستاده از
كربن كه
منواكسيد
اطالعات
جعفر دهقان
اعالم داش���ت :ميزان سنگاپور �
بیشتری به راه تان ادامه بدهید.
ش���نبه 11 :اسفند � ورزش���گاه ملي سنگاپور
باشد،
مي
نقليه
وسائط
بنزين
سوخت
از
ناشي
سمي
(مسابقههاي مقدماتي فوتبال المپيك � قاره  3آسيا).
در 63فركي و 90
شب،زاده،
هفت 58ابراهيم
تا 3دقايق:
اي���ران
روزهاي
ش���ش صبح
ساعت
این حرف این
بينمعنی
اسفند  :شما نقش خیلی سنگینی را به عهده گرفته اید.
علي دوستي ،سنگاپور صفر.
دیگر
افراد
که
است
این
نیست که میخواهید خیلی مهم باشید؛ بلکه معنی اش
صورتي
در
است.
يافته
كاهش
درصد
شصت
بسيج
تيم ايران :حجازي � خبيري ،عبداللهي ،سنجري،
پروين
فركي).
52
دقيق���ه
(از
نعلچگر
�
زاده
دينور
آماده شده
اگرکارتان
برای
بيست و چهار ساعته انجام گيرد .يعني
مقايسه
همگی روی شما حساب باز کرده اند .شما خیلی خوبكه
«كاپيتن» هدايت شعارغفاري (حقيقيان) � برزگري،
شما
مقتدرانه
رفتار
اما
اين كاهش به
ديگر
ش���ب
نصف
تا
شب
نصف
اید ،چراکه شما دقیقا میدانید چه کاری باید انجام دهید.از
ابراهيمزاده،عليدوستي،مربي:حبيبي.
سرما 4نفر را كشت
شاید اینجا بهترین روش برای رسیدن به هدفتان نباشد30.درصد ميرسد.
فريدونشهر � خبرنگار اطالعات :بارش برف
ش���ديد كه از روز پنجش���نبه در فريدون شهر آغاز
ش���ده بود امروز نيز ادامه يافت .بر اثر ريزش برف،
تمامي راههاي روستايي منطقه فريدونشهر مسدود
ش���ده و راههاي فريدونشهر به كردكوي و پشتكوه
بسته است .همچنين  4روستايي بنامهاي عبدالحميد

اجتماعات تهران با هدف درخواست لغو قرارداد
نفت با انگلستان و ملي كردن صنعت نفت در  12اسفند
 1329بيش از روزهاي ديگر بود و چهار روز بعد رزم آرا
نخست وزير كه مخالف ملي شدن نفت بود جان خود را
بر سر اين مخالفت گذارد .در اين اجتماعات از هرگروهي
�� ملي گرا ،مذهبيون و كمونيست �� ديده مي شد.
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جدول شرح در متن

آن دسته از خوانندگانی که نسبت
به جدول های این صفحه پیشنهاد
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
 09304740289پیامك نمایند.

 43شماره  ۱4۶6جمعه  16اسفند ۱۳۹۸
طراحجدولها:داود بازخو
سجل

ازطيورشناگر

از نامهاي
مكان
از بيماريهاي
آقايان
نوعي شيمي
مركز
حاد تنفسي
اثر
شماره مجله ،اسم
پيامبر(ص)ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر
شهرنسبت
رطوبتدسته از خوانندگانی که
آن
مازندران
ميكروب

جدول شرح در متن

به جدول های این صفحه پیشنهاد
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
 09304740289پیامك نمایند.

طراحجدولها:داود بازخو
جنگجو
چهره پردازي

سنگواره

مكان سرقت

ازطيورشناگر

اثر رطوبت
دانهايلعابدار

شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
نمایند ،یک نفر به قید قرعه
مركز تبت
شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود
ارسال
آرام
توضیح ضروری اینکه بارود

از نامهاي
آقايان
شهر پيامبر(ص)

شرح
چهره پردازي

كامل

سمي در
خون

كامل

كـاري
وسني

شرح

رياكار

واحد بوكس

جدول اعداد
بدون تكرار
 6عددازهرچيز

مايع حيات

سمي در
خون
كشورگوركي

قاعده

توانايي انجام
كـاري
وسني

چراگاه

سركه
خون آشام
سينمايي

خالص

سركه
خون آشام
سينمايي

شبنم

از فروع دين

كشورگوركي

توانايي انجام
ميوه خوب

از دورانهاي
زمين شناسي

قاعده

از ميوهها

چراگاهاجاق برقي

خوشي
عدل

قوچ
بدبخت

خوشي

مساوي
واحدي برابر
با صد

عدل
سازي ضربي

مساوي
واحدي برابر
با صد

از دورانهاي
زمين شناسي

شبنم
رياكار

جدول اعداد
بدون تكرار
 6عددازهرچيز

جدول متقاطع

حركتچيزي
جدولها زیر نظر :داود بازخو
از ميوهها
درجايخود
BAZKHOO @ yahoo.com
اجاق برقي
قانون مغولي

چايچه تعداد است؟
(ا )
حرف
حركتچيزيمركز
درجايخود جهان

مركز
مازندران

بدبخت

سازي ضربي

دانهايلعابدار

مايع حيات

ميوه خوب

جمعه

سرقت

واحد بوكس

دادگر

جمعه

رود آرام

از فروع دين

قوچ

از بيماريهاي
حاد تنفسي

نوعي شيمي
مركز تبت

ميكروب

حرف ( د ) چه تعداد است؟

دادگر سجل
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پدر

پدر

بهترين
دوست

پايتخت
مجارستان
پايتخت
مجارستان

نوعيكالباس

پراكندهخوانندگان عزیز :ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
بهترينقاب�ل توجه
دوست
درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده
حروف
بوي رطوبت
نوعيكالباس
های  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از
پراكنده(در ساعت
آن به تلگرام
وحشي
مجله،در هر شماره ضرورت دارد .البته همراه نام و
آدرس
به
طریق پست
اقليمي در
بوي رطوبت
عربستـان
نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده میشوید.
وحشي
اقليمي در
عربستـان

اسامیبرندگانجدول 3863
1ـ مهدی رئیسی ـ تهران
2ـ فربد کدخدایی ـ خرمآباد
3ـ مهسا دالور ـ شهرری

افقي:
قانون مغولي
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
عالمت جمع
فرود آينده
چاي
مركز
 .1سرخپوششبسالنومیالديكهرهآوردششیرینيو
خالص
جهان
خودروي
نوعي
ويتأمين
چين و شكن
گاز مرداب
1
انعقاديعرضحال
كودكاناستـ
اسباببازيبراي
راههايناهموار
عالمت جمع
فرود آينده
استاني است
روسـ
 .2اثــريمشــهورازژانژاك
كشورها
ويتأمينـوـدریایــيدرغرب  2نوعيسايه
خودروي
گاز مرداب
انعقادي
راههايناهموار
رسم كننده
اقیانوساطلسـسمتچپ
بز كوهي
است
استاني
و
كهنه
كشورها
سايه
3
ماه سوم
 .3قاضي ـ سزاوار بودن ـ صوفي
فرسوده
رسم كننده
گرانيكوهي
عامل بز
ميالدي
كهنه و
فرسودهبدنـبلي 4
ستون
 .4بيسواد ـ آرواره ـ ابزار بریدن چوب و فلز ـ
ماه سوم
عامل گراني
ميالدي امتحان
گوشت
 .5تیزفهم،باریكبینـازتوابعاستاناصفهان
5
آذري
امتحان
گوشت
ساز چوپان .6مركزایتالیاـمنوشماـدفاعفوتباليـحدادـچهوقت
آذري
ساز چوپان
منفيدورویــيـعموـتصدیقروســيـپیروانیك 6
زبان
 .7نت
تلــهـ
جد ول سود وکو 3875
قالبحروفزبان
نت منفي
پیامبر
3875
جد ول
كوچك  3r3طوری قرار د هيد
وکوهای
سودمربع
جدولو
ستون
اعد اد  1تا  9را د ر هر7سطر و
سودوکو
تندرستي
سربيچاپخانه
قالبحروف
 3rطوری قرار د هيد
كوچك 3
فقطمربع
ستون و
سطر
عیسي(ع)ـ 1تا  9را
اعد اد
شود .
های د رج
يك بار
هروعد د
سنگرد ر هركه
سربيچاپخانه
تندرستيناممادرگراميحضرت
 .8اهلهندـ
كه هر عد د فقط يك بار د رج شود .
نشانهگیريـنوعيساززهيـیكنفر 8
 .9وسیلهايبراي
شعله آتش
شعله آتش
77 33
22 11
9
9
 .10اصطالحًابهخودرويقراضهميگویندـمتعلق،وابسته 9
22
99
77 88 33
تغار تغارـگليسفیدرنگ
شالوده شالوده
قاب�ل توجه خوانندگان عزیز :ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
دشت دشت
10
شريني
شريني
متقاطع
3863
كرمانشاه  .11مجلسشیوخـشامهنوازـزندهـظرفترشيـ
برندگانجدول99
جدشده اسامی33 88
خزندهگزنده
گزنده
جدول خزنده
كرمانشاهدرخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل
حروف
زندگي ـ
 .12نــام حرف شــانزدهم الفبا ـ هزینــه
شنبه تا11
نارسنارس
حرفاز 1 11ـ مهدی رئیسی ـ تهران 88
چهارشنبه) یا
روزهای
آن به تلگرام (در ساعتهای  8تا 16:30
جدولها زیر نظر :داود بازخو
مرواريد
همراهيـضمیروزنيـحرفمرواريد
صریح
خرمآباد
کدخدایی ـ
فربد
همراه نام و24 123ـ
درشت
1
2
8
7
6
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قلعه
ضرورت دارد .البته
طریق پست به آدرس مجله،در هر شماره
درشت
1
2
8
7
4
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6
قلعه
ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
خوانندگانـعزیز:
ناخن
كردن
تصویر
نام .13
شهرری
توجه1مهسا دالور
8داده می7شوید .قاب�ل 3ـ
اسامیبرندگانجدول 3863
شرکت
مرتبکشی
دینيـدر قرعه
بزرگانتماس
ذکر شماره
خانوادگی و
5
6
است؟
نورافكن(ا ) چه تعداد
حرف
شمارهبه 5
درخواس�تش�دهدرهر 6
 .14آزـالفبايموسیقيـشوهرـبويرطوبت8ـشوخ13 7حروف 1
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يار عروس
يار عروس
نورافكن
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افقي:
روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از
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نخستين دروازه بيباکي ،تهي شدن از دلبستگيهاست

جدول متقاطع

جوواس ميم
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جوواس ميم

نخستين دروازه بيباکي ،تهي شدن از دلبستگيهاست

نخستين دروازه بيباکي ،تهي شدن از دلبستگيهاست
نخستين دروازه بيباکي ،تهي شدن از دلبستگيهاست
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حرف ( د ) چه تعداد است؟

جنگجو

سنگواره

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله ،اسم
شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
نمایند ،یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود

جوواس ميم

جوو
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نــیازمــندیهـا

نقاشی و تعمیرات
ساختمان
«با قیمت نازل»

604-771-1762
«هدایت»

شانس اول را
تدریسریاضیات
به هموطنان خود
Iranian School
دبیرستان ،کالج و دانشگاه)(Farsi
انگلیسی،فرانسه،اسپانیایی،
بدهید
مهندس فریبرز صیادپور

اجاره

تافل

داراى ﺟواز رﺳﻤﻰ ﺗﻌﻤیرات ﻟوازم ﮔازى ،و ﻟوازم خانﮕﻰ

ماشینلباسشوﺋی،خشﮏکن،
ماشینﻇرفشوﺋی،یﺨﭽال،
اجاق گاز ،اجاق برقی،
مایکرو ویو ،و ...
تلﻔن604-773-0096 :

)Iranian School (Farsi

۶۰۴-۳۹۶-۰۳۷۲
اگر جویای کمک ،کارگر،
۱۴۶۷
کارمند و  ...هستید؛
778-881-4139
آیا وسایل خانه برای فروش
 3هفته
برنابی ،پورت مودی ،یو بی سی و ریچموند
روید،ونکوور ،کوکیتالم و
نورت
آگهیپیوند شعبه ها :وست و
در نیازمندیهای
دارید؟ آیا به سفر می
ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ :وﺳﺖ و ﻧﻮرت وﻧﮑﻮور ،ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم و ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ،
فقط  20دالر
همسفر هستید؟
جویای
www.iranianschool-farsi.comﭘﻮرت ﻣﻮدى ،ﯾﻮ.ﺑﻰ.ﺳﻰ و رﯾﭽﻤﻮﻧﺪ
)(604
551-9593
 ۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶تلفن
چیزی برای فروش،
نصب و تعمیر
Iranianschool@hotmail.com
هنری
جایی برای اجاره ،حرفه و
604-551-9593
۱۴۶۸
www.iranianschool-farsi.com
سیستمهایگرمایشی
برای عرضه دارید؟
رضا فردین
Iranianschool@hotmail.com

وست وود پالتو ،کوکیتالم
واحد دوخوابه بزرگ ۱۴۰۰ ،اسکورفیت،
طبقه همکف ،بدون پله ،با الندری مجزا،
ماشین ظرفشویی ،آماده اجاره
ماهیانه  ۱۵۰۰دالر  +یک سوم یوتیلیتی
۱۴۶۶ ۶۰۴-۷۲۷-۷۸۷۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

604-441-7464

این مکان

با صدای متنوع و صمیمی،
آوازهای جدید و قدیم،
همراه با گروه موسیقی

برای آگهی شما

آگهی خود را
در صفحه پر تردد
نیازمندی های پیوند
درج کنید.
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

برای جشنها ومیهمانیهای شما

رزرو شده است!

 Sound Sysytemحرفهای
و DJ Sysytem
پروژکتوررنگارنگ

با ما تماس بگیرید
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

۶۰۴-۵۰۶-۷۵۷۶

زیر نظر:
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015
Manicure & Shellac

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

Arman’s Construction Ltd.

Water Tank

۶۰۴-۸۳۳-۲۸۶۹

)849 West 15th St. (Fell Ave.
North Vancouver
604-773-9454 & 604-770-4020

ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن )ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ(  15 ..........دﻻر
رﻧﮓ رﯾﺸﻪ  35 .........................دﻻر
ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ  60 ..............................دﻻر
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن و رﻧﮓ رﯾﺸﻪ  45دﻻر

ﺑﻨﺪ و اﺑﺮو  20دﻻر

فرنس ،بویلر ،شومینه،

کوتاه کردن شلوار
از  4,99دﻻر

ﻣﺎﻧﯿﮑﻮر و ﻻك ژل ﻓﻘﻂ  25دﻻر

Flat Iron.........................................$20
Brushing.........................................$20
Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

وﻗﺖوﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس
اﻣﻼكﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪاﺟﺎره
ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
604-219-6202

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻼك ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺎره

)فارسی(

604-261-6564

Sea Shell Alteration

کالس نقاشی

»ﻧﻮرت وﻧﮑﻮور«

تعمیرات لوازم خانگی )امین( Licensed

مدرسه ايرانيان
ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )ﻓﺎرﺳﻰ(
ایتالیایی و فارسی
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ﺑازسازى و ﺗﻌﻤﯿﺮات ساﺧتﻤان
ﺣﻤام و آﺷﭙﺰﺧاﻧﻪ
ﻧﻘاﺷﻰساﺧتﻤان
ﻧﺼﺐ اﻧواع کﻔﭙوش
سﺮامﯿﮏ ،کاﺷﻰ ،ﻟﻤﯿﻨﯿت
و کﻠﯿﻪ امور ﺑازسازى

604-773-6374

ﺗـﺪرﯾـﺲﺧﺼـﻮﺻــــﻰ

شیمی،ریاضی

ﺗﻮﺳﻂ :ﻓﺮﯾﺪه رﺣﻤﺘﻰ

ﺑﺎ  20ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻰ در ﮐﺎﻧﺎدا

604-949-0201
604-700-5615
ﻓﺮوزان ﯾﺰدان

ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎى اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻼك ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﺟﺎره
E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564
/ Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953
604-817-9933
 forouza.yazdan@gmail.comﻓﺮوزان ﯾﺰدان
راﯾﮕﺎناﺟﺎره
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﺑﺮرﺳﻰ اﻋﺘﺒﺎري و ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎى اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ
ﻣﺸﺎوره
Forouzan Yazdan M.A.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻼك ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﺟﺎره 604-817-9933Licensed Property Manager
forouza.yazdan@gmail.com
)(RTA
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺟﺎره
اﻋﺘﺒﺎري و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺟﺎره
ﺑﺮرﺳﻰ
Forouzan Yazdan M.A.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ واﺣﺪ اﺟﺎرى
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ
Licensed Property Manager
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺟﺎره )(RTA
1370 Marine Drive,
North Vancouver
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ واﺣﺪ اﺟﺎرى
www.iranianschool-farsi.com
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3

ﺑﺮاى ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻼك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى اﺟﺎره ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ www.88westrealty.com

1370 Marine Drive,
North Vancouver

ﺑﺮاى ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻼك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى اﺟﺎره ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ www.88westrealty.com
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ﻧﻮﺳﺎزى و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

* ﻃﺮاﺣﻰ * ﻧﺠﺎرى * ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ
* در وﭘﻨﺠﺮه * ﮐﺎﺷﻰﮐﺎرى
* ﻧﻘﺎﺷﻰ * ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش
* دراىوال * ﺑﺮق و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ
* ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ
* ﻧﻮﺳﺎزى ﺣﻤﺎم و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
* ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ  Deckو Fence
* اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ و ﺟﻮاز از ﺷﻬﺮدارى

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و ﺗﺠﺎرى
»داراى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى ﮐﺎرى و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ«

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ 604-761-7745
ﻋﻀﻮ  5ﺳﺘﺎره

ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا از ﺳﺎل 1988

شرکت ساختمانی

Home Floor Decor
License, Warranty, Insurance and WCB

مسکونی کردن زیرزمین
لوله کشی و برق

نوسازی ساختمان
نوسازی ﺣمام وآشپﺰخانه
انواع کﻔپوش )چوب ،لمینیت ،موکت ،کاشی(...،
نقاشیساختمان
ساخت و نصب کابینت
انواع پرده
درای وال

)امین( 604.781.7778

ﻋ��ﺮﺿﺎ�ا��ﯽ

آموزش
مﺠﺴﻤﻪسازى

آرایﺶ و زیبایی

اتومبیل)تعمیر(

604-980-5464
دارﯾﻮش
604-318-5517
ﻣﮋان
وﯾﺪا )ﭘﻮﺳﺖ و ﻟﯿﺰر( 604-764-2746
ﭘﻮﺳﺖ و اﭘﯿﻼﺳﯿﻮن 604-364-8416

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﺳﯿﺎر ﺑﻬﺮوز 604-828-6589
604-472-1544
اﺗﻮ ﭼﮏ آپ
ﻣﻬﻨﺪس ﭼﯿﺖﺳﺎز )604-931-4444(Frontech

آموزش رانندگی
778-723-7373
آﮐﺎدﻣﻰ آرﯾﺎ
604-537-3525
اﻃﻠﺲ
604-805-7670
ﯾﻮﺳﻒ
604-351-4280
وﻧﮑﻮ )ﺑﻬﺰاد(
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺻﺎﻟﺤﻰ 778-995-0000
وﻧﮑﻮ دراﯾﻮﯾﻨﮓ اﺳﮑﻮل 778-838-1342
604-338-4103
Canucks
778-772-0269
ﺷﻬﺮام
604-351-9606
ﻓﺮزاد
ﺑﻬﺮوز 778-896-1420 EZ UP ON GAS
604-240-0107
ﺣﺴﯿﻦ وﮐﯿﻠﻰ
ﻣﺤﺴﻦ 604-710-0550 Green Way
604-441-2226
آرﻣﯿﻦ
604-990-0059
Cyber
ﻓﺮﻫﺎد 604-441-3677 BUCKLE UP
ﻣﯿﻨﻮ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮاى ﺳﯿﺘﻰ( 604-928-2224
ﺟﻌﻔﺮى )ﺗﺮاى ﺳﯿﺘﻰ( 604-961-6016
ﻣﺪﻧﻰ 604-857-3070 Maple Driving

آموزش فارسی
ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

604-261-6564

آموزش هنر
ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﺰاﮐﺘﻰ )آواز( 604-913-3486
778-709-3432
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻠﻰ ﭘﺎرس
ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺴﺮوى )ﺗﻨﺒﮏ ،ﺳﻪﺗﺎر( 604-464-4701
778-891-1541
ﻣﺤﻤﺪ )ﺗﻨﺒﻮر(
ﻋﻠﻰ ﺣﻖﺑﯿﻦ )ﭘﯿﺎﻧﻮ ،ارگ( 604-649-9744
دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮرى )ﭘﯿﺎﻧﻮ ،ارگ( 604-990-9903
ﻧﯿﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤﻰ )ﺳﻨﺘﻮر ،دف( 604-771-6565
ﻣﻬﺮدﺧﺖ ﻣﻬﯿﺞ )ﺳﻪﺗﺎر( 604-377-0870
ﺳﯿﻤﯿﻦ اﯾﺮانﻣﻨﺶ )ﻧﻘﺎﺷﻰ( 778-238-2142
ﺟﻤﺎل ﻃﺒﺴﻰﻧﮋاد )ﻃﺮاﺣﻰ ،ﻧﻘﺎﺷﻰ( 778-388-2498
اﺷﺮفآﺑﺎدى )ﺗﺎر ،ﺳﻪﺗﺎر( 604-375-1272
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازى )ﮔﯿﺘﺎر( 604-551-3963
ﺟﻤﺎل ﺻﻠﻮاﺗﻰ )آواز( 778-919-1672
اﻧﻮﺷﯿﺮوان )ﺗﺎر و ﺳﻪﺗﺎر( 604-760-2937
ﻣﻬﺘﺎب ﺣﻘﯿﻘﻰ )ﭘﯿﺎﻧﻮ ،آواز( 604-365-4714
ﺳﺮوش ﺷﺎهﻣﺤﻤﺪ )وﯾﻠﻦ( 604-368-5123

آژانسمسافرتی
آژاﻧﺲ دى
روﯾﺎل ﺗﺮاول
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮاول

604-770-1433
604-770-1750
604-945-6002

استودیو ضبﻂ و صدابرداری
ﭘﮋواك

604-464-4701

اجاره وسایل جشنها
604-436-1418 Parallel Rentals

اﻟﻬﻪ ﺳﺎدات آلاﺣﻤﺪ 604-924-9477
604-987-1413
ﯾﻮﻧﮑﺲ
604-839-9938
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

604-839-0244
ﮐﭙﯿﻼﻧﻮ )(K-12
ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮﯾﺸﻤﻰ 604-724-4592
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ اﻣﺘﯿﺎزى 604-710-9602
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺮﻓﺎن )رﯾﺎﺿﻰ( 778-895-5040
ﻓﺮﯾﺪه رﺣﻤﺘﻰ )رﯾﺎﺿﻰ ،ﺷﯿﻤﻰ( 604-949-0201
604-904-8881
اﺳﺘﺎد ﺧﯿﺎم
604-727-4883
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﯿﺮوزى
ﭘﺮﯾﺴﺎ ﻓﺮﻣﻨﺪ )ﺷﯿﻤﻰ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژى( 778-862-4035
ﻣﻬﺪى دُر )رﯾﺎﺿﻰ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ( 604-764-8810
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻋﺸﻘﻰ)رﯾﺎﺿﻰ( 778-227-8771
) Eliteﮐﻠﯿﻪ دروس( 604-816-8360
ﻣﻮﻧﺎ ﻟﻄﻔﻰزاده ) ﺷﯿﻤﻰ( 604-727-5960
دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎت )رﯾﺎﺿﻰ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ( 778-888-2123

امور اجاره مسکن
604-817-9933
ﻓﺮوزان ﯾﺰدان
ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪﺳﯿﺎن 604-219-9744

تﻔریﺤات

باربری  ،ﺣمل و نقل

604-987-9855
ﺷﺪو دىﺟﻰ
ﺳﯿﺎﻣﮏ )ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎز( 778-558-7080
ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل دىﺟﻰ 604-551-8883
604-839-0909
ﻓﺮﯾﺒﺮز
778-388-4248
ﻫﻤﺮاز

604-788-6030
آرﯾﺎ ﻣﻮوﯾﻨﮓ
604-970-2233
ﻣﺘﺮو وﻧﮑﻮور
604-318-1390
ﻫﺮﮐﻮل
604-200-1282
ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ
778-846-2573
ﻫﺮﮐﻮل
ﺑﺎرﺑﺮى ﭘﺮوژه )آرﻣﯿﻦ( 778-929-2725
604-259-2545 Ship To IRAN
604-603-9099
آﻟﺒﺮت

تعمیر لوازم خانگی
اﻃﻠﺲ
اﻣﯿﻦ
ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮى
ﺳﻌﯿﺪ

بیمه
رﺿﺎ ﻣﺼﺒﺮﯾﺎن
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﯿﺰاده
زﯾﻨﺎ ﻧﻮرى )اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ(

604-984-7715
778-688-8774
604-838-3513

ترجمه
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ )رﺳﻤﻰ( 604-868-9800
ﺣﻤﯿﺪ دادﯾﺰاده )رﺳﻤﻰ( 604-889-5854
604-922-4600
ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺧﺸﺎ
604-716-7066
ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺪﯾﺪى
604-925-0490
ﻣﻠﮏﺟﺎه
604-987-1413
ﯾﻮﻧﮑﺲ
604-715-5267
ﻣﯿﺮاﻧﺪا ﻗﺮﺷﻰ
ﺳﻮﺳﻦ )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎﻫﻰ( 604-307-8654
اﯾﺰدﻧﮕﻬﺪار )ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم( 604-990-3000
آرش اﻧﺪرودى )رﺳﻤﻰ( 604-365-6952
ﺣﺎﺗﻤﻰ )رﺳﻤﻰ-ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم( 604-338-7364
ﻓﺮاﺳﺘﻰ )ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن( 604-839-9938
604-990-7209
ﺑﺎوﻧﺪ زﻧﺠﺎﻧﻰ

604-277-8643
604-773-0096
604-719-4925
604-346-8925

تعمیردربگاراژ

بازرسی فنی ساختمان
604-518-0078
اﻣﯿﺮ اﺧﻼﺻﻰ
ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺎﺿﻠﻰﭘﻮر 604-512-1682
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﺑﻪﮐﯿﺶ 604-500-0303
ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎﻧﻌﻰ 778-708-0520

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم تماس بگیرید.

604-551-3963

امورکنسولی

604-781-9746
آﻟﻔﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
604-765-3329
ﭘﯿﺮوز اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
778-389-7615
رﻫﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
واى.ﺟﻰ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 604-830-6444

هر جمعه از ساعت  ۵تا  ۶بعدازظهر در کتابخانه میپل ریج

ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  30ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ

فهرستمشاﻏل،
خدمات
ونیازمندیها

Craftsman

778-773-8012

جواهری
ﺳﺎﻋﺘﭽﻰاﻧﺪﺳﺎﻋﺘﭽﻰ 604-685-5625

ﭼاپ و انتشارات
ﮐﺎﭘﯿﺰ دﯾﭙﻮ

604-990-7272

خدمات ارزی
روﯾﺎل
ﺳﻠﻮﮐﻰ
ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﻠﺖ

604-988-1070
778-389-7615
604-984-4445
604-770-0447

خدماتساختمانی
ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺮﺳﻨﺪى 604-258-8656
778-862-2528
رﺿﺎ ﻣﺮادﯾﺎن
604-773-6374
آرﻣﺎن
604-761-7745
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
ﮐﺎﺷﯿﮑﺎرى )ﻣﻬﺮداد( 604-999-1562
778-882-0936
آرﯾﺎ
)ﮐﯿﻮان( 604-726-7434 Renovation
778-322-0845
ﭘﻮﯾﺎن
778-385-7059
ﮐﺎﻣﻰ
604-781-7778
اﻣﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺘﻮن ﺗﺎج 604-537-4943

604-944-9677

akaveh9@hotmail.com
طراﺣی وبسایت

دفتر ازدواج رسمی
ﯾﻮﻧﮑﺲ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

604-987-1413
604-839-9938

دفتر ازدواج و طالق شرعی
ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع( 604-715-7712
604-839-9938
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

دفتر اسناد رسمی
ﮐﺘﺎﯾﻮن روﺣﺎﻧﻰ
ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺧﺸﺎ
ﻧﯿﻠﭙﺮ ﻫﻨﺮور
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻣﻮﺳﻰ
ﯾﻮﻧﮑﺲ
ﻓﺮاﺳﺘﻰ )ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎ(

604-988-5556
604-922-4600
604-230-9767
604-986-5005
604-987-1413
604-839-9938

دندانپﺰشﮏ
رﺿﺎ ﺣﺼﯿﺮى
ﻻدن ﮐﺮاﻣﺘﻰ
ﺗﻮران اﯾﺰدىﯾﺎر

604-552-8884
604-980-7474
604-734-2114

رادیو
ﻓﺎرﺳﻰ زﺑﺎن وﻧﮑﻮور 778-709-9191

سازمانهایاجتماعی
778-859-0985
ﮐﻠﯿﺴﺎى ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮرتﺷﻮر 604-988-5281
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮزاﺋﯿﮏ 604-254-9626
ﻧﻮرتﺷﻮر ﻣﺎﻟﺘﻰ ﮐﺎﻟﭽﺮال 604-988-2931
واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻮرتﺷﻮر 604-983-6700
604-590-4021
ISS of BC
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن 604-727-8986
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻰ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 604-683-0530
ﺑﻨﯿﺎد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن 604-688-3545
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن 604-726-1650
ﺑﻨﯿﺎد اﯾﺮان و ﮐﺎﻧﺎدا 604-696-1121
اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن 604-505-4472

شوفاژ،آبگرمکن،لولهکشی
604-307-1221
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ ﺣﻤﯿﺪ
604-603-2657
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮ
604-728-0099
اﯾﻨﺘﮕﺮال
ﻓﺮﻧﺲ و ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ 604-562-2530
 911ﻓﺮﻧﺲ ،ﺑﻮﯾﻠﺮ 604-996-2727
778-317-9566
Advantage
604-961-3840
ﻣﺠﯿﺪ
604-512-3783
ﻓﺮزﯾﻦ
ﻓﺮﻧﺲ 604-723-0171 Satrap
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ 604-537-8312
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ )ﻧﻮﯾﺪ( 604-561-7756
778-834-6267
ﺑﻬﺰاد

شیشهاتومبیل
Auto Glass

عﻀو رسمی
نﻈاممهندسی
ایران و آمریکا

کالس فارسی رایگان

)ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ از ﮐﺎﻧﺎدا(

تدریسخصوصی-تقویتی

الکتریﮏ

604-839-9938

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازى

(604)500-7361

دفتر رسمی ازدواج BC 443۵7

ﺑراى ﺗﻌییﻦ وﻗﺖ ﺣﻀورى ﺑا شﻤاره زﯾر ﺗﻤاس ﺣاﺻﻞ ﻓرماﯾید

ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﮔﯿتار

ﻓارغاﻟتﺤﺼﯿﻞ از اﯾتاﻟﯿا

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

داراى ﻣﺠﻮز گواهی امﻀاء رسمی -از دواج ﺷﺮﻋﻰ وﮐﺎﻧﺎداﯾﻰ-
ﻃﻼق ﺷﺮﻋﻰ -اﻣﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟﻰ و وکالتنامههای  onlineﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻣﻀﺎء  -ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ -دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ -
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ PR Card, Citizenship, Sponsorship

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﺪ

ﺗوسط:
ﭘﺮواﻧﻪ رودﮔﺮ

604-460-0490
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604-512-3268

ﮐﺎﻣﭗ اﮐﺴﭙﺮس

عکاسی و فیلمبرداری
604-925-6800
604-980-6874
604-987-1413
604-358-7060

ﺣﻤﯿﺪ زرﮔﺮزاده
ﺗﻠﻪ وﯾﺪﺋﻮ
ﯾﻮﻧﮑﺲ
ﺣﻤﯿﺪ

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق
راﯾﺎ )ﺗﺎروت( ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ 604-983-9178
604-988-2913
ﭘﻮرى ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
ﻣﺮﯾﻢ ﮔﯿﺴﺎ )ﺗﻠﻔﻨﻰ( 778-998-1059

فروشگاه مواد ﻏﺬایی
604-669-6766
604-988-3515
604-472-0049
604-987-7454
604-971-5999

داﻧﯿﺎل
ﭘﺎرس
رز ﻣﺎرﮐﺖ
اﻓﺮا
ﮐﭙﯿﻼﻧﻮ ﻣﺎرﮐﺖ

فرش و خدمات وابسته
604-986-8585

ﺣﺴﯿﻦ دﻟﯿﺮى

قﻔل و کلید
Tidey

604-773-7375

قنادی
604-973-0119
604-990-7767

رﮐﺲ
ﮔﻠﺴﺘﺎن

کامپیوتر
ﺣﻤﯿﺪ

ﺳﺒﺰ )ﻧﺮم اﻓﺰار(Apple ،

604-506-8319
778-918-2815

گلفروشی
604-987-1413

ﮔﻠﺒﺎران

مشاور امالك
ﻣﺠﯿﺪ ﻃﺎﻟﺒﻰ
ﻓﺮﺷﺘﻪ رﺣﯿﻤﻰ
ﻣﻬﺮﻧﺎز ﮐﺎووﺳﻰ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

778-558-8272
778-893-2275
604-779-4146
604-839-9938

مشاور امور مالی و ﺣسابداری
ﻣﺴﻌﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ 604-783-6097
آﮐﺎدﯾﻦ )ﻧﺎﺻﺮ وﺣﯿﺪى( 604-980-2015
604-461-1661
ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺻﺒﺎ
ﺑﯿﮋن ﺟﻤﺸﯿﺪى 604-990-8292
ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻋﺰﯾﺰى 778-340-7704
ﺗﺪﺑﯿﺮ 604-351-4771 Liberty Tax
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺸﯿﺮﻓﺎﻃﻤﻰ 778-989-5280

مشاور امور مهاجرت
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻨﻰ -ﺑﺎﮐﺎد 604-986-5554
604-569-2080
داود ﻗﻮاﻣﻰ
778-893-2275
ﻓﺮﺷﺘﻪ رﺣﯿﻤﻰ
778-237-1441
ﺳﺎرا دادﺧﻮاه
778-288-2537
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﻖﺟﻮ
778-400-8787
ﮐﻦ ﭘﺎرس
604-356-6032
اﯾﺮج رﺿﺎﯾﻰ
604-990-7209
ﺑﺎوﻧﺪ زﻧﺠﺎﻧﻰ

مشاور سرمایه گﺰاری
604-889-4349

ﺑﻬﺮوز ﮐﺎﻫﮑﺶ

مشاور وام
604-250-0202
604-876-1312
604-773-0298
604-889-4349

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻣﻬﯿﻦﺳﺎ
ﭘﺮﯾﻮش وﻓﺎﯾﻰ
اﻟﻬﺎم ﻣﻌﻈﻤﻰ
ﺑﻬﺮوز ﮐﺎﻫﮑﺶ

نشریات
604-921-4726
778-300-4414
778-340-8887
778-279-4848
604-770-3570
604-563-9600

ﭘﯿﻮﻧﺪ وﻧﮑﻮور
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻰﺳﻰ
داﻧﺴﺘﻨﯿﻬﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻰﺳﻰ
داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ

مهد کودك
604-787-9314
آرزو )وﺳﺖوﻧﮑﻮور(
Cypress Park Preschool
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻰ  4 -ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ Full day
Paulin Johnson Preschool
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻰ  4 -ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ Full day
__________________________
آﻟﺘﺎﻣﻮﻧﺖ )وﺳﺖوﻧﮑﻮور( 604-922-3435
) Durantﮐﻮﮐﯿﺘﻼم( 604-724-6555

موکتشویی
604-945-7539
604-617-7164
604-763-3415

ﺷﺎﻫﯿﻦ
رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
وﻧﮑﻮور ﮐﻠﯿﻨﯿﻨﮓ

ورزش
ﭘﯿﮑﺎن )ﻓﻮﺗﺒﺎل(
ﻫﺎﮐﺰ )ﻓﻮﺗﺒﺎل(

ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل TSSA

604-318-5090
604-936-6464
604-990-8292

وکالت دعاوی
ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﯿﻦﺧﺎﻧﻰ 604-727-4555
604-440-9562
راﻣﯿﻦ ژوﺑﯿﻦ
604-620-9598
ﻫﻤﺎ ﯾﺤﯿﻮى
ﺑﯿﮋن اﺣﻤﺪﯾﺎن 604-227-6000

وکالتپناهندگی
راﻣﯿﻦ ژوﺑﯿﻦ

604-440-9562
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/ 100,000 KM WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

BEST LARGE UTILITY VEHICLE
kia.ca/surprise

IN CANADA FO R 2020

OFFICIAL VEHICLE
OF THE CHL

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﻮﺣﻰ

5 YEARS
..، ﺗﺒﺎدل اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ،ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎى وﯾﮋه
/ 100,000 KM WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from March 3 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, $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
COMPREHENSIVE
• POWERTRAIN
100%options
TRANSFERABLE
• ROADSIDE
ASSISTANCE
IN NORTH
AMERICA
otherwise specified).
Other lease and •financing
also available. ΦFinancing
offers
available only ANYWHERE
on select new models
to qualified
customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento LX 2.4L AWD (SR75BL)/2020 Sportage LX FWD (SP75AL) with a selling price of $32,890/$27,190,
includes $0/$500 credit, at 0%/1.99% for 84 months for a total number of 182 bi-weekly payments of $170/$160 with $1,905/$0 down. Cost of borrowing is $0/$1,932. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit
(OAC), on the new 2020 Forte LX MT (FO541L)/2020 Soul EX IVT (SK852L) with a selling price of $19,440/$24,790, based on a total number of 130/104 bi-weekly payments of $111/$136 for 60/48 months at 2.99%/1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $14,423/$14,107
with the option to purchase at the end of the term for $6,415/$12,147.
Lease has
16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). ‡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
OFFICIAL
VEHICLE
kia.ca/surprise
THElogo
CHLand CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2020 Google. *Please note
Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. †Apple, theOF
Apple
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ﻣﺸﺎور ﻓﺮوش

ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

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 LX 2.4L AWD (SR75BL)/2020 Sportage LX FWD (SP75AL) with a selling price of $32,890/$27,190,
includes $0/$500 credit, at 0%/1.99% for 84 months for a total number of 182 bi-weekly payments of $170/$160 with $1,905/$0 down. Cost of borrowing is $0/$1,932. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit
(OAC), on the new 2020 Forte LX MT (FO541L)/2020 Soul EX IVT (SK852L) with a selling price of $19,440/$24,790, based on a total number of 130/104 bi-weekly payments of $111/$136 for 60/48 months at 2.99%/1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $14,423/$14,107
with the option to purchase at the end of the term for $6,415/$12,147. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). ‡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. †Apple, the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2020 Google. *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. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the
Canadian automobile industry. °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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اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگی
باشگاهایرانیان

بنیاد کانادا و ایران

جامعه چند فرهنگی ریچموند

بنیاد کانادا و ایران

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا ،باشگاه
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید میباشد.
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن 604-600-8308
تماس حاصل فرمائید.

برگزار می کند :دوازدهمین فستیوال نوروزی
فستیوال نوروزی برنامه ای شاد شامل رقص از مناطق
مختلف,آواز و موسیقی ،دی جی  ,برنامه مخصوص کودکان و
عرضه مایحتاج شب عید و خوراکهای لذیذ ایرانی میباشد.
بازدید از بازارچه برای عموم رایگان
کلیه بیزنس های قانونی که مایل به شرکت در فستیوال و
ارایه محصوالت و خدمات خود هستند هرچه زودتر نسبت به
اجاره میز اقدام نمایند.
دونيشن هاي شما به بنياد باعث امتنان است
یکشنبه  8مارچ  ، 2020ساعت  11صبح تا  6بعد از ظهر

سازمان غیرانتفاعی خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند،
جایی برای تازه واردین تا شبکه ارتباطی شان
را ایجاد کرده و گروه های حمایتی خود را پیدا کنند.
اگر دارای پی آر وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان
انگلیسی ،کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی
زبانان هستید یا در امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت
نیاز به مشاوره رایگان دارید ،می توانید هر
چه زودتر با مشاور فارسی زبان این مرکز در ساعات اداری
دوشنبه ،سه شنبه ،جمعه و شنبه تماس بگیرید.

فراخوان به گردهمایی عالقمندان به کار و فعالیت داوطلبانه
بنیادکانادا و ایران جهت برگزاری دوازدهمین فستیوال نوروزی
در تاریخ  8مارچ و برنامه دید و بازدید عید در تاریخ  21مارچ
از کلیه عالقمندان به فعالیت داوطلبانه به خصوص دانشجویانی
که مایل به دریافت اسکالرشیب هستند دعوت به همکاری و
همراهی می نماید .برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره تماس
 604-800-1977و یا ایمیل admin@cif-bc.com
تماس حاصل فرمایید.

انجمن ایرانیان برنابی
جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله ،شعرهمراه
با آهنگ موسیقی کر ،ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی ،شاهنامه
خونی همراه با ضرب  ....،میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت  ۲:۳۰بعدازظهر
آدرس:شمال لوهید مال ،خیابان کمرون ،سینیورسنتر،
جنب کتابخانه ،شماره۹۵۲۴
تلفن۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲ :

محفل مثنوی خوانی ونکوور
محفل مثنوی خوانی
به روش گنج حضور
تلفن و واتساپ 778-882-8868:
ورود رایگان

آموزش رایگان زبان انگلیسی
در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه میخواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی
افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان
انگلیسی آشنا شوید ،در کالسهای رایگانی که با معلمین
باتجربه ،هرچهارشنبه از ساعت  7تا  9:30شب در محیطی
دوستانه برگزار میشود ،شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room
9523 Cameron Street, Burnaby

ساکسس ونکوور
برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان
محل برگزاری :مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل
سطح کالس و زمان برگزاری :لینک سطح  1تا 6
در طی روزهای غیرتعطیل هفته ،صبح ،بعدازظهر و غروب
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر
تماس حاصل نمایید:
(مرکز خدمات رسانی فریزر) 604-324-8300
یا (مرکز خدمات رسانی گرنویل)604-323-0901

The Pipe Shop Located In The Shipyards:
115 Victory Ship Way, North Vancouver

لطفا جهت رزرو با شماره ۶۰۴-۸۰۰-۱۹۷۷و یا ایمیل
تماس حاصل فرمایید admin@cif-bc.com

آکادمی فرهنگی موالنا
بر گزار می کند:
شنبه بازار نوروزی
عرضه ی شیرینی های خانگی  ،غذاهای لذیذ،ترشی
و مربای خانگی،وسايل سفره ی هفت سین
،صنایع دستی ایران ،کارهای هنری و غیره
زمان 14:مارچ 2020
از ساعت  10صبح ت ا 5بعد از ظهر
مکان:سالن فوقانی رستوران گیالنه
شماره ی  222خیابان پمبرتون واقع در نورت ونکور
با سپاس از حمایت مدیریت محترم رستوران گیالنه
www.molanaacademy.com

تلفن۷۷۸-۳۲۰-۸۲۲۲ :

روز جهانی زن
کمیته روز جهانی زن  2020ونکوور برگزار میکند
تجمع و سخنرانی :یکشنبه  8مارس
از ساعت  2تا  4بعدازظهر -گراندویو پارک ،ونکوور

Grandview Park - 1657 Charles Street,
Vancouver

با همکاری و سازماندهی شماری از
فعالین جنبش دفاع از حقوق زنان در کانادا
و گروه ها و سازمان های کشورهای مختلف

Alireza Sedghi-Taromi,
Settlement & Employment Counsellor
Richmond Multicultural Community Services
210 - 7000 Minoru Boulevard,
Richmond BC V6Y 3Z5
P: 604.279.7160 F: 604.279.7168
Email: alireza@rmcs.bc.ca

ما در سازمان چند فرهنگی ریچموند ،ضمن تبریک
پیشاپیش نوروز ،فهرست کارگاه های ماه مارچ خود را
خدمتتان معرفی می کنیم.
شما می توانید با فرستادن ایمیل ،پیش ثبت نام نموده و
با آوردن کارت پی آر خود ،به کارگاه های رایگان ما درباره
زندگی و کار در خانه جدید بپیوندید.
کافه انگلیسی جستجوی شغل ،دوشنبه های  24فوریه و
 ۱۶ ،۹ ،2و  ۲۳مارچ ،از  10:30تا 12:30
جشنواره استخدام ،پنج شنبه پنجم مارچ،
یک تا چهار بعد از ظهر ،کتابخانه ریچموند
حلقه مکالمه انگلیسی ،ویژه افراد دارای پی آر ،چهارشنبهها
 18 ،11 ،4و  25مارچ از  10تا  ،12مرکز سیداربریچ
گروه شبکه ارتباطی تازه واردین ،سه شنبه  10مارچ،
از  9صبح تا دوازده ظهر ،البی مرکز مینرو
سری کارگاه های مایکروسافت آفیس،
چهارشنبه و پنج شنبه ها  11تا  26مارچ۱ ،
 ۰صبح تا  ۲:۳۰بعد از ظهر
کلوپ دارندگان بیزنس ،چهارشنبه  20مارچ1 ،
 0تا  12در مرکز مینرو
گروه حمایتی چندفرهنگی بانوان ،چهارشنبه  25مارچ،
 ۱۲ظهر تا  ۲بعد از ظهر مرکز سیداربریج
حلقه شبکه سازی متخصصان حرفه ای ،جمعه  ۲۷مارچ،
 ۲تا  ۴بعدازظهر در مرکز مینرو
کارگاه ه هایی برای آموزش رهبری به نوجوانان ،جمعه ها
از دهم ژانویه تا  27مارچ ،از چهار تا شش ،مرکز مینرو

نورت شور مولتی كالچرال سوسايتی
برگزار ميكند« :اطالعات کلی راجع به پر کردن فرمهای
مالياتی و سيستم مالياتی کانادا»
جهت دريافت پاسخ سواالت خود در اين زمينه ،در جلسه ای
که بدين منظور تشکيل می گردد حضور بهم رسانيد در اين
جلسه در مورد موضوعات زير بحث خواهد شد.
* فهرست درآمدهاي مشمول ماليات و معافيتهای مالياتی
* مزايای حاصل از ارسال فرمهای مالياتی
*چه کسانی باید فرمهای مالیاتی را پر کنند؟
* ُسوال و جواب
پنجشنبه  12مارچ ساعت  ۴تا  ۶بعدازظهر
مكان :نورت شور مولتی كالچرال سوسايتی
اتاق  - 207پالك  123خيابان پانزدهم شرقی
برای ثبت نام و در صورت نیاز به كسب اطالعات بيشتر با
شماره تلفن  604-988-2931تماس حاصل فرمائید.

گردهمایی روز جهانی زن
زنان را قدرتمند کنیم برای برابری ،عدالت ،آزادی
و ساختن دنیایی بهتر
روز جهانی زن را به پاس تالش زنان و مردانی که
برای ایجاد برابری ،عدالت اجتماعی و دنیایی بهتر
تالش میکنند جشن میگیریم
یکشنبه  ۸مارچ ،موزیک زنده به همراه سخنرانانی از فرست
نیشنها ،افغانستان ،کلمبیا ،چین ،ایران و پرو و سایر نقاط
محل در فضای باز در مقابل آرت گالری ونکور تقاطع خیابان
Howe and Georgia

از ساعت  ۱۲ظهر تا  ۱:۳۰بعد از ظهر

S.U.C.C.E.S.S.
« خدمات مشاوره خانواده برای فارسی زبانان »
سرویسی جدید برای خانوادههای فارسی زبان
برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان تماس حاصل
ی ۶۰۴-۴۶۸ -۶۱۰۰)۱
نمایید ( :داخل 
Azin.kalantari@success.bc.ca

مرکز اسالمی جامعه امام زمان (ع)
به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت (ع) می رساند
هر هفته پنجشنبه شب ها (شب جمعه) همراه با اقامه نماز
مغرب و عشا ،قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی
حاج آقا هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی
فرجه الشریف برقرار می باشد .لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت
(ع) دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.
7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com
societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

نردبان آسمان
کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان ،حس دینی نردبان آسمان
صحت این حس بجویید از طبیب
صحت آن حس بجویید از حببیب
زمان:روزهای جمعه از ساعت  6:30تا 8:30
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل  14غربی
برای اطالعات بیشتر با تلفن  6046165475تماس بگیرید

«عواید حاصل از این برنامه به خانواده قربانیان پرواز  ۷۵۲اهدا خواهد شد»
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پر کردن ﮔاز کولر اتومبیل فقﻂ  50دﻻر

Email:
Email:2500202@gmail.com
2500202@gmail.com

AirCare
تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پﺬیرفته میشود

منﺰل،
وامﻣﻨﺰل،
امالك،وام
ﻓروشاﻣﻼك،
خرید وﻓﺮوش
ﺛﺒﺖﺧﺮﯾﺪ و
ﺛﺒﺖ
امﻀا
دعوت
واموام
گواﻫیاﻣﻀﺎ
نامه،ﮔﻮاﻫﻰ
ﻧﺎﻣﻪ،
بانﮑی،دﻋﻮت
ﻫایﺑﺎﻧﮑﻰ،
ﻫﺎى
مدارك
اوراقو وﻣﺪارك
اصﻞاوراق
برابریﺑﺎ بااﺻﻞ
و وﺑﺮاﺑﺮى

تعمیر و تعویض
ﮔیربکس ،ترمز ،دینام،
استارت،کﻼچ،
تایمینگ بلتAircare ،

604.988.5556
604.988.5556

115-1433
)Court
115-1433Lonsdale,
Lonsdale,North
NorthVan
Van(Lonsdale
(Lonsdale
)Court

Towing

گالری و خدمات

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺎره
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻼك ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و
با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش
مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی ،مدرن و اصیل

تعویض لنت ترمز جلو تهیه لوازم یدکی تعویض روﻏن
با قﻄعه
نو و دست دوم
با فیلتر
مناسب
به قیمت
با قیمت مناسب فقﻂ  30دﻻر

فرش دلیـری

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎى اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻼك ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﺟﺎره
ﺑﺮرﺳﻰ اﻋﺘﺒﺎري و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺟﺎره
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺟﺎره )(RTA
با  3نسل تجربه موفق در تولید ،عرضه و خدمات
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ واﺣﺪ اﺟﺎرى
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

Pacific Rug galleRy

30

ﻓﺮوزان ﯾﺰدان

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

M.A.

Forouzan Yazdan

Licensed Property Manager

تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش

ﺑﺮاى اﺟﺎره ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
اﻣﻼكدرﻣﻮﺟﻮد
با گواهینامه از ﺑﺮاى
ونکوور
ﻟﯿﺴﺖ فرش
اتحادیه صنف

www.88westrealty.com
www.pacificruggallery.com Tel: 604.986.8585

1370
Marine Drive,
North Vancouver
1478 Marine Dr., North
Vancouver,
(شعبهBC )1
(شعبه1629 Marine Dr., North Vancouver, BC )2

Designed by: Daneshmand.ca

?ARE YOU READING THIS

خشا ،مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امﻼك

دفتر نوتاری پابلیک

رسمی
و
Facebook.com/KhashaHomes
خشاآگهی شما رزرو شده است
برای
دارالترجمهمکان
این
3110-233 Robson St., Vancouver

Cell: 604.377.9225

ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ۳۱
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﯽ ﺗﺎﻭﺭ ﯾﻞ ﺗﺎﻭﻥ....

ثبت قانونی معامالت امالک و وامهای مسکن ،تنظیم وکالتنامه،
وصیت نامه ،دعوت نامه ،برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی
مدارک تحصیلی ،پاسپورت و گواهینامه مورد تائید ICBC

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
604-921-4726NotaryKhasha@yahoo.ca

OLD

S

OLD

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam

#3110-233
St.,
JUSTRobson
LISTED

#310-523 Whiting Way,


Coquitlam

NotaryKhasha.ca

S

Vancouver

ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭی ﻭ ﻻﻧﺪﺭی ﺩﺍﺧﻞ
ﻧﻮﺳﺎﺯیﻁﺒﻘﻪ  ۳۱ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﯽ ﻭی ﺗﺎﻭﺭ  ،۲ﺑﺎ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﻥ ﺳﻮﯾﻴﺖ ﺩﺭ
ﻣﻔﻴﺪ....
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮐﻮﻩ ،ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﻟﺒﺎﺯ،
ﺷﺪﻩ ۸۲۶ ،ﺍﺳﮑﻮﺭﻓﻮﺕ ﻓﻀﺎیﻣﻨﻈﺮ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮ ،ﺟﻴﻢ ،ﺳﻮﻧﺎ ،ﺟﮑﻮﺯی ،ﺳﺎﻟﻦ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓ ﻧﺒﺶ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا
در همکاری با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکﺠا
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﻰ  :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك ﺣﻘﻮﻗﻰ ،ﺳﺠﻠﻰ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ،ﭘﺰﺷﮑﻰ،
ﻣﺎﻟﻰ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ،ﺳﻨﺪ ازدواج و ﻃﻼق ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻰ ،ﮔﻮاﻫﻰ
ﻋﺪم ﺧﻼﻓﻰ ،ﺑﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﻰ وزارت
دادﮔﺴﺘﺮى و دادﮔﺎه ﻫﺎى ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﺗﺎرى ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ :ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼك و واﻣﻬﺎى ﺑﺎﻧﮑﻰ ،دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ،
وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ،وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء ،ﺑﺮاﺑﺮى ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﺪارك

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران
604-922-4600
قرار ﺣﻀوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلﻔنی یا ایمیل
604-377-9225

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

$620,000

»تﻌهد ما صداقﺖ در خرید و ﻓروش منﺰل شماسﺖ »
کارهای خوشنویسی
از مجموعه
نویسی ارزیابﯽ رایگان مﻠﮏ شما
از مجموعه کارهای خوشتیﻢ ما با
دیدن کنید
مهجوری
رامین
کنید
دیدن
تخصصی امالك در ونﮑوور،
خدمات
اراﺋه
رامین مهجوری و
3110-233 Robson St.

ﺧﺷﺎ ،ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک

604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

راه را برای خرید و ﻓروش منﺰلتان ﻫموار مﯽکند.

سانازRamin
Mahjouri
عالی نسب

778-320-6326

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻫﻤﺎ ﯾﺤﯿﻮى

یحـیوی
دﻓتر حﻘوقی ﻫـما
آﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻮرود ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا و ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

کﻠمﺒیا(ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﮐﺎﻧﺎدا و
دادگاهورود
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺟﻬﺖ
)بریتیﺶ
ﻫایﺑﻪکانادا
رﻓﻊرسمی
وکیﻞ

HomeByHoma@gmail.com

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ
YA Law Corporation
و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺳﺒﺎبﮐﺸﻰ
GREEN DREAM Co.

Homa Yahyavi,
»ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزى«
J.D.ﺳﺒﺰ،
ﻃﺮاﺣﻰ ،اﺟﺮا ،ﻧﮕﻬﺪارى ﻓﻀﺎى
Barrister & Solicitor, Attorney
زﻧﻰat،
Law
اﺻﻼح ﺧﺎك،
ﮐﺎﺷﺖ ،ﻫﺮس ،ﭼﻤﻦ

مریﻠند( Are you
inadmissible
Canada
or to the
و?U.S
سیtoو ایالﺖ
)واشنگتن دی
آمریﮑا
?Do you need to apply for a U.S waiver
Contact us

ـ
ـ
ـ

ﭘﯿﺎدهرو ﺳﺎزى ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى

ﺗﺠﺎرى و ادارى
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ،ﻣﺮاﮐﺰ
- Cross Border Immigration
Law
)- Family Law (Divorce
ﺑﺎ  20ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ

ـ مهاجرت به آمریﮑا

آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮت
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2
ﺑﻪ Visa,
)Waiver
کانادا
ﺑﻪ به
مهاجرت
ـ
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ـ دعاوی خانوادگی )ﻃالق(

دﻋﺎوى ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ )ﻃﻼق(

604-620-9598

604-620-9598ﺑﻨﺪى وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺑﺴﺘﻪ

YA Law Corporation

تﻌیین وقﺖ
«مشاوره
قﺒﻠی»#504-938 Howe Street,
Vancouver,
V6Zبا BC
1N9
ﻗﺒﻠﻰ«
»ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ
www.yalaw.ca Email: info@yalaw.ca

از مجموعه
کارهای خط نقاشی
رامین مهجوری
دیدن کنید

778-317-9707

ramin mahjouri - art gallery
ramin mahjouri - art gallery

وﮐﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا

Fariborz.Khasha@gmail.com

ﻫما سروشیwww.raminmahjouri.com

Ramin Mahjouri

SanazAlinasab88@gmail.com

فریبرز خشا  ،عﻀو رسمی انﺠمن مترجمان بی سی،
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،
اداره مهاجرت و پناهندگی و ،ICBC
دارندة مﺠوز رسمی گواهی امﻀاء سوگندنامه
و استشهاد نامه در بریتیﺶ کلمبیا

Email:
اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰل
info@yalaw.caو ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﻧﺼﺐ

#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
»راﻣﯿﻦ«

604-842-2326

»اﻓﺸﯿﻦ«

778-980-1286

